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In 2007 werd de Stichting Hoogvliegers 
opgericht. Het idee was even simpel als mooi; 
piloten moeten vlieguren blijven maken om 
hun licentie te houden en kinderen die (ernstig) 
ziek zijn of een beperking hebben, kunnen met 
hen meevliegen. Esther Bakker-Knijnenburg   
– sinds 2008 betrokken bij de stichting – 
weet als geen ander wat dit voor de kinderen 
betekent: ‘Het is echt een enorme boost  
voor hun zelfvertrouwen.’

‘Elke 
Hoogvlieger is 

Stichting Hoogvliegers 
laat zieke en gehandicapte 
kinderen van 6 t/m 17 jaar  
een bijzonder avontuur 
beleven. Hoogvliet  
ondersteunt de sponsoring  
van de Hoogvliegersdagen  
en medewerkers helpen  
als vrijwilligers. Op  
www.stichtinghoogvliegers.nl 
zie je de actuele agenda, 
hoe kinderen kunnen  
worden aangemeld, hoe je  
zelf vrijwilliger kunt worden,  
acties kunt bedenken en  
hoe je kunt doneren.

Esther: “Hoogvliegersdagen worden door het hele land heen 
georganiseerd. De kinderen komen op eigen gelegenheid, met 
de Hoogvliegersbus of met het konvooi van vrachtwagens. Bij 
aankomst krijgen ze een tas met een T-shirt, een cap, kleine 
cadeautjes en een boardingpas. Bij het boarden krijgen ze hun 
vluchtnummer. Als ze aan de beurt zijn, komt de piloot ze ophalen 
om te gaan vliegen. In de wachttijd is er op en rond het vliegveld 
van alles te doen: een ritje met een vrachtwagen, racen met  
een sportauto en vaak is de douane aanwezig met speurhonden 
en in beslag genomen goederen die je kan bekijken. Ook de 
brandweer en politie komen langs om hun materieel te laten 
bewonderen en er zijn verschillende andere activiteiten. Op de 
grond is het bijna net zo leuk als in de lucht!” 

Zelf vliegen
“Maar het letterlijke hoogtepunt is natuurlijk het vliegen. De 
kinderen mogen zelf in de lucht het vliegtuig besturen als ze 
dat kunnen. Ook is er een speciaal ambulancevliegtuig met een 
brancard waarop kinderen liggend vervoerd kunnen worden. 
Weer geland en veilig op de grond ontvangen ze uit handen van 
de piloot een Hoogvliegersdiploma, een officieel moment waarbij 
zowel de piloot als de Hoogvlieger een handtekening op het 
diploma zet. Dit geeft deze kinderen echt een enorme boost  
voor hun zelfvertrouwen.” 

Kippenvel
“Elke Hoogvlieger is bijzonder, maar sommigen blijven je bij.  
Zoals het verhaal van de kleine dappere Noah, die wij ontmoetten 
op de Hoogvliegersdag op vliegveld Seppe bij Breda. Noah was 
terminaal ziek en had niet lang meer, of wij hem nog een dag 
wilden verwennen. Dat hebben wij gedaan en met pijn in ons hart 
namen wij die dag afscheid met de gedachte hem nooit meer 
te zien. Een paar maanden daarna stond ik op de Luchtmacht 
Dagen op Gilze Rijen en kwam hij aanlopen; dit keer met een volle 
bos haar, een kuur in Zwitserland was aangeslagen en de kanker 
was weg. Een half jaar erna kreeg ik het bericht dat de ziekte was 
teruggekomen. Hem restten toen nog zes 6 maanden. Samen met 
mijn man heb ik toen de Run4Noah georganiseerd en hem nog 
een mooie dag bezorgd, kippenvel... Ik denk er nog vaak aan terug.” 

Huilen van blijdschap
“Of kleine Lucas, een vrolijk mannetje dat direct mijn hart stal. 
Via Hoogvlietchauffeur Vincent kreeg ik een bericht. Toen hij een 
laadbak stond te wisselen bij filiaal Katwijk, stond Lucas er op 
veilige afstand naar te kijken en vond dat mega-interessant. Na 
een korte rondleiding rond en in de truck bracht Vincent Lucas 
in contact met de Stichting Hoogvliegers. Omdat de toestand 
van Lucas erg fragiel was, kwam hij eerst met zijn ouders op 
verkenningsbezoek tijdens de Hoogvliegersdag op Schiphol. 
Later heeft hij in Assen gevlogen. Ik heb nog steeds contact met 
de familie en met Lucas gaat het goed. Ook de Hoogvlieger die 
met zijn moeder met het konvooi aankwam in Eelde, zal ik nooit 
vergeten. Hij zat in een vrachtwagen en de moeder stapte huilend 
uit. Ze vertelde dat haar zoon jaren niet had gelachen en nu in 
de vrachtwagen zat met een grote glimlach om zijn mond. Een 
andere moeder bedankte ons huilend voor het enige diploma dat 
haar kind ooit zou halen. Je maakt veel emotionele en verdrietige 
momenten mee, maar ook hele leuke. De kinderen en hun ouders 
zijn zo blij en even ‘niet ziek’, dat is echt heel mooi om te zien.” 
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