Vlieg er
eens uit...
Word pilo ot!

Veel gestelde vragen
1 Welke kinderen komen in aanmerking?
Ernstig of chronisch zieke kinderen van 6 tot en met 16 jaar,
en verstandelijk of lichamelijk beperkte kinderen. Als we
spreken over ernstig of chronisch ziek, dan hebben we het
onder meer over spierziektes, aangeboren afwijkingen of
ziektes, kanker, diabetes en darmziektes. Daarnaast komen
kinderen met ADHD, autisme of andere gedragsstoornissen
in aanmerking.

3 Mogen er meerdere kinderen uit één gezin vliegen?
Ja, dat mag. Zieke kinderen uit hetzelfde gezin mogen
samen met één begeleider vliegen. Ze moeten zich dan wel
apart aanmelden.
4	Kunnen kinderen die niet kunnen zitten of het bed moeten
houden ook mee?
Stichting Hoogvliegers krijgt echt álle kinderen airborne!
We beschikken over een eigen ambulancevliegtuig voor al
die kinderen die niet in een regulier vliegtuig mee kunnen.
Zelfs kinderen die aan de beademing liggen kunnen mee.
Eigen rolstoelen van kinderen kunnen niet mee aan boord.
5 Waar en wanneer?
Meerdere keren per jaar vinden op diverse locaties in
Nederland een Grote Hoogvliegersdagen plaats, waarbij
we veel kinderen de lucht in sturen. Tijdens Individuele
Hoogvliegersdagen vliegen we één op één met kinderen
vanaf een vliegveld in de buurt. Door deze collectieve en
individuele benadering kan Stichting Hoogvliegers dagelijks
en door heel Nederland met kinderen vliegen.
6 Waar kan ik meer informatie vinden?
Voor meer informatie, duizenden foto’s en leuke filmpjes:
www.stichtinghoogvliegers.nl
www.stichtinghoogvliegers.nl

Over Stichting Hoogvliegers
Speciaal voor
ernstig of chronisch
zieke kinderen van
6 tot en met 16 jaar, en
verstandelijk of lichamelijk
beperkte kinderen.

Stichting Hoogvliegers stuurt (chronisch en ernstig)
zieke en verstandelijk of lichamelijk gehandicapte
kinderen de lucht in. Een meer dan geweldig avontuur,
met als hoogtepunt een vlucht van ca. 30 tot 45
minuten. Als de omstandigheden het toelaten mogen
de kinderen zelf het vliegtuig besturen. De afgelopen
jaren konden duizenden kinderen er dankzij Stichting
Hoogvliegers letterlijk en figuurlijk even tussenuit
vliegen. Voor één dag niet ziek - maar een échte
piloot!
Aanmelden? Surf naar www.stichtinghoogvliegers.nl

Stichting Hoogvliegers
Postbus 3086
3760 DB Soest

Vormgeving en productie zijn belangeloos verzorgd door
Bernards I Visser communicatie BV.
www.bvbv.nl

2 Mag er een begeleider mee?
Afhankelijk van het type vliegtuig kan er doorgaans één
begeleider meevliegen. Als er geen begeleiding van een volwassene nodig is, kan uw kind een broer of zus meenemen.

Psst,

had je ‘t al gehoord? Met Stichting
Hoogvliegers kun je zelf piloot
worden. Je gelooft het niet? Echt

Geen zorgen
Je wilt er een dagje uit!

Soms worden kinderen voor
een Grote Hoogvliegersdag
opgehaald met de

wel. Het gaat zo. Samen met een echte piloot ga je de lucht in.

Zit je in een rolstoel? Geen probleem hoor. Hijsen we je

Hoogvliegersbus, een stoere

En als die piloot vindt dat jij het kunt, dan mag je soms zelf

gewoon het vliegtuig in. En lukt dat niet of kan dat niet, dan

truck of met een politiewagen.

een stukje vliegen. Dan ben jij dus de baas van het vliegtuig!

kun je mee met ons speciale ambulancevliegtuig - heel erg

Of de Hoogvliegersbus komt

Wil je weten hoe dat kan? En waar dat dan gebeurt? Lees dan

spannend! Trouwens, het hele terrein is geschikt voor rol-

langs bij speciale scholen of

maar eens verder. We leggen het even uit.

stoelen en er zijn speciale toiletten.

instellingen om een groep

De Grote Hoogvliegersdagen
Vet avontuur!

Inchecken

kinderen op te halen.

Bij aankomst krijg jij van ons een Hoogvliegers T-shirt en een

Op een Grote Hoogvliegersdag gaan meer dan 50 kinderen

stoere pet. Je reisgenoten krijgen een geel polsbandje. Niet zo

de lucht in. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar gewoon

stoer als jouw pet natuurlijk, maar wel heel handig.

En dan het vliegen zelf
Eerst vaart maken, dan met de neus de lucht in. Voor je het

in groepjes of jij samen met de piloot en iemand die je meeneemt, in een kleiner vliegtuig. En dat is niet alles. Je kunt

Via een echt boardingsysteem - het lijkt Schiphol wel - check

weet zit je hoog in de lucht. Kijk eens naar beneden. Zie je

bijvoorbeeld ook een ritje maken met een supergrote vracht-

je in en krijg je te horen hoe laat je ongeveer gaat vliegen.

daar die speelgoedautootjes en die hele kleine mensen?

wagen of met een stoere, Amerikaanse politieauto. Vaak

Spannend! Omdat de indeling van de vluchten pas op de dag

Hoog hoor! Als de piloot vindt dat het kan, mag je soms zelf

zijn er daarnaast allerlei vliegtuigen, helikopters, brandweer-

zelf wordt gemaakt, kunnen we je niet vooraf een precieze tijd

even aan de knuppel. De knuppel? Ja, zo heet het stuur van

wagens en ambulances.

doorgeven.

een vliegtuig. De hele trip duurt een goed half uur. Dan ga
je landen. En dat is al net zo spannend als het stijgen. Wat

Wil je ff je energie kwijt? Kruip dan maar eens op het grote

zullen je vrienden jaloers zijn!

springkussen. Of je maakt eens even de clowns aan het lachen.
Vette games? Die hebben we ook. Wat dacht je van een flight-

De rest van de dag mag je rondkijken, spelen en genieten op

simulator? Kun je mooi je skills trainen voor het echte werk.

het terrein. Er valt werkelijk van alles te beleven. Het is een
avontuur om nooit te vergeten. En dat moet ook. Een echte

Je hoort het al hè? Een Grote Hoogvliegersdag is een dag vol

Hoogvlieger word je namelijk maar één keer in je leven…

plezier voor kinderen!

(Snif! Snik!)
Vind jij vliegen een beetje eng? Dat is helemaal niet erg hoor.
Enne… een ritje met een echte supergrote truck (zo noemen
ze een hele grote vrachtwagen) is ook een belevenis!

www.stichtinghoogvliegers.nl

