IMPACT
een donatie doen via onze website
www.peterpanvakantieclub.nl,
maar sinds maart dit jaar is het ook
mogelijk om een gift te doen tijdens
het kopen van een vliegticket. Wie
een reis boekt, wordt gevraagd één
euro te doneren. Door deze actie is
ons vermogen gestabiliseerd.’
WAAR DROOMT WILCO ZELF
NOG VAN?

‘Hoe fantastisch zou het zijn als
we een groot vakantiehuis zouden
kunnen kopen op bijvoorbeeld
Mallorca?’
het Ester Fonds. Ester Kint was
grondstewardess bij Transavia en
ging in 1999 als vrijwilligster op een
Peter Pan-reis mee naar Las Palmas.
Vlak na deze reis werd ze ziek.
Op haar ziekbed vertelde ze haar
vader dat deze trip de mooiste reis
van haar leven was en dat ze graag
meer wilde doen voor de stichting.
Kort daarna, op 29-jarige leeftijd,
overleed ze aan de gevolgen van
een hartstilstand. Haar vader en
man hebben in 2004 uit haar naam
het Ester Fonds opgericht met als
doelstelling geld in te zamelen voor
Peter Pan. Door fundraising, charity
diners en veilingen haalde het fonds
door de jaren heen 250.000 euro op.
Uit naam van Ester willen we er met
z’n allen voor zorgen dat er nog veel
zieke of gehandicapte kinderen even
weg kunnen vliegen naar zorgeloos
dromenland, net zoals in het Peter
Pan verhaal.’

Disneyland Parijs erbij, gevolgd
door de bestemming Barcelona.
Sinds dit jaar, in samenwerking
met reisorganisatie Voigt Travel,
is daar een vakantie naar Lapland
bijgekomen. ‘Onze stichting heeft
mooie bestemmingen die helemaal
bij onze luchtvaartmaatschappij
passen: zomervakantie, stedentrip
en wintersport. Jammer genoeg
zagen we ons vermogen slinken.
Er moest dus iets gebeuren.
Mensen kunnen natuurlijk altijd

Vier keer per jaar een mooie vakantie
bieden aan kinderen die allemaal
in hetzelfde schuitje zitten. Dat
was je visie. Is hiermee je droom
uitgekomen? ‘Jazeker, wat we hier met
alle vrijwilligers doen is ontzettend
waardevol en daar gaan we ook zeker
mee door. Maar ik heb ook alweer
een nieuwe droom die wellicht,
door middel van de donatieknop
op de website, haalbaar is. Hoe
fantastisch zou het zijn als we een
groot vakantiehuis zouden kunnen
kopen op bijvoorbeeld Mallorca?
Het huis zou een droomplek worden
waar gezinnen met ernstig zieke
kinderen kunnen verblijven. Zo
kunnen alle familieleden genieten
van een onbezorgde vakantie. Met
een arts op afroep. Ons personeel
kan zich ter plekke nuttig maken als
hulp in de huishouding, kok, tuinman
of poolboy. Ik zie het zo voor me.’
Ook Mattijs ten Brink ziet het idee
van Wilco zitten. Als er nou iemand
is die het verdient dat zijn dromen
uitkomen, dan is het Wilco wel.’ ◊

WAARDEVOLLE TOEVOEGING

Jarenlang organiseerde de stichting
één reis per jaar, in een dalperiode,
tussen de zomer en herfstvakantie
in. Daarna, zo’n tien jaar geleden,
kwam een lang weekend in
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