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hartverwarmende steun van alle 
mensen om ons heen. Hieruit 
ontstond het idee om als herinnering 
aan Ester een fonds op te richten, 
het Ester Fonds. Het doel van het 
fonds is om geld in te zamelen voor 
de Peter Pan Vakantieclub, de club 
waarmee Ester een van de mooiste 
reizen van haar leven heeft gemaakt.’

‘De organisatie van het Ester Fonds 
doe ik samen met mijn schoonvader 
Charles Kint, de vader van Ester. Wij 
zitten samen in het bestuur. Verder 
krijgen we vaak hulp van vrienden, 
kennissen en familie voor het orga- 
niseren van de evenementen. 

H Onze kinderen Zara en Justin zijn  
ondertussen 18 en 19 jaar, en zij 
worden ook steeds meer betrokken 
in de organisatie. Het vorige Charity 
diner overhandigde Zara bij-
voorbeeld de cheque tijdens de 
benefietavond aan de voorzitter 
van de Peter Pan Vakantie club. 

INZAMELEN VAN GELD
‘In de beginjaren zamelden we geld 
in door middel van bijvoorbeeld 
voetbalwedstrijden, voorstellingen en 
andere evenementen. Nu zijn we 
17 jaar verder en in die jaren hebben 
we ongelooflijk veel geld in kunnen 
zamelen voor de Peter Pan Vakantie- 
club. De afgelopen jaren doen we dit  
voornamelijk via een jaarlijkse bene- 
fietavond, een ‘Charity 
diner,’ aldus Peter. 

De eerstvolgende benefietavond 
van het Ester Fonds is op 6 november 
2021, nadat deze in 2020 vanwege 
het coronavirus afgelast moest 
worden. ‘De benefietavond vindt 
plaats in de hangar van Transavia, 
dus tussen de vliegtuigen. Een super 
gave en hele bijzondere locatie. 
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ESTHER FONDS HELPT ZIEKE JONGEREN 
VIA PETER PAN VAKANTIECLUB AAN DROOMREIS

HET ESTER FONDS 
‘Ester Scheltus-Kint, mijn toenmalige 
vrouw, is op 13 april 2004 totaal 
plotseling overleden aan wat bleek 
hartfalen. Ze was pas 29 jaar oud. 
Dat was een enorme schok. We had- 
den net twee kinderen, een zoon 
die toen twee was en een dochter 
van negen maanden. Twee dagen 
voordat ze overleed was ze in het 
ziekenhuis, omdat ze een aantal keer 
was flauwgevallen. In een gesprek 
aldaar met haar vader vertelde ze 
hem dat een van haar mooiste reizen 
als reisbegeleider met de Peter Pan 
Vakantieclub was,’ vertelt Peter. ‘

Ze had gewerkt bij Transavia en mocht 
een keer mee op een reis voor 
kinderen met MS (Multiple sclerose). 
Ze vertelde toen ook dat ze in de 
toekomst meer voor de Peter Pan 
vakantie club wilde gaan doen. 
Alleen bleek 2 dagen later dat 
‘toekomst’ een hele andere betekenis 
had gekregen. We hadden na haar 
overlijden natuurlijk verschrikkelijk 
veel verdriet maar uiteindelijk ont-
stond er ook veel warmte wanneer 
we terugdachten aan Ester en de  

Peter Scheltus zet zich met het Ester Fonds in voor de Peter Pan Vakantieclub. In zijn huis 
in Nieuw-Vennep spreken we de medeoprichter van het Ester Fonds, over Ester, het fonds, de 

Peter Pan Vakantieclub en het aankomende Charity diner. 

Peter Scheltus
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ervoor dat de zieke jeugd toch een 
weekje weg kan,’ gaat Peter door.  
De Vakantieclub werd opgericht door 
Wilco van Elk, purser bij Transavia. 
Het leek hem geweldig als een com- 
merciële organisatie als Transavia 
haar ervaringen en contacten in de 
reisbranche zou benutten om jongeren 
 die ziek zijn, net als Peter Pan, weg 
te laten vliegen naar Neverland 
waar problemen niet bestaan. 

‘Het gaat bij deze reizen om jongeren 
tussen de 13 en 19 jaar. Ziek zijn is na-
tuurlijk heel dramatisch, maar deze 
jongeren zitten ook nog eens in de 
puberteit en dat is misschien wel 
de moeilijkste fase van je leven. Een 
doelgroep waar niet heel veel voor 
wordt georganiseerd. Daarnaast 
zijn ze vaak in hun omgeving de 
enige die ziek zijn. Maar als je deze 
jongeren in een ‘peer group’ bij 
elkaar brengt en ze een week op 
vakantie laat gaan, kunnen ze echt 
even hun problemen en al die witte 
jassen achter zich laten. Ook zie je 
dat de kinderen in de periode voor 
zo’n vakantie het soms niet meer 

zo zien zitten en zie je soms ook 
wel een destructieve houding. Na 
een week vakantie met lotgenoten 
komen de kinderen zoveel blijer 
en een stuk constructiever terug 
en kijken ze weer veel positiever 
naar het leven. Het is zo mooi en 
bijzonder om dat met het Ester 
Fonds mee te mogen faciliteren.’

Op dit moment organiseert de 
Peter Pan Vakantieclub reizen naar 
vier bestemmingen: Mallorca, Port-
Aventura, Barcelona (de forEster-
trip) en Lapland. Deze reizen zijn 
erg bijzonder voor de deelnemers. 
‘De reis die ik met de Peter Pan  
Vakantieclub heb gemaakt, betekent 
veel voor mij. Het waren onbezorgde 
dagen, waarin ik even niet hoefde 
na te denken over mijn spierziekte. 
Voor een paar dagen was ik onder 
mensen die mij compleet begrepen. 
De mooie herinneringen en vriend-
schappen die ik heb gesloten, zal ik  
altijd koesteren,’ schrijft een van de 
deelnemers bijvoorbeeld op de web- 
site van de Peter Pan Vakantieclub.

De avond begint met een borrel 
en gedurende de avond wordt er 
een viergangendiner geserveerd. 
Er is een loterij en een veiling, met 
tussendoor muzikale optredens 
en speeches. We veilen echt van 
alles, van zeiltochten, Air Combat 
vliegles tot een vlucht met een pri-
vévliegtuig naar Engeland of een 
weekendje weg in een kasteel. 

In 2016 vierde Transavia haar 50-jarig 
jubileum en trakteerde de Peter Pan 
Vakantieclub meteen op een bijzonder 
cadeau: een eigen vliegtuig. Een van 
de Boeing 737’s vliegt sindsdien met 
de kleuren en het logo van de Peter 
Pan Vakantieclub. 6 november dit 
jaar veilen we het modelvliegtuig 
van anderhalve meter van dit 
Peter Pan Vakantie vliegtuig. Deze 
hebben we in samenwerking met 
BLS Sign & Print B.V. gemaakt. Het 
belooft wederom een hele gave en 
unieke avond te worden. De bene-
fietavonden van het Esther Fonds 
waren de afgelopen jaren een groot 
succes, dus zorg dat je erbij bent. 
Wij verwachten net als de afgelopen 
jaren rond de 200 bezoekers,’ vertelt 
Peter trots. In 2018 werd er 45.500 
euro opgehaald tijdens de benefiet- 
avond, wat volledig werd gedoneerd 
aan de Vakantieclub. 

DE PETER PAN VAKANTIECLUB
‘De Peter Pan Vakantieclub is 25 
jaar geleden opgericht door mede-
werkers van Transavia. Zij zorgen 

‘Zoals ik net al zei, bestaat de 
Peter Pan Vakantieclub dit jaar 

25 jaar. Daarvoor wordt een 
jubileumboek uitgebracht, waar 
mijn schoonvader heel veel tijd 

en energie in steekt. Een prachtig 
boek! Deze wordt gelanceerd 
op 6 november, tijdens onze 

benefietavond.’ In het boek zijn 
verschillende reisverhalen en 

andere bijdragen van jongeren 
en begeleiders die mee zijn 

geweest op de reizen te vinden.

BOEK OVER 25 JAAR
PETER PAN 

VAKANTIECLUB
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