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Lieve Robbe, 
Wij zijn apentrotstrots dat jouw eerste boekje eindelijk is uitgebracht. Het doet ons dan ook 
verschrikkelijk veel pijn te weten dat dit ook je laatste zal zijn. Toen jij dit verhaaltje schreef 
was je tien jaar. Je schreef dit dan ook gewoon voor je zusjes, maar het zou een zonde zijn 

het niet te delen. 
Ik hoop dat je vanaf hierboven met en grote lach meekikt naar alle kindjes die je verhaaltje 

voorgelezen krijgen bij het slapengaan. We missen je. 
Kusjes, 

 
Je zusje.



Egel wil vliegen

Een verhaal over vriendschap
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Egel heeft een hekel aan stil zitten.  
Behalve als hij naar de vlinders kijkt. 
Hij houdt van duiken en skiën en skateboarden en 
zwemmen en klimmen en ... 
Maar het liefste van alles zou hij willen vliegen. Met een 
luchtballon, of een bezem, of een vliegtuig, of een vlieger,... 
Dan zou hij met de vlinders kunnen meespelen. 

Egel bij de vlinders
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Egel wordt wakker. Hij is even de kluts kwijt. Daarnet vloog hij nog 
hoog in de lucht boven het bos! 
“Oooh!  Het was een droom.” 
Het was wel een mooie droom, de beste die hij ooit gehad heeft. 
Ineens heeft hij een idee: wat als hij nu eens echt ging vliegen? 
Haas, zijn beste vriend, die gaat hem zeker helpen bij zijn plan. 
Egel is klaarwakker nu, springt uit zijn bed en gaat op zoek naar zijn 
vriend Haas.

De volgende morgen
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Haas antwoordt: "Maar dat gaat toch niet?" 
"Tuurlijk wel", zegt Egel. 
"En hoe dan?", vraagt Haas. 
"Wel, wij maken papieren vleugels, ik klim in een boom, spring er uit, 
begin met de vleugels te fladderen en ik vlieg!" 
"Euh... Dat heb je slim bedacht!", zegt Haas. 
In zichzelf dacht hij dat het niet zo'n goed idee was.

Egel heeft een plan
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Egel en Haas gaan aan de slag. Egel heeft een tekening gemaakt. 
Haas bekijkt die eens goed en denkt diep na. "Mmmmm" , zegt hij, 
"ik zie wat je bedoelt. We hebben een grote rol papier nodig, super 
sterke lijm, twee handvaten en een heleboel geluk." 
Samen beginnen ze aan de vleugels. 
Na een paar dagen hard werken zijn ze klaar. 
Nu komt het moment van de waarheid.  Wat spannend! 

Aan het werk
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Egel trekt de vleugels aan, klimt in de boom, springt naar beneden 
en begint hard te fladderen. 
Haas durft niet te kijken. Plots hoort hij een doffe "plofffff". 
"Sta eens recht Egel", zegt Haas. 
"Auw!", zegt Egel. 
"Wat zeg je?", vraagt Haas. 
"Niks hoor", zegt Egel. 
"Dan wandelen we naar huis", zegt Haas. 
Onderweg kreunt Egel en zegt vaak "Auw". 
"Ik ga met jou naar het ziekenhuis!", zegt Haas. 

Het ongeluk
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In het ziekenhuis vertelt Haas wat er gebeurd is en dat Egel pijn aan 
zijn been heeft. 
Dokter Olifant zegt: "Wel Egel, daar maken we een mooie foto van." 
Egel wordt een beetje bleek van de schrik, maar dokter Olifant stelt 
hem gerust: "Dat is net als een gewone foto, het doet helemaal geen 
pijn!". 
Na het nemen van de foto heeft dokter Olifant slecht nieuws; Egels 
been is gebroken en hij moet enkele weken in het gips. 
"Oh neen", jammert Egel, "nu kan ik niets meer doen. En ik wil zo 
graag vliegen!" 
De dokter is heel streng en zegt: "Rusten Egel! Tot je been genezen 
is!" 

Dokter olifant
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Er zijn intussen al vijf dagen voorbij. Vijf eenzame dagen. Egel ligt al vijf dagen 
in bed en niemand komt hem bezoeken. 
Maar dan gaat plotseling de bel! Wie zou dat zijn? Plots hoort hij de stem van 
Haas. 
"Ik kom Haas, even wachten." 
Egel pakt zijn krukken en gaat naar de deur. 
"Kom binnen Haas, wat ben ik blij je te zien. Heb je zin in een kopje thee?" 
Dat moet Egel geen twee keer vragen. 
Dan vertelt Haas zijn blije nieuws.  "Ik heb nagedacht over dat vliegen van 
jou, gerekend en getekend.” 
"En....?", vraagt Egel. 
"Kom even naar buiten dan toon ik je mijn plan", zegt Haas. 
"Kijk," zegt Haas "als je genezen bent kom je naar mijn werkplaats en bouwen 
we samen deze machine. Je klikt die vast en je kan met de vlinders vliegen!" 
"JOEPIE!", roept Egel en gooit een kruk in de lucht. 

Haas op bezoek
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Na zes weken mag het gips eindelijk van Egels been af. Hij gaat 
direct naar de werkplaats van Haas. 
Die heeft alle stukken voor de machine al bij elkaar gezocht. Samen 
kijken ze goed naar het plan en beginnen te bouwen. 
Ze werken er een hele week aan en dan is het zo ver: de machine is 
klaar.

In de werkplaats van Haas
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Egel en Haas dragen de machine naar buiten.  
Haas is wel een beetje zenuwachtig, Egel niet.  Hij is dolgelukkig dat 
hij zo dadelijk de lucht in kan. 
Haas helpt Egel de machine aan te binden. 
Nu komt het grote moment; Egel duwt op de knop.  De machine 
begint te ronken en... stijgt op! Hoger en hoger tot boven de bomen. 
HET IS GELUKT! 
HIJ VLIEGT! 
Samen met de vlinders. 
Van bloem, naar bloem, naar bloem. 
Meevliegen met de wind, hoog in de lucht. 
 
En ver onder, tussen de bomen ziet hij een varken met een lange 
snuit en die blaast pardoes dit verhaaltje uit.

Egel vliegt
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Robbes originele tekst

Egel wil vliegen 
 

Hoofdstuk 1 
Toen Egel wakker werd . Had hij een schitterend idee. Hij  ging naar Haas. En hij riep: Haas, haas ! 

Ik heb een schitterend plan, ik wil vliegen. Haas antwoorde:” maar dat gaat toch niet?” Tuurlijk wel! 
Hoe dan? Wel, wij maken papieren vleugels . En dan klim ik in een boom. En spring ik eruit en begin  met de vleugels te fladderen, en ik vlieg . Slim zei Haas, maar in zichzelf  dacht hij dat 
het niet ging lukken. Egel en Haas gingen aan de slag. Na een paar dagen hard werken waren de twee vleugels af. Egel trok de vleugels aan, klom in een boom en sprong eraf. Hij begon 

te fladderen ,en viel… Haas vroeg of het met hem ging. Ja zei Egel. Haas was daar toch niet zo zeker van . 
Hoofdstuk 2 

Sta eens recht vroeg Haas. Egel kreunde recht. Auw  zie Egel. Wat zei je vroeg Haas. Niks hoor.  Kom gaan we wat wandelen? Ok zei Egel. Onderweg had Egel noch een paar keer auw 
gezegd. Terwijl Haas het hoorden. ineens zei Haas ik ga met jouw naar het ziekenhuis. Nee zei Egel. Ja zei Haas. 

In het ziekenhuis. 
Dokter Olifant, Egel is uit een boom gevallenen en nu heeft die pijn aan zijn been riep Haas ! Dokter olifant zei: dan gaan we eens foto’s maken van zijn beenderen. Toen riep Egel: nee 
ik…ik…ik ben bang. Dokter olifant zij:” je hoeft niet bang te zijn.” Het is net een gewone foto.  Oké dan zei Egel. Na de foto’s kwam dokter Olifant en zei: “er is slecht nieuws voor u Egel.” 
Wat dan dokter? Jouw been is gebroken. Moet ik nu in het gips? Ja zei de dokter. Nu kan ik niet meer stappen , klimmen ,en niet meer verder met mijn plan. Ja zei de dokter. Maar ik wil 

vliegen! Dat zal niet gaan zei de dokter. Maar…  niks te maren. U moet over  zes wekken terug komen. Maar… “ Punt uit” zei dokter Olifant. 
Hoofdstuk 3  

Er zijn intussen al vijf dagen voorbij. Vijf eenzame dagen. Egel voelt zich eenzaam en alleen. Hij licht al vijf dagen in bed . En niemand die hem komt bezoeken. Het is al 13:05 uur .Opeens 
gaat de bel. Opgespannen licht Egel in bed wie zou het zijn Haas, mama Egel of Haan? Opeens hoort Egel de stem van Haas. Haas! Ik kom wacht even riep Egel. Hij pakte zijn krukken en 
ging naar de deur . Toen de deur open ging omhelsde Egel Haas . kom binnen zei Egel . Toen Haas binnen was en zat bood Egel hem  een kopje thee aan. Dat liet Haas hem geen tweede 
keer vragen.  Toen dat  Haas zat en een kop thee had begon Egel te vertellen over zijn eenzame dagen. Toen Haas aan de beurd was  om te vertellen vertelde hij dat hij had nagedacht . 
Over wat dan vroeg Egel. Over het vliegen . En? Ik heb nagedacht, gerekend en getekend . En ik heb een schets van een machine  die je aan je vast klikt en je kunt vliegen. Als je uit de 

plaaster bent make we hem. Kom dan naar mij. Nu moet ik weg. Tot dan.     
Na zes weken mag de gisp er eindelijk af. Al gauw haast egel zich naar Haas. Ding dong Haas! Haas deed open en liet Egel er in.  Liet de schets zien. En ze gingen aan de slag. Na een 

week was het af. Egel deed het pak aan. Drukte op een knopje en vloog! En toen kwam er een varken met een lange snuit en blies pardoef dit verhaaltje uit 

Egel wil vliegen 
 

Hoofdstuk 1 
Toen Egel wakker werd . Had hij een schitterend idee. Hij  ging naar Haas. En hij riep: Haas, haas ! 
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Egel wil vliegen 

Hoofdstuk 3  

Er zijn intussen al vijf dagen voorbij. Vijf eenzame dagen. Egel voelt zich eenzaam en alleen. Hij licht al vijf dagen in bed . En 

niemand die hem komt bezoeken. Het is al 13:05 uur .Opeens gaat de bel. Opgespannen licht Egel in bed wie zou het zijn 

Haas, mama Egel of Haan? Opeens hoort Egel de stem van Haas. Haas! Ik kom wacht even riep Egel. Hij pakte zijn krukken 

en ging naar de deur . Toen de deur open ging omhelsde Egel Haas . kom binnen zei Egel . Toen Haas binnen was en zat 

bood Egel hem  een kopje thee aan. Dat liet Haas hem geen tweede keer vragen.  Toen dat  Haas zat en een kop thee had 

begon Egel te vertellen over zijn eenzame dagen. Toen Haas aan de beurd was  om te vertellen vertelde hij dat hij had 

nagedacht . Over wat dan vroeg Egel. Over het vliegen . En? Ik heb nagedacht, gerekend en getekend . En ik heb een schets 

van een machine  die je aan je vast klikt en je kunt vliegen. Als je uit de plaaster bent make we hem. Kom dan naar mij. Nu 

moet ik weg. Tot dan.     

Na zes weken mag de gisp er eindelijk af. Al gauw haast egel zich naar Haas. Ding dong Haas! Haas deed open en liet Egel er 

in.  Liet de schets zien. En ze gingen aan de slag. Na een week was het af. Egel deed het pak aan. Drukte op een knopje en 

vloog! En toen kwam er een varken met een lange snuit en blies pardoef dit verhaaltje uit 
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Gewoon, en misschien daarom precies zo ongewoon: 
een jongen van tien jaar… 

Robbe hield van mensen en van dieren en van nog veel meer. 
Rood was zijn lievelingskleur, kriekentaart het dessert van zijn voorkeur. 

Hij hield ook heel veel van Lajne en Sam, zijn zussen. 
Voor hen schreef hij dit verhaal. 

Robbe stierf plots en veel te vroeg. 
De ziekte van Brugada: zijn hart stopte opeens met kloppen. 

Robbe is naar de overkant, met voke’s boot, 
maar toch dichtbij, telkens als je leest wat hij geschreven heeft. 

  
Ria Millek was zorgjuf, op de school van Robbe. 

Zij tekent en schildert graag. 
Robbe schreef zijn verhaal. Ria maakte er achteraf de tekeningen bij. 

Zorgzaam nabij.



Egel kan vliegen

 https://kinderkankerfonds.be/acties/egel-kan-vliegen/

Een kinderboek dat het leven van veel mensen heeft geraakt.

Het verhaal is geschreven door de 10-jarige Robbe die plots gestorven is aan de ziekte 

van Brugada. 

Elk jaar houdt zijn school een “Robbe dag” in zijn nagedachtenis , die start met dit 

verhaal.

Ria, de zorgjuf in zijn school, maakte er enkele tekeningen bij. Toen ze door kanker 

moest stoppen met werken illustreerde ze het volledige verhaal met de toestemming van 

Robbes ouders. 

Dit boek kan gratis gedownload en verdeeld worden zodat iedereen kan meeleven met de

vriendschap en de hoop in dit verhaal. 

Vind je Robbes verhaal mooi? Doe dan aub een gift aan het Kinderkankerfonds, de volledige 

opbrengst is voor hen. Gebruik de mededeling ‘Egel kan vliegen’.

Kun je helpen?  Ja dat kan!

 Als dit verhaal je inspireert en je denkt dat het
de mensen om je heen zal inspireren.

 Maak dan een kopie van de poster op de

volgende pagina en vraag de plaatsen die je
bezoekt (winkels, dokters, scholen, enz.) of ze

het op hun mededelingenbord of aan hun raam

willen hangen  .

 Print meer en bezorg ze per brief aan je buren. 



Kleurprenten









Egel kan vliegen

 https://kinderkankerfonds.be/acties/egel-kan-vliegen/

Een kinderboek dat het leven van veel mensen heeft geraakt.

Het verhaal is geschreven door de 10-jarige Robbe die plots gestorven is aan de ziekte 

van Brugada. 

Elk jaar houdt zijn school een “Robbe dag” in zijn nagedachtenis , die start met dit 

verhaal.

Ria, de zorgjuf in zijn school, maakte er enkele tekeningen bij. Toen ze door kanker 

moest stoppen met werken illustreerde ze het volledige verhaal met de toestemming van 

Robbes ouders. 

Dit boek kan gratis gedownload en verdeeld worden zodat iedereen kan meeleven met de

vriendschap en de hoop in dit verhaal. 

Vind je Robbes verhaal mooi? Doe dan aub een gift aan het Kinderkankerfonds, de volledige 

opbrengst is voor hen. Gebruik de mededeling ‘Egel kan vliegen’.


