
Caroline van Wijngaarden: 

Ik ben Caroline van Wijngaarden, kom uit Dordrecht, KZV. Ik heb al gave zeilreizen gemaakt en 

raak er steeds meer verslaafd aan. Het begon bij de Colin Archerrace naar Noorwegen, toen 2 

weken Spitsbergen, de oversteek naar Hammerfest, en voet op Bereneiland gezet. Als groot 

Terschellinger liefhebber en daardoor veel Willem-Barentzs-verhalen gehoord hebbende, was dat 

voor mij heel bijzonder. Het was een droomreis! Ook erg bijzonder om midden in de nacht anker en 

ijswacht te hebben in het licht, windstil is Spitsbergen dan, echt alsof je in een sprookjesboek leeft! 

Vorig jaar ben ik met een goed doel, geld inzamelen voor kankeronderzoek, project Setting-Sail, de 

Pacific overgestoken, van de Galapagoseilanden naar Frans Polynesië. De atollen waren 

onbeschrijfelijk!! En weer een droom waargemaakt. Werelden die onbereikbaar leken waren ineens 

dichtbij of plaatsen waar je dacht na je pensioen te komen, daar was ik ineens al geweest. Voor mij 

is dit mijn passie, dit is wat ik wil en waar ik wil zijn! Op zee, op eilanden, in werelddelen die ik 

nog niet ken, ontdekken, leren, genieten van kleine en grote dingen en de mooi natuur. Het leven 

positief leven. Mensen ontmoeten, levensverhalen horen. Als fotograaf en intussen ook vlogger, rol 

ik nu van het ene gave project in het andere. Dankzij een lezing op de Zeevaartschool ben ik 

intussen ook meegeweest met eXXpedtion! De combinatie van zeilen en iets goeds doen voor de 

wereld is mijn doel. De komende jaren gaan er nog veel meer dromen, met de zeevaartschool in m’n 

broekzak (is het niet dit jaar, dan volgend jaar) uitkomen!! En door de mensen die ik op de 

zeevaartschool heb ontmoet, komt alles nog dichterbij! Mensen die mij begrijpen! ;) Het was een 

geweldige tijd!!!  

 

Het leven is als zeilen: 

 

'You can't change the wind 

but you can adjust your sails' 

 


