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Inleiding 

De Regenboogschattenjacht neemt je mee op de Magische 

Ontdekkingsreis naar geluk. 

De gratis Regenboogschattenjacht is voor kinderen tussen 6 en 10 jaar en hun 

ouders. De kleuren van de regenboog zijn verdwenen en de kinderen kunnen 

die weer vinden door het volgen van de schatkaart en verhalen. Zes weken lang 

krijg je elke week een spannend verhaal en bijbehorende schattenjacht die je 

leiden naar het eindverhaal en de eindopdracht voor de magische gouden 

sleutel om de InnerTreasure schatkist te openen.  

De verhalen en schattenjachten laten kinderen lezen, buitenspelen, 

ontdekken, hun eigen-wijsheid vormen en vooral samen met jou 

genieten. Aan het einde heb je een schatkist vol geluk en heel veel 

bijzondere ervaringen. 

Ga er lekker voor zitten, maak het jezelf comfortabel en laat je verder 

meenemen op deze bijzondere reis. 

Liefs, 
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Deel 1: De magie verdwijnt 

JK en zijn vriendjes zijn aan het spelen. Dan begint het opeens te regenen. De 

zon schijnt nog, en de vriendjes weten wat dat betekent. “De regenboog!” 

roepen ze tegelijk. Ze kijken omhoog naar de hemel, maar ze schrikken zich rot. 

Want in plaats van een mooie gekleurde regenboog zien ze een regenboog 

zonder kleuren. Ze zien alleen maar een leeg vlak op de plek waar de 

regenboog hoort te staan. Meer niet. En op datzelfde moment valt het hele bos 

stil.   

De vriendjes kijken om zich heen. De kleuren van het bos worden doffer en 

verdwijnen langzaam. Ook JK lijkt minder groen te worden. “Wat gebeurt er?” 

roept Japie de aap. “Ik weet het niet,” zegt Lisa het meisje dat prinses wilde 

worden, “maar het lijkt alsof alle kleuren in het bos verdwijnen.” “Maar jij 

verandert niet,” zegt Isaak het jongetje met de zwarte ogen, “alleen de 

magische wezens veranderen.” Dan ziet iedereen het. Alle magie lijkt te 

verdwijnen. “Zo meteen verdwijn jij ook, JK,” zegt Japie. JK kijkt naar zijn 

klauwen en ziet dat ze al heel licht groen zijn. “Er is iets goed mis met de 

magie,” zegt JK. “Kom, laten we snel naar de groene weide gaan. Misschien 

kunnen we de fee Elfeline vragen wat er gebeurt.” 

De vriendjes haasten zich direct naar de groene weide. Daar wonen de 

magische wezens. Otto de olifant draagt Isaak en Lisa, op de rug van JK zitten 

Joep de trol, Karel de wasbeer en Sofie het meisje dat niet kan liegen, en Japie 

de aap slingert van boom tot boom naast hen. Al snel komen ze bij de groene 

weide. Daar zien ze de feeën en elfjes in rep en roep door elkaar heen vliegen. 

Trollen stampen op de grond, de leider van de eenhoorns steigert wild en de 

kleine boomwezens hebben zich verzameld bij een grote rots. 

De vriendjes zoeken Elfeline, maar door alle drukte zien ze haar niet direct. Ze 

turen over de weide heen. Dan zien ze haar, ze staat bovenop de roze  bloemen 

in het midden van het veld.  
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Om haar heen staan vele magische wezens. Ze hebben nauwelijks meer kleur 

en het lijkt nu ook alsof hun vorm begint te verdwijnen. De magische wezens 

rondom Elfeline zijn muisstil. JK en zijn vriendjes gaan bij hen staan en wachten 

in spanning af op wat Elfeline gaat zeggen. 

“Lieve vrienden,” zegt Elfeline dan, “er is vandaag iets verschrikkelijks gebeurd. 

De kleuren van de regenboog zijn verdwenen. En de regenboog is de brug naar 

de wereld van de elfjes, trollen, eenhoorns, feeën, boomwezens, draken en nog 

vele andere magische wezens. Zonder de regenboog kunnen zij niet oversteken 

van hun wereld naar de wereld van de mensen en dieren. Daardoor zal magie 

ook niet meer bestaan en zal onze magische wereld verdwijnen. Zonder de 

regenboog zal ons leven kleurloos, grauw en somber zijn. Dan zal liefde niet 

meer stromen, verdwijnen dromen en zal niemand meer gelukkig kunnen zijn.” 

Elfeline stopt even. De vriendjes staren ademloos en met open mond haar aan. 

Hun harten kloppen in hun kelen, sommigen hebben zweetdruppels van angst 

op hun voorhoofd, anderen wiebelen onrustig heen en weer. “Wat moeten we 

doen, wat kunnen wij doen?” roepen ze door elkaar heen. Elfeline steekt haar 

hand op en iedereen wordt weer stil.  

Dan vervolgt ze: “De magische wereld waarin wij met zijn allen leven, is in 

gevaar. Wij magische wezens zullen langzaam onzichtbaar worden. We moeten 

dus snel op zoek gaan naar alle kleuren van de regenboog, zodat de brug naar 

de wereld van de magische wezens hersteld kan worden. Alleen dat kan ons 

redden en onze wereld weer vullen met liefde, magie en geluk.” 

De vriendjes kijken elkaar aan. Ze twijfelen geen moment. JK stapt vastbesloten 

naar voren en zegt: “Vertel ons wat we moeten doen, en wij gaan die kleuren 

zoeken. Wij gaan onze magische wereld redden.” 

Elfeline kijkt hen dankbaar aan. “De kleuren van de regenboog vind je door de 

betekenis van dit rijmpje te begrijpen. Die leidt je naar de eerste aanwijzingen 

en naar de eerste kleur.  
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Elke keer als je een kleur hebt gevonden, zullen er aanwijzingen komen om de 

volgende kleur te vinden. Als je alle kleuren hebt gevonden, kun je die in de 

regenboog stoppen. Dan zal de magie weer gaan stromen en zijn wij gered.” Ze 

geeft de vriendjes een briefje waarop staat: 

 

De kleuren waar jullie naar op zoek zijn 

Zijn niet zomaar dertien in een dozijn 

Ze liggen niet voor het oprapen 

Dus jullie zullen al jullie krachten bijeen moeten schrapen 

Zoek vooral diep van binnen 

Want dat is waar de kleuren beginnen 

En let op: geen kleur zullen jullie vinden 

Zonder het juiste gelukssymbool eraan te verbinden 

 

De vriendjes kijken naar het gedichtje en begrijpen er nog niet veel van. Dan 

geeft Elfeline hen een schatkaart en zegt: “Haast jullie vlug en kom met de 

eerste kleur terug.” 

Elfeline wil wegvliegen, maar draait zich nog eenmaal om en zegt: 

“Let wel op, er kan nog veel gebeuren 

Bij het zoeken naar deze kleuren 

Waardoor het anders loopt dan verwacht 

Want er is gevaar dat op je wacht 
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Anderen die de kleuren willen stelen 

Omdat zij net als zovelen 

Niet geloven in magie en dromen 

Maar jullie kunnen dat voorkomen 

Want ook al zijn het boeven of piraten 

Of misschien wel rovers of soldaten 

Niets kan jullie zoektocht verstoren 

Zolang jullie de stem van je hart horen” 

 

~ 


