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Deel 6: De gekleurde woestijn 
De vriendjes kijken naar de schatkaart. Kay flappert met zijn vleugels. “Ik ken 

die plek, mijn nest is bovenop de hoge bergen. Kom, ik leid jullie ernaar toe.” 

De vriendjes volgen hem met de schatkaart in de hand. De hoge bergen zijn 

niet ver weg, ze zullen er snel zijn. Toch stappen ze stevig door, want het is 

ondertussen al laat in de middag. De zon staat al bijna onderaan de horizon. 

Het wordt ook wat kouder, maar de vriendjes zijn zo druk dat ze het niet koud 

hebben. Ze vinden de eerste aanwijzing aan de voet van de hoge bergen. De 

laatste zonnestralen schijnen er precies op. Alsof het zo heeft moeten zijn. 

Ze beginnen aan de klim omhoog via een breed pad, maar langzaamaan 

wordt het smaller en smaller en komen ze hoger en hoger. “Deze kant is het 

op,” roept Kay vanuit de lucht. De vriendjes volgen moeizaam. “Weet je het 

zeker, Kay?” vraagt JK. “Het lijkt wel alsof het pad daarboven stopt.” “Ja, 

natuurlijk weet ik het zeker,” antwoordt Kay en hij vliegt verder. “Ik wacht 

boven op jullie.”  

De vriendjes zwaaien naar hem en gaan verder. Kay vliegt verder naar de top. 

Maar als hij daar aankomt, schrikt hij zich rot. Het is de verkeerde berg. Hij 

schaamt zich diep, want hij heeft zijn vriendjes de verkeerde berg op 

gestuurd. Hij durft ze nu niet onder ogen te komen en snel vliegt hij weg, zo 

ver als hij kan.  JK ziet hem gaan en roept: “Kay, Kay, waar ga je heen?” Maar 

Kay geeft geen antwoord. 

Als hij ver voorbij het magische bos is en bij de zee aankomt, landt hij op een 

duin. De zon staat laag boven het water en kleurt al bijna oranje. Dan denkt 

hij aan de oranje kroon die de vriendjes hadden gevonden. Wat zeiden ze 

daar ook alweer over? Kay denkt na. Oh ja, dan weet hij het weer. Die oranje 

kleur en kroon betekenden dat je altijd je eigen koninkrijk kunt creëren. Dat je 

trots moest zijn op wie je bent. Kay slikt. Hij is nu alles behalve trots, want hij 

had het én verkeerd én hij heeft zijn vriendjes ook nog in de steek gelaten. En 

dat terwijl hij juist hen wil helpen. Niets liever dan dat.  
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Hij kijkt naar de golven en naar de meeuwen die erboven in grote groepen 

vliegen. Hij zucht en weet wat hem te doen staat. Zo snel als hij kan, vliegt hij 

terug naar de hoge bergen. Daar, bijna op de top van de berg die hij had 

aangewezen, zitten zijn vriendjes. Als ze hem zien, beginnen ze te zwaaien en 

te roepen: “Kay, Kay, hier zijn we!” Kay vliegt er naartoe en landt naast hen. 

“Waar was je, wat ging je doen, waar moeten we nu heen?” Ze vragen van 

alles door elkaar. Kay wordt er stil van en staart verlegen naar de grond. “Ik, 

ik,…,” stottert Kay. Hij wil eigenlijk niet zeggen dat hij het fout had, wat als ze 

boos worden? Zijn hart bonst in zijn keel en het lijkt alsof de woorden 

vastzitten. 

Maar dan besluit hij toch eerlijk te zijn: “Ik had het fout, dit is de verkeerde 

berg. Jij had gelijk, JK. Deze weg stopt bovenaan de top.” De vriendjes kijken 

hem verbaasd aan. “Maar jij wist de weg hier toch?” vragen ze. “Ja dat klopt, 

maar ik was in de war en heb jullie het verkeerde pad opgestuurd. Sorry,” zegt 

Kay. “Dat geeft niets,” antwoorden de vriendjes, “je bent er nu toch weer om 

ons wel de goede weg te wijzen?” Kay kijkt verrast op. “Vertrouwen jullie me 

dan nog?” vraagt hij. “Ja natuurlijk, als je maar niet nog een keer wegvliegt,” 

zeggen ze. En dan moeten ze allemaal lachen.  

Kay is opgelucht dat zijn vriendjes niet boos zijn en zegt: “Ik vlieg eerst even 

rond, zodat ik zeker weet dat ik nu wel het juiste bergpad kies, ok? Dan kom ik 

terug. Dat beloof ik.” Hij is zo blij dat hij alles eerlijk heeft gezegd dat het net 

lijkt alsof hij een paar extra vleugels heeft, zo makkelijk en snel vliegt hij.  

“Ik weet het nu echt zeker, volg mij maar,” zegt Kay als hij terugkomt. “Het is 

niet ver van hier, we moeten alleen halverwege naar het andere pad gaan.” 

“Weet je het zeker?” vraagt Isaak. “Ja, ik weet het zeker,” zegt Kay. De 

vriendjes volgen hem naar beneden en halverwege de berg kiezen ze het pad 

dat het pad waarop zij liepen, kruist. Vrij snel daarna vinden ze de tweede 

aanwijzing. “Ik zei het toch!” zegt Kay trots. “We zitten goed nu.”   
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Snel lopen ze verder en als ze op de top van de berg zijn, zien ze daarachter 

de gekleurde woestijn liggen. “Is dat de gekleurde woestijn?” vraagt Karel. 

“Zo ziet hij er niet uit.” Niemand antwoord. Ze staren met zijn allen naar de 

bijna kleurloze zandvlakte onderaan de bergen. Zonder dat iemand een 

woord zegt, lopen ze naar beneden. 

Als ze onderaan de berg staan, loopt Lisa de woestijn in. Ze bukt en raakt met 

haar handen het zand aan. Eerst lijkt het nauwelijks kleur te hebben, maar 

dan valt haar iets op. Als ze dieper graaft met haar handen ziet ze drie kleuren 

zandkorrels. heel licht, maar ze zijn er wel: geel, lichtblauw en een soort 

paars/roze. Ze schept met haar handen een hoop zand op en loopt er mee 

naar haar vrienden. “Kijk,” zegt ze, “de kleuren zijn nog niet helemaal 

verdwenen, met deze kleuren kunnen we de woestijn weer kleur geven.” 

De vriendjes kijken haar ongelovig aan. “Jullie verven toch ook wel eens?” 

vraagt Lisa. De vriendjes knikken. “Nou, dit is hetzelfde. We hoeven alleen 

onze handen maar door de diepere lagen van het zand te halen en de kleuren 

mengen zich vanzelf. Zo kan de woestijn weer kleur krijgen.” Dat begrijpen ze 

en met zijn allen duiken ze direct op hun knieën en tekenen de mooiste 

vormen in het zand , waardoor de bijzonderste kleuren en patronen ontstaan. 

Het is net vingerverven. En het lijkt wel alsof de kleuren door het zand 

stromen. Het is een prachtig gezicht. “We geven onze eigen wereld kleur,” 

zegt Lisa blij. De vriendjes lachen. Het lijkt wel inderdaad net alsof ze hun 

eigen schilderij maken, maar dan in het echt. 

Dan opeens roept Karel: “Ik heb de derde aanwijzing gevonden!” Hij lag 

verstopt onder het zand. Nu weten ze waar de schat ligt en ze rennen met zijn 

allen de gekleurde woestijn over, naar de plek die de kaart aanwijst. Ze 

openen de kist en zien de schat. Iedereen slaakt een zucht van bewondering, 

want deze schat is echt een geschenk uit de hemel. JK pakt de volgende 

aanwijzing uit de kist en samen lezen ze hem hardop. 
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Stille wateren zijn donker en diep van kleur 

Maar zij openen wel een deur 

Naar een wereld vol wijsheid en weten 

Maar let op voor diegenen die vergeten 

Wat waar is en wat niet 

Is niet altijd wat je ziet 

Dus luister goed naar wat je hart je vertelt 

Voordat de verkeerde stroom je teleurstelt 

 

De vriendjes begrijpen ook dit rijmpje niet direct. Maar ze weten nu dat het 

vanzelf duidelijk wordt. Net als eigenlijk heel de tijd gebeurt. Alles gaat elke 

keer precies zoals het moet gaan. En dat vinden ze wel heel bijzonder. Ze 

praten er op de terugweg naar de groene weide over. Ze zijn zo druk dat ze 

niet in de gaten hebben dat een grote zwarte schim hen volgt. Dan zegt Jay: 

“Misschien helpt de magie ons wel, omdat we de magische wereld echt heel 

graag willen redden.” En daarmee heeft hij helemaal gelijk. Want magie geeft 

je vleugels. 

Opgewekt komen de vriendjes bij de groene weide aan. Het valt hen direct op 

dat er veel meer kleur is. De bijen zoemen weer, de bloemen zijn geopend en 

ook vliegen de vlinders weer af en aan. “Elfeline, Elfeline!” Lisa springt op en 

neer. “Ik zie je weer, ik zie je weer!”  

De anderen springen ook in het rond. “Het lukt, het lukt, het gaat ons 

lukken!” roepen ze uit. Elfeline lacht. Ze pakt snel de volgende schat uit de 

schatkist en houdt hem tegen de regenboog.  
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En terwijl de vonken en het licht de lucht nog meer verlichten, kleurt de 

volgende baan van de regenboog hemelsblauw. De vriendjes slaken een zucht 

van bewondering en opluchting. Ze gaan de magische wereld echt redden. 

Samen lopen ze terug naar de schatkist en net als alle voorgaande keren is de 

aanwijzing weer verandert in een schatkaart. Ze kijken op de kaart en beertje 

Bin ziet het direct. “Dat is bij de grote beek, vlak bij de watervallen,” zegt hij. 

“Daar ga ik altijd vissen met mijn vader.” “Kun jij ons erheen brengen, Bin?” 

vraagt JK. Bin knikt: “Jazeker. Volg mij.” 

~ 

 


