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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” 

 

~ 
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Deel 2: Liefde overwint alles 
Op de schatkaart staan pijlen en drie kleine smaragdjes en één groot kruis met 

een smaragd aan het einde van een pad. De vriendjes kijken naar de kaart. 

“Herken jij iets, JK?” vraagt Japie. JK kijkt naar de kaart. Hij draait hem rond en 

houdt zijn hoofd schuin. “Ja, ik denk het wel.” zegt hij. “Kijk, dit is volgens mij 

het pad dat van de groene weide naar het meer van de oude wilgenboom 

loopt.” De vriendjes kijken naar de kaart. “Ik snap er niets van, maar als jij het 

zegt JK, dan vertrouw ik daar op,” zegt Lisa. “Laten we gaan,” zegt Japie. “Ik 

denk ook dat JK gelijk heeft. We volgen dat pad en dan komen we vast vanzelf 

waar we moeten zijn.” 

Sofie wil weer op de rug van JK gaan zitten. Maar wat ze ook probeert, ze lijkt 

wel door hem heen te stappen in plaats van bovenop hem. Opeens beseft ze 

wat er aan de hand is en roept uit: “JK, je bent aan het verdwijnen! We moeten 

opschieten, anders zien we je zo helemaal niet meer.” JK kijkt naar zijn 

klauwen. Ze zijn nu doorzichtig geworden. Hij vindt het doodeng. “Ik wil niet 

verdwijnen, ik wil bij jullie blijven,” zegt hij. “Het komt goed JK, wij zijn er toch? 

We gaan dit met zijn allen oplossen,” zegt Japie en hij slaat zijn arm om JK heen. 

“Kom we gaan,” zegt JK. 

JK gaat voorop, gevolgd door Otto de olifant. Daarna volgt de rest. Simon het 

jongetje met het rode haar heeft zich bij hen gevoegd en hij loopt achteraan. 

Ook Djoeke het meisje met de gouden haren gaat met hen mee. Ze lopen in 

een snel tempo, sommigen hebben moeite om het bij te houden. Enkelen zijn 

stil en anderen praten honderduit. Want behalve dat het heel belangrijk is dat 

zij de kleuren terugvinden, is het ook heel spannend. Wat zouden ze 

tegenkomen, zal het ze lukken? Wat is de schat, welke kleur vinden ze eerst? 

De vriendjes fantaseren erop los.  

Dan stopt JK opeens. Hij kijkt op de kaart en om zich heen. “Hier staat het 

eerste smaragdje getekend op de kaart. Ik weet zeker dat het deze plek is.”  
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De vriendjes verdrukken elkaar in hun enthousiasme om ook op de kaart te 

kijken. Simon wordt ruw naar achteren geduwd. Hij zegt niets. De anderen zijn 

snel overtuigd dat dit inderdaad de plek is die de kaart aanwijst. “Laten we 

goed zoeken, misschien vinden we hier wel een aanwijzing,” zegt Lisa. De 

vriendjes zigzaggen dwars door elkaar heen. Tussen de bomen, door de 

struiken, op de grond en onder stenen zoeken ze. Maar ze vinden niets. 

Simon ziet de aanwijzing. Hij probeert het te zeggen tegen de anderen, maar 

niemand luistert. Hij wordt boos en verdrietig en zondert zich af van de groep 

en loopt verder tussen de bomen. Hij schopt tegen een steentje. Hij wil ook 

helpen met het zoeken naar de kleuren, maar ze lijken hem niet te zien staan. 

Het is niet voor niets dat hij altijd in het bos is. Daar wordt hij niet elke keer 

geconfronteerd met het feit dat hij anders is. Hij is nu eenmaal niet heel druk, 

hij praat weinig en ziet er met zijn rode haar en sproeten ook apart uit. Logisch 

dat ze hem niet als vriendje willen. 

In gedachten verzonken loopt hij een stukje verder het bos in, tot hij ineens 

een zacht stemmetje hoort. Hij stopt en luistert aandachtig. Er klinkt een heel 

zacht gefluister. Hij kijkt om zich heen, maar ziet niemand. Dan hoort hij het 

weer. Zijn hart bonst in zijn keel, want hij is een klein beetje bang. Zouden het 

de rovers zijn waar Elfeline het over had. Of de boeven of piraten? Hij kan niet 

verstaan wat er wordt gezegd. Maar dan herinnert hij zich iets dat hij van zijn 

moeder heeft geleerd. Als je heel stil bent, en je stopt ook je gedachten, dan 

kun je alles horen wat je hart je wil vertellen. 

Simon gaat zitten tegen een boom en langzaam wordt hij stil. Heel stil. Dan 

hoort hij het gefluister weer, maar nu harder en duidelijker. “Ik hoor je wel, 

maar ik zie je niet,” zegt hij. “Wij zijn hier, overal om je heen. Wij zijn de 

bladeren, de bomen, de bloemen en de planten, wij zijn de vogels en de 

mieren, de mollen en de konijnen.  

Wij zijn alles om je heen, en alles in jou,” hoort hij de stemmen zeggen. 
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“Wat bedoel je, hoe kan dat?” antwoordt Simon verbaasd. “Jij zit hier en voelt 

je helemaal alleen, maar dat is niet zo.  

Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Iedereen is hierin een unieke 

schakel. Je moet het alleen willen zien.” De stemmen vallen stil. Simon denkt 

na. Dan beginnen de stemmen weer: “Wij zijn met zijn allen verbonden door 

liefde. Dat is de basis van ons bestaan. Zonder dat kan er geen magie stromen 

en zullen we niet gelukkig zijn. Dus als jij je hart sluit en je afzondert van alles 

om je heen, dan zul je ook niet kunnen voelen hoe perfect jij bent zoals je bent 

en hoe jij deel bent van het geheel. Belangrijk is dus dat je van jezelf houdt, 

dan zul je voelen hoe de liefde en magie altijd overal is.”   

De stemmen houden op en Simon zit nog verbaasd tegen de boom aangeleund. 

Hij kijkt om zich heen. Nu pas valt het hem op hoe mooi het bos hier is. De 

bloemen hebben prachtige kleuren, het gras wuift zachtjes door de wind. Hij 

snuift de geur van het bos op en voelt een warme stroom lucht door zijn 

lichaam gaan. Hij beseft nu pas dat hij degene is die zichzelf anders vindt, die 

zich afzondert en geen contact zoekt. Hij durft zichzelf niet te zijn en daardoor 

voelt hij zich dus altijd buitengesloten. Hij begrijpt nu wat zijn moeder altijd 

bedoelde met dat hij moest luisteren naar zijn hart. Hij besluit om zijn hart 

nooit meer te sluiten, want dat maakt hem helemaal niet gelukkig. 

Dan hoort hij Djoeke roepen: “Simon, Simon, waar ben je?” Hij staat op en 

loopt naar de vriendjes toe. Ze zijn nog druk aan het zoeken. Simon zucht eens 

diep, schraapt al zijn moed bij elkaar en zegt dan zelfverzekerd: “Jongens, hier 

moeten we heen. Deze kant op.” De vriendjes kijken hem aan. “Echt waar?” 

vraagt Japie. “Echt waar, ik weet het zeker,” zegt Simon. 

“Kom op jongens, Simon weet de weg,” roept Japie tegen de anderen. “Loop 

jij maar voorop, Simon.” Simon voelt een warme energie door zich heen gaan. 

Hij glundert van trots en loopt in de richting van de aanwijzing. De rest volgt en 

dan zien ze hem allemaal. En met Simon voorop vinden ze de andere 

aanwijzingen snel. Het duurt niet lang meer of ze vinden de schatkist met 
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daarin de eerste kleur, in de vorm van een mooie schat. Ook zit er de tweede 

aanwijzing in voor de zoektocht naar de volgende kleur: 

 

Wie haar zoekt kan zich bekoren 

Met een kleur vanuit liefde geboren 

Trots en sierlijk en vol kracht 

Zal zij zijn voor wie heeft bedacht 

Dat een wereld vol zonneschijn 

Alleen in een waar koninkrijk kan zijn 

Dus kijk niet naar beneden maar omhoog 

Dan vind je de volgende kleur van de regenboog 

 

De vriendjes stoppen de schat en het briefje veilig terug in de schatkist en dan 

gaan ze terug richting de groene weide. Ze zijn blij dat het ze gelukt is, maar ze 

weten dat ze er nog lang niet zijn. Dit is pas de eerste kleur. En ze moeten er 

nog zes. Zullen ze op tijd zijn? Gaan ze de magische wereld redden? JK kijkt 

opzij naar zijn vriendjes en een traan rolt uit zijn oog. Hij zou ze voor geen goud 

willen missen. Lisa ziet het en knipoogt naar hem. “Het komt goed JK. We 

houden zoveel van jou, dat zal de magische wereld redden.” 

Met de mooi gekleurde schat en de schatkist met het nieuwe rijmpje lopen de 

vriendjes snel terug naar de groene weide. Elfeline staat al op de uitkijk. Ze 

probeert naar de vriendjes te vliegen, maar haar vleugeltjes zijn al bijna 

verdwenen.  

Ze roept: “En, hebben jullie de eerste kleur gevonden?”  
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“Ja!” roepen de vriendjes tegelijk. Simon draagt de schat dicht bij zich en geeft 

hem aan Elfeline. “Hier,” zegt hij. En hij geeft haar ook de nieuwe aanwijzing. 

Elfeline leest het rijmpje. Ze kijkt bedenkelijk en zegt: “Ik heb nog geen idee 

wat dit rijmpje betekent, maar laten we het even laten rusten, dan gaan we 

eerst de schat naar de regenboog brengen.” 

De vriendjes knikken. JK stopt het rijmpje terug in de schatkist en legt de kist 

veilig onder een grote bessenstruik. Dan lopen ze met zijn allen met Elfeline 

mee. Elfeline loopt voorop. Het is gek om haar te zien lopen. Als ze bij de lege 

plek van de regenboog aankomen, houdt zij de schat omhoog. Ze raakt er de 

lege regenboog mee aan en dan komen er uit het niets fonkelingen en licht en 

kleurt de eerste baan van de regenboog rood.   

De vriendjes staren ademloos naar de regenboog. Ze wisten dat de regenboog 

iets magisch had, maar nu weten ze dat het echt magie is. “Dit moet voorlopig 

goed zijn om het verder verdwijnen van de magie te stoppen, of in elk geval te 

vertragen,” zegt Elfeline dan. “Maar zonder de andere kleuren kan rood niet 

blijven bestaan. Laten we snel naar de laatste aanwijzing kijken, misschien 

kunnen we een aanknopingspunt vinden voor de volgende kleur.” 

De vriendjes en Elfeline haasten zich terug naar de schatkist. Lisa opent hem. 

Ze wil het rijmpje eruit pakken, maar het is er niet meer. In plaats daarvan ligt 

er een schatkaart, met weer pijlen en 3 kleine smaragdjes erop en een groot 

kruis met een grote smaragd. “Een schatkaart, het is een nieuwe schatkaart!” 

roept ze uit. De vriendjes komen om haar heen staan. Elfeline pakt de kaart en 

kijkt ernaar. “Dit herken ik,” zegt ze. “Dit is in het verboden paradijs. Daar 

vinden jullie de tweede kleur. Haast je!” 

~ 
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Deel 3: Het verboden paradijs 
Elfeline duwt de schatkaart in de handen van JK en duwt hem met zijn gezicht 

in de juiste richting. De vriendjes aarzelen. Het verboden paradijs is een plek 

waar niemand durft te komen. Maar nu hebben ze geen keus, ze moeten wel. 

Dus gaan ze op pad. Want het redden van de magische wereld is belangrijker 

dan welk verbod dan ook. 

Onderweg komen ze Prani de Pauw tegen en Laura het meisje dat op een engel 

lijkt. Als ze horen wat er aan de hand is, besluiten ze direct met de vriendjes 

mee te gaan. Onderweg praten ze over het verboden paradijs. “Men zegt,” 

fluistert JK, “dat het daar zo fijn voelt dat je er nooit meer weg wilt. En dat 

daarom ook nooit iemand er weer vandaan is gekomen.” De vriendjes 

huiveren. “En ze zeggen dat als je daar even bent geweest en toch weggaat, je 

nooit meer gelukkig wordt,” zegt Isaak. “Maar hoe moeten wij dat dan doen?” 

vraagt Lisa. “Misschien kan ik er gewoon snel in en uit slingeren,” zegt Japie. 

Dat vinden de vriendjes eigenlijk wel een goed idee. Japie is erg snel als hij van 

boom tot boom slingert. 

Ze volgen de aanwijzingen op de kaart en dan komen ze aan de rand van het 

verboden paradijs.  Het ziet er prachtig uit. Ze zien fantastische kleuren, horen 

vogels de mooiste liedjes fluiten en het ruikt er heerlijk. De vriendjes kijken hun 

ogen uit en zonder er verder bij na te denken, lopen ze met zijn allen het 

verboden paradijs in. De kleuren en geuren trekken zo hun aandacht dat 

niemand meer aan de schatkaart denkt. Ze dansen en lachen en maken plezier. 

Ze hebben zich nog nooit zo gelukkig gevoeld. 

Alleen Prani doet niet mee. Hij ziet dat JK de schatkaart uit zijn handen laat 

vallen. Prani pakt hem op. Hij kijkt bezorgd naar zijn vriendjes. Hij roept ze en 

probeert hun aandacht te krijgen, maar het lukt niet. Dan weet hij iets. Hij is 

een pauw, hij heeft een geheim wapen dat altijd alle aandacht trekt. Hij gaat 

midden op het pad staan. Dan krijst hij en zet hij zijn prachtige waaier van groen 

en blauw gekleurde veren, met aan het uiteinde een soort ogen, op.  
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Het ziet er magisch uit en de vriendjes kijken direct naar Prani. De ogen op de 

veren kijken de vriendjes aan en daardoor wordt de betovering van het 

verboden paradijs verbroken. In één seconde beseffen de vriendjes weer 

waarom ze hier zijn. “De schat, de regenboog, we waren het helemaal 

vergeten,” zeggen ze. 

Prani pakt de kaart erbij en zegt: “We moeten opschieten, want we moeten 

hier snel weg. De schat moet hier ergens in de buurt zijn, maar de dieven of 

rovers ook, dus kom vlug.” Zo snel als ze kunnen, lopen ze het pad af. “Waarom 

werd jij niet gegrepen door het geluksgevoel hier?” vraagt JK. Prani kijkt naar 

JK en zegt: “Ik ben een pauw, ik ben trots op wie ik ben. Daar heb ik geen 

paradijs voor nodig. Ik maak mijn eigen paradijs, waar ik ook ben. En ook al voel 

ik hier heel veel moois, dat is niet van mij, maar van het paradijs zelf, dus dat 

laat ik graag hier.”  

De vriendjes kijken Prani aan. “Maar waarom werden wij dan wel gevangen?” 

vraagt Laura. Prani weet het ook niet. Ze lopen ondertussen verder naar de 

plek waar de schat moet liggen. Als ze daar aankomen, hebben ze het er nog 

over. “Zal de magie nog terugkomen?” vraagt Sofie, “Ik vind het hier zo mooi, 

was onze wereld maar zo mooi.” De vriendjes zuchten. “We maken ons 

allemaal zorgen,” zegt JK, “misschien lukt het ons niet onze magische wereld 

te redden.”  

“Dat is het!” roept Prani dan opeens. “Dat is het! Jullie twijfelen en zijn onzeker 

en daardoor krijgt het paradijs jullie in haar macht. Ik twijfel niet, ik weet zeker 

dat we weer een magische wereld kunnen maken. Ik voel dat in elke veer die 

ik heb. We zijn toch zelf degene die ons leven creëren? Mijn moeder zei altijd 

tegen me: “Jij bent de koning van je eigen koninkrijk. Jij moet je leven tot een 

feestje maken en dat kan alleen maar als jij de slingers zelf ophangt. Misschien 

wordt het anders, maar dan kunnen we nog steeds genieten en plezier hebben. 

Zolang we maar onszelf zijn en onze eigen unieke kleuren laten zien, dan 

kunnen we overal en altijd gelukkig zijn.” 
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De vriendjes kijken Prani blij aan. Hij heeft gelijk! Op dat moment vindt Isaak 

de schatkist. Ze openen de kist en dan begrijpen ze direct het rijmpje. Ze 

besluiten voortaan zo trots als een pauw, of in hun geval als een koning of 

koningin, hun eigen koninkrijk te creëren en kleur te geven door mooie 

gevoelens  zoals liefde en vertrouwen te koesteren.  

Ze vinden ook de derde aanwijzing voor de volgende kleur van de regenboog: 

 

Wanneer je deze kleur wilt vinden 

Zul je de strijd met jezelf moeten aanbinden 

Want om de magie te laten stromen 

Zul je in balans moeten komen 

Geen licht is feller dan de nacht 

Als dat wat je voelt niet is wat je dacht  

Maar maak je vooral geen zorgen 

Want de schat die bij deze kleur hoort, zit ook in jezelf verborgen 

 

Met de schatkist in de hand lopen de vriendjes als echte koningen en 

koninginnen het verboden paradijs uit, terug richting de groene weide. En ze 

zijn supertrots en gelukkig dat zij nu voelen dat al het moois van het verboden 

paradijs niet van hen is, maar dat zij hun eigen leven nog veel mooier kunnen 

maken, precies zoals zij willen. 

Als de vriendjes bij de groene weide aankomen weten ze niet wat ze zien. Er 

zijn nog maar weinig kleuren over en ze zien nergens magische wezens. 

Niemand zegt meer iets. Dan horen ze een heel zacht gefluister.  
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“JK, Japie, Lisa, horen jullie mij? Ik ben het, Elfeline,” horen ze een stemmetje 

zeggen. De vriendjes kijken om zich heen, maar hebben geen idee waar het 

geluid vandaan komt. “Jullie zien mij niet meer, maar ik ben vlak voor jullie. De 

magie verdwijnt steeds meer en dus ben ik nu onzichtbaar geworden. Maar ik 

ben er gelukkig nog wel, dus ik kan jullie nog steeds helpen om de magische 

wereld te redden,” zegt Elfeline, “maar we hebben geen tijd te verliezen. Is het 

jullie gelukt de kleur te vinden?” 

De vriendjes vinden het een beetje gek om tegen iemand te praten die ze niet 

zien, maar al snel praten ze honderduit over het verboden paradijs en wat ze 

allemaal ervaren hebben. “En hier is de schat,” zegt Prani en hij opent de 

schatkist. Elfeline pakt de schat uit de schatkist en de vriendjes zien de schat 

opeens zweven. “Kom mee, we gaan hem naar de regenboog brengen. Daarna 

kijken we naar de nieuwe aanwijzing.” De vriendjes knikken en lopen achter de 

zwevende schat aan. 

Zodra ze bij de regenboog komen, zien ze dat het rood ook niet meer zo fel is. 

Snel houden ze de schat tegen de regenboog en met veel schitteringen en licht 

wordt de volgende baan oranje. En daardoor wordt de kleur rood ook weer wat 

helderder.  De vriendjes juichen. “Het werkt! Het werkt!” roepen ze. “Kom vlug, 

we moeten uitzoeken waar de volgende kleur is,” zegt Lisa. En op een holletje 

rennen ze terug naar de schatkist en het rijmpje. 

Als ze de kist openen is het rijmpje weer verdwenen, net als de vorige keer. En 

ook nu weer zit er een schatkaart in met drie pijlen, drie kleine smaragdjes en 

een groot kruis met een grote smaragd. De vriendjes bekijken aandachtig de 

kaart. “Wat zei het rijmpje ook alweer?” vraagt Elfeline. De vriendjes weten het 

niet zeker meer. “Iets over een fel licht en een grote kracht,” zegt JK. Elfeline 

denkt na en kijkt naar de kaart.  

“Dan weet ik waar jullie deze kleur kunnen vinden. Dat is bij de regengrotten. 

Kijk maar op de kaart. Het kronkelpad leidt daar precies naartoe.”  

~ 



 

15 De Regenboogschattenjacht is onderdeel van JK’s Magische Wereld  van 

InnerTreasure – Eveline van Dongen© 

Deel 4: De regengrotten 
De vriendjes buigen zich over de kaart. “Was Joep de trol er maar,” zucht JK. 

“Die weet daar precies de weg.” “Maar ik ben er ook,” horen ze Joep zeggen. 

De vriendjes zien hem echter niet. “Waar ben je dan, Joep? Of ben jij net als 

Elfeline onzichtbaar geworden?” vraagt Sofie. “Ja, dat klopt, maar ik kan jullie 

nog steeds helpen. Kom, dan gaan me, volg mij,” antwoordt Joep. 

De vriendjes zijn even stil en moeten dan hard lachen. “Hoe kunnen we jou nu 

volgen als we je niet zien?” En dan horen ze Joep meelachen. “Oh ja, wacht, ik 

zal fluiten, dan kunnen jullie het geluid volgen,” zegt hij. Dat vinden de 

vriendjes een goed idee. En met een fluitende Joep voorop gaat de hele groep 

weer het bos in. JK heeft de schatkaart in zijn handen en samen zoeken ze naar 

de aanwijzingen die de kaart aangeeft. 

Het kronkelpad waar ze overheen lopen is donker, hobbelig en vol met 

obstakels. “Wat is dit een rot pad, zeg,” zegt Otto, “ik kan hier nauwelijks lopen. 

Al die takken en wortels. Ik ben hier veel te groot voor.” “Het heet ook niet voor 

niets het kronkelpad, Otto.” zegt Isaak, “Dan weet je toch dat het lastig is?” 

Otto kijkt verbaasd naar Isaak. Dat was ook niet echt vriendelijk! Maar dan 

struikelt hij weer over een boomwortel en vergeet hij het weer. Na een tijdje 

zien ze de eerste aanwijzing. “We zitten goed,” zegt Isaak. “Kom, we moeten 

dus doorgaan. We kunnen vast wel iets sneller.” 

De vriendjes gaan sneller lopen. Joep loopt voorop, daarachter Isaak en dan JK 

en de rest. Otto loopt achteraan en raakt steeds verder achterop. “Dit pad is 

niets voor een olifant,” kreunt hij, “kunnen jullie even wachten?” “Wil jij 

wachten tot alle magie weg is, Otto?” vraagt Isaak. “Wil je onze vriendjes in de 

steek laten?” Otto schudt zijn hoofd. Nee, natuurlijk wil hij dat niet!  

Vrij snel vinden ze ook de tweede aanwijzing en dan ook de derde. Otto is al 

bijna niet meer in zicht, en ook al zeggen de vriendjes tegen Isaak en Joep dat 

ze langzamer moeten lopen, ze luisteren niet. En dus lopen ze stil achter hen 
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aan. Dan komen ze bij de regengrotten. Er hangt een dikke mist, het is er koud 

en nat. Via een kleine smalle kloof komen ze bij de ingang van de grotten. 

“Hier is het”, zegt Joep, “hier moeten jullie de schat kunnen vinden.” De 

vriendjes kijken elkaar aan. “Waar is Otto?” vraagt JK. Niemand weet het. “We 

moeten terug, misschien is hij verdwaald,” zegt Lisa. “Daar hebben we geen 

tijd voor,” zegt Isaak. “Laten we naar binnen gaan.” 

“Ik blijf wel hier,” zegt JK, “die ingang is veel te smal voor mij en dan kan ik ook 

wachten op Otto.” De andere vriendjes gaan naar binnen. Het is erg donker. Ze 

zien geen hand voor ogen. Ze proberen elkaars handen vast te houden, maar 

doordat het glibberig is valt de één na de ander. “Wacht op mij!” “Waar zijn 

jullie?” “Ik ben hier.” Ze roepen naar elkaar, maar ze kunnen elkaar niet meer 

zien. En dan raken ze in paniek. Ze voelen iets langs hun benen gaan. “Wat is 

dat? Wie is dat?” roepen ze. 

JK hoort het. Hij wil zijn vriendjes helpen, maar weet niet hoe. Hij probeert 

vuur te spuwen zodat het licht ervan door de ingang van de grot kan schijnen. 

Maar door de regen en mist dooft het vuur direct. Dan duwt hij tegen de wand 

van de grot. Misschien dat hij hem groter kan maken. Maar ook dat lukt niet. 

Was Otto maar hier, denkt hij. Samen lukt het ons wel. En zo snel als hij kan 

rent hij terug over het kronkelpad, op zoek naar Otto. “Otto, Otto!” roept hij.  

Dan hoort hij opeens: “Hier ben ik”. Het is Otto. Hij zit vast tussen de 

kronkeltakken. JK haalt de takken weg en zegt: “Onze vrienden hebben ons 

nodig. Ze zitten vast in de regengrotten.” Otto twijfelt, zijn vriendjes wilden net 

ook niet op hem wachten. Maar dan gaat hij toch met JK mee. Als zijn vriendjes 

in nood zijn, dan is hij er voor hen. Samen rennen ze zo hard als ze kunnen 

terug. Buiten adem komen ze bij de regengrotten aan. Ze horen hun vriendjes 

in paniek schreeuwen. Otto en JK gaan samen zij aan zij staan en duwen uit alle 

macht tegen de wand van de grot.  

“Het lukt niet. Er komt geen beweging in,” zegt JK. “Als je iets echt wilt, dan 

lukt het altijd,” zegt Otto.  
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“Mijn vader zegt altijd dat een echte olifant bergen kan verzetten. Niet omdat 

hij zo sterk is, maar omdat hij het kan als hij het maar echt wil. Hij noemt dat 

wilskracht. En die kracht is groter dan welke kracht dan ook.” 

JK kijkt Otto aan. “Doe mij maar na. Adem diep in en duw dan zo hard als je 

kan.” JK en Otto nemen een diepe hap lucht en dan duwen ze en duwen ze, zo 

hard als ze kunnen. En dan wordt langzaam de opening van de grot groter en 

groter. Het kleine beetje licht van buiten schijnt naar binnen en de vriendjes 

kunnen weer wat zien en rennen naar buiten. Ze springen in de armen van JK 

en Otto.  

“Het spijt me Otto, dat ik niet wilde wachten, je hebt ons gered,” zegt Isaak met 

tranen in zijn ogen. “Daar zijn vrienden toch voor,” zegt Otto en op dat moment 

gaan plotseling alle wolken weg voor de zon, de mist trekt weg en zonnestralen 

verlichten de opening van de grot. Het licht weerkaatst tegen de kristalwand 

en de hele grot wordt verlicht. De grot ziet er prachtig uit en de vriendjes 

kunnen nu toch nog naar binnen.  

Blij lopen ze de grot weer in. Er is niets of niemand te zien. Ze hebben nog 

steeds geen idee wat er in die grot was. Het waren geen piraten of boeven, 

maar wat dan wel? Misschien waren het trollen die de schat wilden stelen. De 

vriendjes voelen een rilling over hun rug gaan. Gelukkig heeft het licht ze 

verdreven. Dan vinden ze midden in de grot de schat. Ze weten direct wat het 

felle licht en de grote kracht is uit het rijmpje. En dankzij Otto weten ze dat ze 

deze kracht ook zelf hebben en dat ze bergen kunnen verzetten. 

Ze vinden ook de vierde aanwijzing voor de volgende kleur van de regenboog: 

 

Geen weg is te lang, geen berg te hoog 

Dankzij deze kleur van de regenboog 
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Want zonder deze kleur in je leven 

Zal niets je vreugde geven 

Dus kijk voorbij de grote muren 

Anders kom je voor hetere vuren 

En twijfel niet, want op het juiste moment 

Weet jij dat je er bijna bent 

 

Met de schatkist in de hand lopen de vriendjes terug. De zonnestralen 

verlichten hun pad. Dat geeft hen energie. Ze lopen vrolijk hand in hand en 

beseffen nu dat het niet altijd gaat om je zin doordrijven, maar ook om wat 

mogelijk is en wat goed voelt voor iedereen. En dat voelt pas als echt geluk. 

De vriendjes komen al huppelend aan op de groene weide. Dan beseffen ze pas 

weer wat er aan de hand is. De weide is nog steeds helemaal leeg en kleurloos. 

De bloemen en planten zijn er nog wel, maar ze lijken iets te missen. “De 

bloemen stralen niet meer,” zegt Sofie. De vriendjes knikken. Ja, dat is het. 

Doordat de magie is verdwenen, stralen ook de bloemen en planten niet meer.  

Ze kijken naar de plek waar de regenboog hoort te staan en zien dat de kleuren 

rood en oranje nu beide ook minder fel zijn. Ze roepen Elfeline, maar ze lijkt 

niet te reageren. “Misschien is ze nu echt verdwenen,” zegt Lisa bedroefd. De 

vriendjes laten hun hoofden hangen. Ze staren verdrietig naar de grond. 

“Kom op vrienden, we moeten nu niet opgeven,” zegt Japie dan. “Ook al is 

Elfeline er nu niet meer, wij kunnen zelf de magische wereld redden. Dat lukt 

ons echt wel.” De vriendjes kijken naar Japie. “Je hebt gelijk,” zegt JK. “Laten 

we de schat tegen de regenboog aanhouden, net als Elfeline deed, en dan 

kijken waar we de volgende kleur kunnen vinden.”  
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“Maar we hebben alleen de aanwijzing, geen schatkaart. Zonder magie zal die 

aanwijzing nooit veranderen in een schatkaart,” zegt Isaak.  

De vriendjes denken even na. Zou het echt zo zijn dat door magie het rijmpje 

elke keer veranderde in de schatkaart, of was het misschien wel een magische 

toverschatkist? “Laten we gewoon hetzelfde doen als de vorige keer, dan komt 

het vast goed,” zegt JK. De vriendjes hopen het en lopen achter JK aan. Het valt 

ze op dat hij niet verder verdwenen is. Hij lijkt zelfs wel weer groener te 

worden. 

Als ze bij de regenboog zijn, houdt JK de schat er tegenaan. Vonken en licht 

schieten door de lucht en dan kleurt de volgende baan van de regenboog geel. 

Direct wordt ook het rood en oranje weer feller. De vriendjes schenken er niet 

te lang aandacht aan, snel lopen ze terug naar de schatkist waar ze het rijmpje 

in hadden laten liggen.  

Vol verwachting openen ze de kist en jawel, ook dit keer zit er een schatkaart 

in. Isaak pakt de schatkaart uit de schatkist en samen kijken ze naar de nieuwe 

route. Ze zien direct waar deze kleur verborgen is. “Het reuzedoolhof! Dat is bij 

het reuzedoolhof,” roepen ze dwars door elkaar. “Laten we snel gaan, want dat 

is nog een behoorlijk eind hiervandaan,” zegt JK. “Iedereen die op de rug van 

Otto kan gaan zitten, stap er snel op en misschien kan ik ook enkelen van jullie 

meenemen. Dan zijn we het snelst.” 

~ 
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Deel 5: Het reuzedoolhof 
De vriendjes zijn net klaar om te vertrekken als Jay het jongetje met het grote 

hart de weide op loopt. “Wat is hier aan de hand?” vraagt hij. De vriendjes 

leggen uit wat er is gebeurd en dat ze nu op weg zijn naar het reuze doolhof. 

“Ik ga mee,” zegt Jay direct. En samen gaan ze op pad. Het is een lange tocht 

en ze moeten goed zoeken naar de verschillende aanwijzingen. De smaragdjes 

lijken dit keer onmogelijke plaatsen aan te geven. De eerste keer moet JK heel 

hoog vliegen om erbij te kunnen en de tweede aanwijzing vinden ze doordat 

ze toevallig Mini de muis tegenkomen en zij door heel diep in de grond te 

graven de aanwijzing vindt. 

De derde aanwijzing hebben ze nog niet gevonden, maar ze zijn al aan de rand 

van het reuzedoolhof gekomen. Brrr. Er loopt een rilling over hun rug. Ze 

houden allemaal van doolhoven, en ze wisten wel dat deze heel groot en hoog 

was, maar nu ze ervoor staan beseffen ze pas goed dat het echt een reuzegroot 

doolhof is. Ze halen diep adem en lopen het doolhof binnen. JK loopt voorop, 

maar ook hij kan er niet overheen kijken en het is er te smal om zijn vleugels 

uit de slaan. Otto kan er ook maar net doorheen lopen. Schuifelend lopen ze 

door.  

Zoveel keer als dat ze de juiste weg kiezen, kiezen ze ook het verkeerde pad. Ze 

raken er een beetje door ontmoedigd. Vooral Jay wordt er verdrietig van. 

“Zullen we opsplitsen?” zegt Isaak. “Dit duurt zo veel te lang.  

Misschien kan JK er weer uit gaan en er overheen vliegen en ons de weg wijzen 

van bovenaf?” De vriendjes kijken bedenkelijk. “Wat als we elkaar dan 

kwijtraken?” zegt Lisa. “Maar misschien is het onze enige kans,” zegt Otto. “Ik 

denk dat JK erboven moet gaan vliegen zodat we hem kunnen volgen.”  

De vriendjes stemmen er aarzelend mee in. Jay durft er niets van te zeggen, 

maar hij is heel bang dat het helemaal geen goed idee is. Hij heeft het gevoel 

dat ze dan nog meer problemen krijgen, maar hij weet niet echt waarom. Hij is 

bang dat de anderen hem gaan uitlachen, dus zegt hij maar niets. 
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JK vertrekt richting de uitgang en al snel zien of horen ze hem niet meer. Ze 

besluiten op dezelfde plek te blijven waar ze zijn, zodat JK ze zo makkelijk kan 

terugvinden. Maar de tijd verstrijkt en ze zien JK niet. “Zullen we maar 

doorlopen en verder zoeken?” zegt Isaak. Japie knikt: “Dat vind ik een goed 

idee. Dit duurt veel te lang. Misschien is JK wel verdwaald. Of misschien kan hij 

ons niet eens zien van bovenaf. Die muren zijn ook zo hoog.” De andere 

vriendjes kijken zorgelijk. “Wat als we allemaal verdwalen, hoe komen we hier 

dan ooit uit?” zegt Prani. Zelfs hij wordt een beetje bang. 

Maar dan neemt Sofie de leiding en zegt: “Elk doolhof heeft een uitgang en wij 

gaan die vinden. Maar eerst gaan we de schat met de volgende kleur zoeken. 

Dat is wat we willen toch?!” “Ja!” roepen de vriendjes tegelijk. En dan volgen 

ze Sofie, die met de schatkaart in de hand voorop door het doolhof loopt.  

Na een tijdje horen ze opeens JK roepen. Ze turen omhoog langs de muren en 

dan zien ze hem. Hij heeft de derde aanwijzing in zijn hand en roept van alles, 

maar ze kunnen hem niet goed verstaan. Dan zien ze een tweede draak. Hij ziet 

er groot en eng uit. JK wil de vriendjes wat vertellen, maar de draak probeert 

dat te verstoren.  

Ze gebaren en roepen naar elkaar en dan begrijpen ze dat de schat aan de 

andere kant van de muur waar ze voor staan ligt. En zodra JK ziet dat ze hem 

begrijpen leidt hij de draak weg van hen. De vriendjes zijn weer veilig.  

Ze kijken of ze er omheen kunnen lopen, maar geen enkele weg leidt om de 

muur heen. Ze komen er alleen maar verder vanaf. “We moeten er overheen,” 

zegt Lisa dan.  

De vriendjes kijken haar verbaasd aan. “Er overheen? Ben je gek geworden? 

Dat lukt nooit! Ik kan niet eens klimmen,” schreeuwen ze dwars door elkaar. 

“Stop, stop,” zegt Sofie. “Er is geen andere manier. We moeten wel, maar 

samen lukt het ons vast. We moeten gewoon op onszelf en op elkaar 

vertrouwen.”  
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Het is even stil. Niemand zegt wat. Maar dan loopt Otto naar de muur en zegt: 

“Ik kan er nooit overheen klimmen. Maar jullie kunnen wel via mijn rug.” Eén 

voor één klimmen ze op de rug van Otto en gaan ze op elkaars schouders en 

ruggen staan. Japie slingert ze er overheen. Dan is Jay aan de beurt, maar hij 

durft niet. 

Jay staat aarzelend op de rug van Otto. Hij is doodsbang. Japie staat naast hem. 

“Wat is er, Jay?” vraagt hij. “Ik wil wel, maar ik durf niet,” zegt hij. Japie denkt 

even na en dan zegt hij: “Iedereen is wel eens bang, en weet je: toen ik leerde 

slingeren van boom tot boom ben ik zo vaak gevallen, dat ik ook niet meer 

durfde. Ik wist zeker dat ik het nooit zou leren. Maar ik wilde het wel echt heel 

graag.  

Mijn moeder zei me toen dat als ik echt iets wil, met hart en ziel, ik er dan 

gewoon voor moet gaan en dat ik vertrouwen moest hebben. En dat alle 

uitdagingen spannend zijn en vreemd, en dat ik bang mag zijn, maar dat ik me 

daardoor niet moet laten stoppen om te doen wat ik echt heel graag wil. Dus 

ik deed het toch en kijk nu eens hoe goed ik kan slingeren.” 

Jay kijkt Japie aan. Hij weet dat hij gelijk heef en hij wil heel graag zijn vriendjes 

helpen. Dus haalt hij heel diep adem, pakt Japie vast en dan slingert Japie hem 

met een enorme boog over de muur heen. Jay vliegt door de lucht en ziet aan 

de andere kant zijn vriendjes al wachten.  

Een brede glimlach verschijnt op zijn gezicht. Hij voelt zich heel gelukkig en blij 

dat hij zulke goede vriendjes heeft. 

Als hij de grond raakt, valt hij op iets hards. “Au!” roept hij en kijkt naar de 

grond. Daar ligt een hoefijzer. “Dat is nog eens geluk hebben,” roept hij uit. En 

dan moeten ze allemaal lachen. Ze hebben nog veel meer geluk, want ze 

hebben de schat gevonden.  

Die lag inderdaad achter de muur, midden in een open veld met allemaal 

klavers. Daarin bevindt zich ook de aanwijzing voor de volgende schat: 
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In de stilte in de nacht 

Zweeft zij stilletjes en zacht 

Voor wie haar kan zien en horen 

Zingt zij in volle gloren 

Voor wie haar nog vinden moet 

Toont zij haar ware gloed 

Want deze kleur van ijs 

Brengt het ware paradijs 

 

Met de schatkist op de rug van Otto lopen de vriendjes terug. Ze lachen en 

spelen en zijn heel erg blij dat ze uit het reuzedoolhof zijn gekomen. Ze weten 

nu hoe mooi hun leven is en dat ze alles kunnen, als ze het maar samen doen. 

Moe, maar voldaan komen de vriendjes bij de groene weide aan. Onderweg 

zijn ze Karel de wasbeer, Kay de adelaar en Bin het beertje tegengekomen. Ze 

vertellen hen alles en alle drie willen ze maar wat graag helpen. De groep 

vrienden wordt steeds groter en groter. Dit keer zien ze tot hun vreugde dat de 

groene weide hetzelfde is gebleven. De kleuren rood, oranje en geel zijn ook 

niet minder fel geworden. “Misschien hebben we het verdwijnen van de magie 

kunnen stoppen,” zegt Japie.  

Snel lopen ze naar de regenboog. JK houdt de schat er weer tegenaan en de 

fonkelingen verlichten de lucht. Dan kleurt de volgende baan van de regenboog 

groen en de kleuren rood, oranje en geel worden nog feller. “Nog maar drie te 

gaan!” roepen ze blij en rennen terug naar de schatkist. 
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Als ze daar aankomen, is de aanwijzing weer veranderd in een schatkaart. De 

kleine smaragdjes wijzen samen met de pijlen de weg en de grote smaragd en 

een groot kruis duiden de plaats van de schat aan. Ze bekijken de kaart, maar 

hebben geen idee waar ze heen moeten. 

 Dan horen ze een zachte stem zeggen: “Ik ben zo blij dat jullie door hebben 

gezet, we zijn er bijna.” Ze kijken op van de kaart: “Elfeline, Elfeline,” roepen 

ze, “je bent er weer.” Elfeline lacht. “Ja, jullie horen me weer, maar ik ben nog 

niet zichtbaar. De brug naar de wereld van de magische wezens is nog niet sterk 

genoeg. Dus haast jullie! De schat die jullie zoeken, ligt in de gekleurde 

woestijn. De weg ernaar toe gaat via de hoge bergen, dus wees voorzichtig. ”  

~ 
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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.” 

~ 
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Deel 7 De grote beek 
De vriendjes verzamelen zich om op pad te gaan, en ook enkele vlinders, trollen 

en boomwezens sluiten aan bij de groep. “Fijn dat jullie meegaan,” zegt JK. “Het 

is prettig om te weten dat jullie dit net zo belangrijk vinden als wij. Samen lukt 

het ons vast wel.” 

“Kom, we nemen het kiezelstenen pad dat leidt langs de grote oude eik. Je weet 

wel, die jaren geleden is omgevallen tijdens de grote storm,” zegt Bin. De 

vriendjes knikken.  Wat was dat eng! JK krijgt een rilling over zijn rug, een koud 

gevoel gaat door zijn lijf. Een traan prikt achter zijn ogen. Hij weet het nog heel 

goed, maar schudt de gedachte van zich af. Hij wil nu niet verdrietig zijn, want 

hij is met zijn vriendjes en ze moeten de volgende kleur zoeken. 

Als ze het kiezelstenen pad oplopen, komen ze Tijn en Roos tegen. Zij zijn broer 

en zus en wonen aan de rand van het dorp. Ze maken ruzie met elkaar en kijken 

niet goed uit waar ze lopen. Ze botsen tegen de vriendjes op. “Oh sorry, ik lette 

niet op,” zegt Roos tegen de vriendjes, en daarna: “Dat was jouw schuld, Tijn.”  

Tijn wil wat terugzeggen, maar Sofie komt tussenbeide. “Geen ruzie maken, 

alsjeblieft. Er zijn veel belangrijkere dingen. We moeten namelijk de kleuren 

van de regenboog zoeken, anders verdwijnt de magie.” “De magie?” zegt Tijn. 

“Is dat even toevallig, daar hadden we het net over. Die bestaat namelijk niet.” 

“Wel waar,” zegt Roos direct. “Niet waar,” zegt Tijn. En ze beginnen weer met 

ruzie maken. “Stop ermee. Gaan jullie maar met ons mee, dan zul je het met 

eigen ogen gaan zien, Tijn,” zegt Sofie, “Kom, we moeten opschieten.” 

De hele stoet loopt achter elkaar aan over het pad. Nadat ze de eerste 

aanwijzing vinden komen ze op een kruispunt. “Welke kant moeten we nu op? 

Wat zegt de kaart?” vraagt Japie aan JK, die de kaart in zijn handen heeft. JK 

twijfelt: “Ik weet het eigenlijk niet. Bin, jij weet toch de weg?” Bin is even stil 

en zegt: “Ik heb die kaart niet nodig. Mijn hart wijst me de weg.” De vriendjes 

kijken hem verbaasd aan: “Je hart?” Tijn begint te lachen en ook Isaak moet 
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gniffelen. Maar Roos zegt direct: “Ja, als je naar je hart luistert, dan komt het 

altijd goed. Dat weet alle antwoorden op jouw vragen.”  

Nu kijken de vriendjes nog verbaasder. “Hoe doe je dat dan? Naar je hart 

luisteren?” vraagt Isaak. “Het is heel simpel,” zegt Roos. “Wij zijn allemaal met 

elkaar verbonden door de liefde in ons hart. Maar we zijn ook verbonden met 

alle dieren, planten, bomen, met alle rivieren en stenen. Dus ook met alle 

wijsheid en alle antwoorden van de hele wereld. Maar ons hart schreeuwt niet, 

het praat heel zachtjes, het lijkt bijna op fluisteren. Dat is omdat we met heel 

dunne lijntjes met elkaar verbonden zijn. Net als telefoondraden. Dat zijn de 

lijntjes van liefde. En ook al is liefde heel sterk en kunnen de lijntjes de hele 

wereld over en naar de maan en terug, ze is wel heel zacht. En daarom hoor je 

haar alleen als je heel stil bent, je hand op je hart legt en heel goed luistert. Als 

je nog moet oefenen, dan kun je hand op je hart leggen, net als een schelp op 

je oor, en dan hoor je je hart zacht fluisteren.” 

Ah, de vriendjes beginnen het te begrijpen. “Dus zo weet jij ook altijd de weg, 

Bin?” Bin knikt en zegt: “Ja, en we hebben geen tijd te verliezen.” Hij neemt het 

linker pad en de rest volgt hem. Tijn volgt ook, maar lijkt geen haast te hebben. 

“Schiet nu op, Tijn,” zegt Roos opeens boos, “je houdt iedereen op.” “Omdat 

jij hem gelooft, wil dat nog niet zeggen dat dit het goede pad is,” zegt Tijn. Maar 

hij loopt toch een beetje sneller. En de zwarte schim volgt hen op de voet. 

Alleen de vriendjes hebben dat niet in de gaten. 

Vrij snel daarna vinden ze de tweede aanwijzing. “We gaan de goede kant op,” 

zegt JK en ze gaan nog een beetje sneller lopen. Dan zien ze de beek in de verte. 

De zon gaat nu bijna onder. De laatste stralen zonlicht weerspiegelen op het 

water. Als ze dichterbij komen, zien ze dat de beek hard stroomt. “Het heeft 

veel geregend de laatst tijd,” zegt Bin. “We moeten goed oppassen, want dat 

betekent dat de stroom heel sterk is. Kom dus niet te dicht bij het water. Kom, 

we moeten stroomopwaarts.” De vriendjes doen een stap naar achteren. 

Alleen Tijn luistert niet en loopt nog een stap dichter naar het water. “Doe niet 
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zo stom, Tijn,” roept Roos. Maar dan stapt Tijn juist in het water. En voor dat 

iemand iets kan doen, valt hij erin en neemt de stroom hem mee. 

Tijn schreeuwt en de vriendjes raken in paniek, maar Bin weet precies wat hij 

moet doen. Hij rent over de oever langs het water en haalt Tijn in. Dan springt 

hij van rots tot rots naar het midden van de beek. Tijn is nu recht voor hem en 

wordt met veel kracht door het water meegenomen. Maar Bin is snel, heel snel, 

en hij grijpt Tijn uit het water. Hij trekt hem mee naar de kant, waar Roos hem 

omhelst en kust. “Ik zal nooit meer ruzie met je maken, Tijn, het spijt me,” zegt 

ze. Tijn geeft haar een dikke kus. “Ik zal voortaan naar je luisteren, maar alleen 

als je het lief zegt, want anders word ik juist boos.” De vriendjes begrijpen dat 

wel, je kunt alleen maar echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren als je 

dat op een vriendelijke manier doet. Schreeuwen en boos doen helpt nooit. 

Als ze opkijken, zien ze opeens de derde aanwijzing. Tijn zegt dan: “Zie je wel 

dat ik ook naar mijn hart kan luisteren. Dat vertelde me dat we hierheen 

moesten, dus viel ik in het water.” De vriendjes moeten allemaal lachen. Ze 

pakken de aanwijzing en volgen de kaart verder stroomafwaarts. Dan komen 

zij bij de watervallen.  

Het water spettert en maakt een enorm kabaal. Ze houden hun oren dicht, 

maar hun monden vallen open. Wat een prachtig gezicht! Onderaan is het 

water heel wild maar iets verderop is er een klein meer. Het water is donker en 

stil en in het midden ligt een rots. “Het lijkt wel een oog,” zegt Karel. De 

vriendjes zien het ook.  

“Daar ligt de schat,” zegt Bin. “Ik ga hem wel halen.” Bin loopt het water in. Het 

is koud en al snel kan hij niet meer staan. Hij moet nu zwemmen. Dan lijkt er 

een donkere schim voor de zon te komen. Hij schrikt en gaat weer terug naar 

de kant. “Ik kan het niet,” zegt hij, “ik kan het echt niet.” Maar dan zegt Simon: 

“Tuurlijk kun je dit wel. Je moet niet luisteren naar al die negatieve gedachten, 

je moet op jezelf vertrouwen. Je bent een beer. Wie kan er nu beter zwemmen 

dan jij? En je vacht beschermt je tegen de kou.” De vriendjes knikken.  
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“Ja Bin, je kan het. Je moet in jezelf geloven, want wij doen dat ook.” 

Bin zucht diep en stap dan het water weer in. En op dat moment breekt het 

zonlicht ook weer door. In één keer zwemt hij naar de rots midden in het 

meertje. Daar vindt hij de schatkist. Hij pakt hem op en trots zwemt hij terug 

naar zijn vriendjes. Nadat hij zich heeft uitgeschud, mag hij de kist openen. En 

daarin ligt de schat, en ook nu weer begrijpen ze direct wat het rijmpje 

betekende. Ze pakken de schat op en houden hem omhoog tegen het zonlicht. 

Op dat zelfde moment verdwijnen alle donkere wolken. En ook de zwarte schim 

die hen achtervolgde verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

In de schatkist vinden ze ook de aanwijzing voor de laatste kleur van de 

regenboog: 

Jullie zoektocht naar de kleuren 

Kon niet zomaar gebeuren 

Hulp kwam uit onverwachte hoek 

Anders waren de kleuren nog zoek 

 

Want hoe onzichtbaar het ook leek 

De magie liet jullie nooit in de steek 

Want hetgeen waar zij begint 

Zit in elke ouder en in ieder kind 

 

De vriendjes lezen het rijmpje nogmaals, maar begrijpen het niet helemaal. Ze 

praten nog na over hun bijzondere avonturen. “Wat hebben we veel 

meegemaakt,” zegt Isaak.  
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JK zegt: “Ja, en wat hebben we ook veel van elkaar geleerd.” De vriendjes 

knikken. “Maar wij beleven altijd samen de meest magische avonturen,” zegt 

Sofie. En daar heeft ze gelijk in. En als het bijna donker is en de zon is 

verdwenen, komen ze bij de groene weide aan. Ze horen allerlei geluiden, 

gepraat, gefluister, gerinkel en gelach. Dan zien ze Elfeline. Ze is alweer bijna 

zichtbaar en vliegt ook weer.  

 

~ 
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Eindopdracht De zevende kleur 
JK laat de schat aan Elfeline zien. Dankbaar pakt ze hem aan. Ze vliegt ermee 

naar de regenboog en houdt de schat er tegenaan. En terwijl fonkels en een fel 

licht de lucht weer verlichten, kleurt de zesde baan van de regenboog 

donkerblauw. De andere kleuren, rood, oranje, geel, groen en hemelsblauw, 

worden nog feller. Het verlicht de groene weide. En dan zien de vriendjes alle 

magische wezens weer. Nog niet helemaal zichtbaar, maar ze zijn er weer. En 

ook het bos komt weer helemaal tot leven. Geuren en kleuren ontstaan en de 

wind blaast  zachtjes in hun gezicht. De vriendjes snuiven de geuren op en 

kijken hun ogen uit. 

Dan lopen ze terug naar de schatkist. Ze openen de kist, maar in plaats van een 

nieuwe schatkaart vinden ze een briefje, waarop staat:  

 

De laatste kleur ontstaat spontaan 

Als jullie al jullie twijfels laten gaan 

Zodra jullie weten wat verbindt 

is het de grootste schat die je vindt 

dus beantwoord nu de vraag 

wat is het belangrijkste van vandaag 

als jullie dat antwoord geven 

zal er magie zijn in jullie leven 

open daarna de schatkist vlug 

dan krijg je laatste kleur terug 
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De vriendjes zijn even stil. Ze sluiten de schatkist. Ze hoeven dus niet meer op 

zoek te gaan, maar alleen maar de laatste vraag te beantwoorden. “Wat is het 

belangrijkste van vandaag?” zegt JK hardop, “Wat is jullie opgevallen?” Dan 

zegt Jay: “Weet je wat gek was? Dat jij, JK, niet verdween. Terwijl jij toch ook 

een magisch wezen bent.” “En de schatkist was elke keer weer ergens anders,” 

zegt Sofie. “En de aanwijzing veranderde ook in een schatkaart, zonder dat we 

iets deden,” zegt Otto. “Wat denk je van die smaragdjes overal,” zegt Laura, 

“wat zouden die betekenen?” 

Elfeline kijkt de vriendjes aan. “Hebben jullie enig idee hoe dit is gekomen? Wat 

is het belangrijkste dat jullie hebben geleerd over geluk en zou dat wat te 

maken kunnen hebben met al die magische gebeurtenissen?” 

~ 

Hier kunnen de kinderen antwoorden. Neem daar ruim de tijd voor.  

~ 

Daarna pakt Elfeline het weer op: 

“Jullie creëren al jaren jullie eigen magische wereld,” zegt Elfeline. “Dat doen 

jullie door jullie dromen uit te laten komen. Maar hoe doen jullie dat?” De 

vriendjes kijken naar elkaar. “Door elkaar te helpen!” roepen ze tegelijk. 

Elfeline lacht en zegt: “Precies, het is jullie vriendschap die ervoor zorgt dat er 

altijd magie in jullie leven is.” De vriendjes beginnen te lachen en te praten, 

want het is helemaal waar. Samen hebben ze de schatten gevonden, ze hebben 

elkaar geholpen en ze hebben samen veel geleerd. En dat doen ze al jaren. 

Daardoor was JK niet verdwenen, hij was nog steeds omgeven door magie. 

“Maar wat betekenen die smaragdjes dan?” vraagt Jay. “De groene smaragd 

die jullie overal zagen, staat voor weten wie je bent en daar trots op zijn. De 

groene kleur staat symbool voor de liefde in je hart.  
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De smaragd brengt rust en vertrouwen en hij staat voor rijkdom en overvloed. 

De groene smaragd helpt je je doel te vinden en te verwezenlijken. Het is één 

van de zeldzaamste stenen op aarde. Hij is net als de mens enorm gevoelig en 

geen enkele smaragd is hetzelfde. De ervaringen en groeilittekens maakt hem 

uniek. Net als ieder mens.   

Wie je bent, hoe je eruit ziet, alles dat je meemaakt, dat maakt je uniek. Samen 

met jouw hart en jouw liefde vormen je ervaringen jouw innerlijke schat. Daar 

mag je heel trots op zijn. En,” zegt ze, “daar moet je heel zuinig op zijn. Want 

als je jouw schat kwijtraakt, kun je niet meer stralen als de zon.” De vriendjes 

kijken Elfeline aan. “Maar wat moeten we dan doen? Wat als we onze schat 

wel kwijtraken?” Elfeline lacht en zegt: “Dan hoef je mij alleen maar te roepen 

en dan neem ik je weer mee op een magische ontdekkingsreis.” De vriendjes 

halen opgelucht adem en lachen nu ook. 

“En wat is magie dan echt?” vraagt Tijn. De vriendjes kijken hem aan en roepen: 

“Liefde natuurlijk!” “Dat klopt,” zegt Elfeline. “Dat zit in iedereen en verbindt 

ons met alles om ons heen.” Een grote glimlach verschijnt op de gezichten van 

de vriendjes en liefde vult hun harten. Het is de liefde die werkt als de zon, ze 

laat je stralen en brengt je vreugde en blijdschap. 

Het is de liefde in hun hart, voor henzelf en elkaar, het is hun vriendschap en 

het zijn hun dromen die hun wereld magisch maakt, die hen vleugels geeft. Die 

liefde geeft hun wereld kleur en zorgt ervoor dat zij hun eigen wijsheid 

ontdekken en hun eigen weg volgen. En het zijn niet alleen hun gevoelens, 

maar ook hun gedachten en woorden die net als de regenboog hun wereld 

kleuren. Ze begrijpen nu hoe belangrijk het is om positief te zijn en vanuit liefde 

te leven. 

Want uiteindelijk was er niemand die hen tegen wilde houden om de schat te 

vinden, maar waren het hun eigen angsten en gedachten die ze weghielden 

van de schat. En door hun vriendschap en de liefde in hun hart lieten ze elke 

donkere wolk verdwijnen. 
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Het is hun vertrouwen in zichzelf en in elkaar waardoor ze bergen kunnen 

verzetten, waardoor ze altijd weer hun weg vinden en het altijd weer precies 

gaat zoals het moet gaan. Ze voelen zich zo trots als een pauw dat zij de 

magische wereld hebben gered.  

En ze besluiten dat ze met alles wat ze nu weer hebben geleerd, hun wereld 

nog veel mooier gaan maken. Het enige dat ze hoeven te doen is af te stemmen 

op hun hart en luisteren naar dat wat zij echt heel graag willen. En dan volgt de 

rest vanzelf. Ze weten nu dat ze alles kunnen, als ze het maar samen doen. 

Nu begrijpen de vriendjes ook het laatste rijmpje: magie begint in je hart, het 

zit in iedereen en het verbindt iedereen met elkaar, en het heet in een heel 

magisch woord: liefde. En liefde zorgt voor het echte geluk. 

Ze lopen naar de schatkist en vol verwachting openen ze de kist. Daarin vinden 

ze de laatste schat. Elfeline haalt hem eruit en met heel veel schitteringen 

kleurt het licht paars. Ze houdt hem tegen de regenboog aan en de laatste baan 

wordt paars. De vriendjes kijken ernaar en houden elkaar vast. Ze hebben zich 

nog nooit zo gelukkig gevoeld. En deze edelsteen is daar een prachtig symbool 

voor.  

De kleuren van de regenboog vermengen zich in de lucht en maken er een 

magisch mooi gezicht van. De vriendjes raken niet uitgekeken. Maar dan 

verdwijnt de regenboog langzaam en nemen de maan en de sterren de donkere 

hemel weer over. Ze fonkelen fel. De vriendjes zuchten diep. Ze weten nu dat 

ook als ze de regenboog niet zien, de brug naar de wereld van de magische 

wezens altijd open is. En zolang hun harten open zijn, kan de liefde blijven 

stromen. 

~ 
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Leuk dat je meeging  

op deze Magische Ontdekkingsreis  

naar Innerlijke Schatten! 

liefs, Eveline 

 

 

 

 

 


