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Inleiding 
Bewust leven uitgelegd voor kinderen 

Deze magische ontdekkingsreis is gebaseerd op het InnerTreasure 
Persoonlijk Ontwikkelingsmodel dat in vijf fasen het proces van 
bewustwording toelicht. Speciaal voor ouders en kinderen is dit proces 
in een magisch sprookje gegoten, waardoor het de weg naar leven 
vanuit je hart spannend, laagdrempelig en vooral erg leuk maakt. In het 
verhaal van Engeltje gaat het over luisteren naar je hart. 

De inhoud 

Engeltje zit sinds kort op school. En dat vindt zij helemaal niet leuk. Ze 
mist haar vrijheid en avonturen op de boerderij. Ze mist het dromen en 
de natuur. Het lijkt soms wel alsof er in haar leven nu ze steeds groter 
wordt geen plaats voor is. Tot op een dag Engeltje de fee Lieve ontmoet. 
Van haar krijgt ze een bijzondere opdracht om een magische schat te 
zoeken die geluk brengt.  

Door een innerlijke bewustzijnsreis leert Engeltje te luisteren naar haar 
hart en ontdekt ze hoe belangrijk het is om te blijven geloven in magie 
en te blijven dromen. Want alleen dan kan liefde stromen en kunnen 
dromen uitkomen. Engeltje leert wat mediteren is en ontdekt haar eigen 
manier ervan zodat ze naar haar innerlijke stem kan leren luisteren. Ze 
maakt vriendjes en bovenal vindt ze een heel bijzondere schat die haar 
de rest van haar leven geluk zal brengen. 

JK’s Magische Wereld 

Deze magische ontdekkingsreis is onderdeel van JK’s Magische Wereld, 
waarbij helende verhalen worden gebruikt als middel voor 
opvoedingsondersteuning en waarbij de verhalen werken als 
assertiviteitstraining, zodat ouders en kinderen samen op 
ontdekkingsreis gaan. 
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Een helend verhaal is een verhaal waarin de hoofdpersoon eenzelfde 
probleem heeft als het kind of innerlijk kind. Het voelt hetzelfde, denkt 
hetzelfde, heeft dezelfde angsten en emoties. In tegenstelling echter tot 
het kind dat niet weet hoe hiermee om te gaan, komt de hoofdpersoon 
iemand tegen of komt terecht in een situatie die de eigen innerlijke 
wijsheid triggered. Dit brengt hem terug in het contact met zichzelf en 
met zijn liefde en kracht.  

Door herkenning en erkenning gaat het (innerlijk) kind zich identificeren 
met de hoofdpersoon van het helend verhaal en zal dan ook vanuit zijn 
eigen wijsheid net als de hoofdpersoon stappen gaan zetten naar meer 
liefde en geluk. 

De bedoeling van een helend verhaal is dat jij en/of je kind zichzelf en 
de wereld beter leert begrijpen. Dat er een bewustzijnsshift komt vanuit 
boosheid, verdriet of angst naar liefde en vertrouwen.  
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Hoe het begon  
Er was eens een meisje dat leefde op een boerderij. Ze was een erg 
bijzonder meisje, want ze had een heel groot hart. Vanaf haar geboorte 
straalde ze al zoveel liefde uit, dat haar ouders besloten haar Engeltje te 
noemen. En ze bleek ook echt een Engeltje te zijn, lief en zacht. Engeltje 
hield veel van haar ouders, broer en zus. Maar ze had ook nog genoeg 
liefde over voor haar oma, opa en alle andere mensen. 
 
Engeltje had veel vriendjes met wie ze avonturen beleefde. Ze was ook 
dol op dieren en genoot ervan als ze in de tuin kon spelen. Dan speelde 
ze met de honden, aaide ze de katten en voerde ze brood aan de 
eendjes. Of ze maakte mooie kettingen van de bloemen uit de tuin. 
Engeltje dacht dat ze kon praten met alle dieren en planten en deed dit 
graag en veel. Ze zat dagen in de grote boom achter in de tuin, genietend 
van al het moois om haar heen.  
 
Vaak droomde Engeltje van alle leuke dingen die ze nog wilde doen. 
Bijvoorbeeld mooie reizen maken en verre landen bezoeken. Maar het 
meest droomde Engeltje van een eigen paard. Wat zou ze die graag 
willen hebben. Het leek haar heerlijk om dit paard te borstelen, aaien 
en op zijn hoge rug te mogen zitten. Maar het lieve meisje was heel wijs 
en wist wel dat ze niet alles kon krijgen wat ze wilde hebben. Dus hield 
ze het bij dagdromen over dit mooie paard. 
 
Toen Engeltje naar school moest, vond ze dat erg moeilijk. Opeens 
moest ze allemaal dingen doen en leren, terwijl ze eigenlijk veel liever 
buiten speelde met haar vriendjes. Ze miste vooral de grote boom 
achter in de tuin. Kon ze niet minstens één keer per maand weer in de 
grote boom zitten?  
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Hoofdstuk 1 De ontmoeting met de boomelfen 
Het was een mooie dag in september. Engeltje was alweer acht jaar en 
zat nu in groep vijf. Ze vond het leuk om nieuwe dingen te leren en met 
haar vriendjes op school te spelen. Maar Engeltje was ook erg blij als ze 
weer naar huis mocht gaan. Mama had dan wat lekkers klaarstaan. 
Meestal een glaasje aardbeiensiroop met een snoepje of een lekkere 
koek. Bijvoorbeeld cake met een roze laagje erop, heerlijk vond ze dat. 
Vandaag haalde opa haar op. Dat was extra leuk. Als hij kwam, was het 
altijd feest. Ze pakte opa’s hand vast en wist zeker dat deze middag heel 
fijn zou worden. 
 
Thuis zat mama al op hen te wachten met een lekker glas 
aardbeiensiroop en een stroopwafel. Engeltje gaf haar een kus op haar 
wang en at haar stroopwafel op. Ze kauwde de koek tussen haar tanden 
fijn en voelde de stroop op haar tong. Wat was dat lekker! Opa was met 
mama in gesprek. Waar spraken ze over? Ze nam een slokje en 
probeerde te luisteren. Het was misschien wel een moeilijk gesprek, 
want ze zagen er niet vrolijk uit. Toen mama zag dat Engeltje naar ze 
keek, hield ze op met praten.  
 
“Engeltje, wil je even buiten gaan spelen? Mama moet wat bespreken 
met opa,” zei ze. Engeltje sloeg haar ogen neer en balde haar vuisten. 
Ze had zich zo verheugd op een gezellige middag met opa en nu moest 
ze opeens naar buiten! Mokkend deed ze haar jas aan. Toen ze naar 
buiten liep, sloeg ze extra hard de deur dicht. Engeltje wist wel dat 
mama haar nooit zomaar naar buiten zou sturen, maar toch wilde ze 
laten merken dat ze het niet leuk vond. 
 
Buiten kreeg ze snel spijt van haar gedrag. Waarom word ik altijd zo snel 
boos? vroeg ze zich af. Dat wil ik helemaal niet. Alles gebeurt toch met 
een reden? Diep in gedachten verzonken liep ze naar haar konijntjes. 
Engeltje en haar zusje hadden van papa twee konijntjes gekregen, die 
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ze Snuf en Sniffel hadden genoemd. Snuf was zwart en Sniffel grijs. Elke 
dag ging ze even met ze knuffelen. Soms vond ze het wel zielig dat de 
diertjes in een hok zaten. Daarom had Engeltje samen met haar zusje 
halsbandjes gemaakt en lieten ze de konijntjes één keer per week lekker 
buiten op het grasveld spelen. Engeltje zag dat de konijntjes dan echt 
heel gelukkig waren.  
 
Iedereen moest kunnen spelen, vond Engeltje. Ze begreep ook niet 
waarom haar ouders nooit meer speelden. Waarom waren volwassenen 
zo serieus? Engeltje nam zich voor om later nooit te vergeten dat ze ook 
plezier mocht maken. 
 
De bladeren aan de grote boom achter in de tuin waren al aardig aan 
het verdwijnen. Jammer vond ze dat. Door de blaadjes zag niemand haar 
als ze in de boom zat. Ze was al lang niet meer op haar plekje in de boom 
geweest. Nu ze elke dag naar school ging, was ze soms gewoon te moe 
om nog lang buiten te spelen. Ze kon heel veel niet meer doen door al 
die nieuwe dingen. Bijvoorbeeld tussen de middag even bij papa op de 
bank slapen. Soms vond ze dat wel een beetje gek, dat papa altijd tussen 
de middag een dutje deed. Maar het was wel erg fijn, zo samen op de 
bank.  
 
Engeltje had nooit verwacht dat er zoveel zou veranderen als ze naar 
school zou gaan. Zelfs één keer per maand in de boom zitten was niet 
gelukt. Maar nu kon het wel! Vliegensvlug klom ze erin en vond ze haar 
vertrouwde plekje, fijn verscholen achter de bladeren. Nu zou niemand 
haar vinden. De zon scheen en het was lekker warm. Engeltje deed haar 
jas uit en gebruikte die als kussen om op te zitten. De tak waar ze altijd 
op zat, was oud en heel breed. Met haar rug leunde ze tegen de stam 
van de boom. Ze kon zo wel uren blijven zitten. 
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Ze wist niet hoe lang ze al in de boom had gezeten, toen een geluid haar 
aandacht trok. Had ze geslapen? Ze wreef in haar ogen en keek om zich 
heen. Opeens zag ze een klein lichtje aan het einde van een tak. Ze 
knipperde met haar ogen en keek nog eens. Ja, er was echt een lichtje. 
En het kwam dichterbij. Engeltje was niet echt bang, maar vond het wel 
vreemd. Droomde ze nu of niet?  
 
Nu zag ze ook links van haar een lichtje, verscholen tussen de blaadjes. 
En rechts van haar waren er zelfs twee lichtjes. Wat is dat toch? dacht 
Engeltje. Ze wreef nog een keer in haar ogen. Het lichtje dat dichterbij 
kwam, veranderde opeens van vorm. Eerst was het rond, en nu leek het 
op een staafje. Het licht kwam dichterbij en werd feller. 
 
Engeltje hield haar adem in van spanning. Midden in de lucht voor haar 
zag ze een heel klein wezentje met eromheen een witgouden licht. Het 
leek wel een heel klein mensje, maar dat was het niet. Ze was niet veel 
groter dan haar wijsvinger. Haar oren waren puntig en het wezentje had 
een klein schattig neusje. Ook zag Engeltje dat het wezentje mooie rode 
lippen en helderblauwe ogen had. Ze had een lichtblauw jurkje aan. Was 
dit Tinkerbel, het elfje van Peter Pan? Nee, dat kon niet. Dat was een 
sprookje en de grote mensen hadden haar verteld dat sprookjes 
eigenlijk niet echt zijn. Papa en mama geloofden haar ook nooit als ze 
vertelde dat ze had gesproken met de dieren of de planten in de tuin. 
Engeltje sprak daarom nooit meer over wat ze hier meemaakte. 
 
De wezentjes om haar heen waren nu allemaal dichterbij gekomen. Ze 
kon er zo al een stuk of acht zien. En ze zag nu ook dat er zowel 
mannetjes als vrouwtjes waren. De mannetjes droegen ook lichtblauwe 
kleding. Ze hadden een grappige pofbroek aan en een kort jasje met 
gouden knopen. En allemaal hadden ze een witgouden licht om zich 
heen. 
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De lichtwezentjes maakten rare geluidjes. Engeltje begreep er helemaal 
niets van. Ze probeerde goed te luisteren, want het leek alsof ze haar 
iets wilden vertellen. Maar hoe goed ze ook haar best deed, ze verstond 
ze niet. Opeens herinnerde ze zich dat haar moeder altijd zei dat als je 
te veel je best doet, iets nooit lukt. Dus besloot Engeltje om maar niet 
zo haar best te doen. Ze leunde achterover en zuchtte diep. Ze 
probeerde te voelen wat haar hart haar ingaf. Dat was nog zo’n goede 
raad van haar moeder. Engeltje legde haar hand op haar hart en 
probeerde te voelen wat de lichtwezentjes haar wilden zeggen. Die 
zweefden snel heen en weer. Even probeerde ze zich voor te stellen hoe 
het was om zo te kunnen zweven. Nou, ze zou wel weten wat ze zou 
doen. Ze zou al die mooie reizen gaan maken. Wat zou ze een plezier 
hebben! 
 
Opeens kwam een vrouwtje heel dichtbij. Ze zag er nog mooier uit dan 
de rest. Vlak voor Engeltjes gezicht stopte ze. Ze glimlachte en zei: ”Hallo 
Engeltje.” Verbaasd realiseerde Engeltje zich dat ze het lichtwezentje nu 
wel kon verstaan. Ze dankte haar hart hiervoor.  
 
Het wezentje sprak verder: “Lieve Engeltje, ik ben blij en dankbaar dat 
je naar je hart luistert. Alleen dan kun je ons verstaan en heb je toegang 
tot onze wereld.” Engeltje wilde direct vragen wie ze waren en waar ze 
vandaan kwamen, maar het lichtwezentje vertelde het al: “Ik ben Lieve 
en ik ben een elf. Wij leven in de bomen en zorgen voor ze. Maar we 
zorgen ook voor de planten, de bloemen en de dieren. Wij zijn het 
contact tussen hen en de mensenwereld. Mensen die leven vanuit hun 
hart kunnen ons zien. Helaas zijn dat vaak alleen kinderen, omdat 
volwassenen niet meer weten hoe ze vanuit hun hart moeten leven. 
Daarom zoeken wij veel contact met kinderen met een groot hart, zoals 
jij, Engeltje. Zo brengen wij onze boodschap van de liefde van de natuur 
aan de mensen over. Omdat veel kinderen het soms erg moeilijk vinden 
om te blijven luisteren naar hun hart, geven wij deze kinderen een 
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geschenk. Dit geschenk willen we ook jou geven, Engeltje. Ons geschenk 
is een grote schat, die je jouw hele leven geluk zal brengen. Het geeft je 
altijd toegang tot de liefde van de natuur. Maar omdat het zo’n grote 
schat is, moet je er wel iets voor doen. Want iets wat je zomaar krijgt, is 
minder waard dan iets waarvoor je heel erg je best moet doen.” 
 
Engeltje wist dat dit waar was. Ze spaarde haar zakgeld wel eens en deed 
extra klusjes om dan een groot cadeau te kunnen kopen bij de 
speelgoedwinkel. Tot die tijd kon ze geen andere dingen kopen. Het 
vergde heel wat geduld en heel wat extra klusjes. Maar als ze dan 
eindelijk dat mooie stuk speelgoed kon uitkiezen, was ze altijd heel blij 
en voelde het als een beloning.  
 
Lieve, de elf, maakte weer geluidjes en keek haar aan. Engeltje besefte 
dat ze weer aan het dagdromen was geweest. Wat had Lieve gezegd, 
had ze iets gemist? “Wij hebben het geschenk verstopt. Het is aan jou 
om er achter te komen waar. Je krijgt van ons drie aanwijzingen. Naar 
aanleiding van de eerste aanwijzing, moet je op reis gaan naar een ver 
land. In dat land volg je de eerste aanwijzing op. Na je avontuur zul je in 
dat land de tweede aanwijzing krijgen en opnieuw op reis gaan naar een 
ver land. In dat tweede land ontvang je de derde aanwijzing en ga je 
weer op reis, voor de laatste keer. Aan het einde van de derde reis zul 
je te weten komen hoe je weer met je schat terug naar huis kunt komen. 
Maar let op. Telkens vóór je een volgende aanwijzing krijgt, moet je een 
ander kind met ons elfen in contact brengen. Anders krijg je de 
aanwijzing niet. Hoe meer kinderen ons kunnen zien, hoe meer 
geschenken wij kunnen geven aan hen. Daardoor zullen deze kinderen 
ook als ze volwassen zijn nog weten hoe ze moeten leven vanuit hun 
hart. Zo kunnen wij nog beter ons werk doen en de liefde van de natuur 
verspreiden.” 
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Wat de elfen van haar vroegen was nogal wat. Want Engeltje wist zeker 
dat mensen om haar heen niet in elfen geloofden, ook haar vriendjes 
niet. En zelf durfde ze er niet zo goed over te beginnen, omdat ze al van 
haar vonden dat ze zo’n dromer was. Dus hoe kon zij er dan voor zorgen 
dat er in elk land een ander kind in contact kwam met de elfen? Ze wist 
niet eens of ze haar in dat verre land wel konden verstaan. En de 
gedachte om alleen te reizen sprak haar ook niet erg aan. Ze wist 
helemaal niet zeker of ze dit allemaal wel kon. 
 
De elf sprak verder. “Wij weten ook dat je soms een vriend nodig hebt 
die je kan helpen als het moeilijk wordt. Dus mag je voor de zoektocht 
naar de schat één vriend uitkiezen. Die mag de hele tijd meereizen en je 
mag hem in elk land één keer vragen om wijze raad. Je moet dus goed 
nadenken over hoe je wilt reizen, maar ook met wie. Als je er niet in 
slaagt om de schat te vinden, dan is er niets aan de hand. Je kunt dan 
gewoon terug naar huis. Maar weet dat wij elfen jou altijd de kans 
blijven geven om de schat te vinden. Het wordt alleen moeilijker om 
hem te vinden als je ouder wordt. Vaak kun je dan niet meer goed naar 
je hart luisteren en kunnen wij je niet meer bereiken. Daarom kun je 
beter nu extra goed je best doen.” 
 
Dat liet Engeltje zich geen twee keer zeggen. Ze wist hoe moeilijk 
sommige volwassenen konden doen. Die geloofden niet eens meer in 
elfjes, dus zouden zij vast nooit hun schat kunnen vinden. Engeltje 
bedacht dat ze goed moest nadenken over wie ze wilde meenemen, 
want ze wilde per se de schat vinden. 
 
De elf sprak weer: “Luister de komende dagen goed naar je hart. Denk 
goed na over wie je mee wilt nemen en hoe je wilt reizen. Je moet 
terugkomen naar deze boom als je daar achter bent. Wij wachten op je 
om je te vertellen hoe het verder gaat. Wil je zeker weten dat je hart 
spreekt? Ga dan stil zitten op een plek in de natuur waar je je goed voelt 
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en waar niemand je kan storen. Sluit dan je ogen en volg rustig je 
ademhaling. Leg dan jouw hand op je hart en vraag wat het wil. Het 
antwoord komt dan als vanzelf. Kom niet later dan de dag van de 
volgende volle maan terug naar deze boom. Wij zorgen dat alles klaar 
staat voor jouw zoektocht.” 
 
Voor Engeltje het wist, was Lieve weer verdwenen. Ook de andere elfen 
verdwenen langzaam tussen de bladeren. Ze was er een beetje beduusd 
van. Was het allemaal echt gebeurd? De zon was alweer bijna onder, 
dus ze had hier al een tijd gezeten. Ze wist dat waar de elf als laatste 
over gesproken had, mediteren heette. Ze zag het haar moeder wel eens 
doen, maar begreep nooit waarom. Zou haar moeder daarom zo wijs 
zijn? Misschien luisterde zij wel altijd naar haar hart. Zou haar moeder 
ook contact hebben met de elfen?  
 
Engeltje was van het avontuur moe en hongerig geworden. Ze besloot 
er later nog eens over na te denken. Misschien was opa er nog wel! En 
met die gedachte rende ze naar huis. 
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Hoofdstuk 2 De kennismaking met het mooie paard 
De ontmoeting met de boomelfen was alweer een tijdje geleden. 
Engeltje had er eigenlijk niet meer bij stilgestaan. Het was ook zo 
wonderlijk, dat ze bijna niet kon geloven dat het echt waar was. Ze was 
daarna wel nog elke dag in de tuin geweest. Maar de herfst was 
begonnen en het was geen fijn weer om in de boom te klimmen. 
Engeltje dacht ook dat nu de blaadjes bijna van de bomen waren, de 
elfen vast en zeker ook waren verdwenen. Die hadden geen plek meer 
waar ze zich konden verschuilen. Ze was vergeten dat de elfen alleen 
zichtbaar waren voor mensen die leefden vanuit hun hart. Elfen hoefden 
dus helemaal niet te schuilen.  
 
Engeltje kreeg op school een tekenopdracht. De juf vroeg haar om een 
lievelingsdier te tekenen. Engeltje dacht aan het paard waar ze al zo lang 
over droomde. Een zwart paard. Met lange, golvende manen en een 
dikke, zwarte staart. Ze kon zijn donkere ogen al bijna zien. Ogen met 
hele mooie wimpers. En natuurlijk een zachte neus die ze lekker kon 
kriebelen.  
 
Engeltje kon uren dagdromen over de vele reizen die ze op de rug van 
dat paard zou maken. Overal zouden ze spannende avonturen beleven. 
Het paard zou haar dragen en zij zou voor het paard zorgen. Het paard 
zou haar met zijn wijsheid en intuïtie de weg leiden. Hij zou Engeltje vast 
en zeker waarschuwen als er gevaar dreigde. Met het paard kon ze 
gemakkelijk grote afstanden afleggen. Engeltje zag het al helemaal voor 
zich. Wat zou het heerlijk zijn om met dit paard te mogen reizen. 
 
Engeltje had erg haar best gedaan en het was een mooie tekening 
geworden. De juf had haar zelfs een compliment gegeven. Trots nam ze 
de tekening mee naar huis. Ze kon niet wachten om hem aan haar 
ouders te laten zien. En misschien waren opa en oma er ook wel 
vandaag. Dan konden zij ook de tekening zien. 
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Tot haar grote verrassing stond de vader van Engeltje bij het hek. 
Normaal was hij veel te druk om haar op te halen. Mama en papa zeiden 
altijd dat het normaal was, omdat papa de kostwinner was. Engeltje 
begreep dat nooit zo goed. Ze vond het kinderachtig van haar papa dat 
hij nooit meer tijd maakte voor haar. Maar ze vergaf het hem wel, want 
Engeltje zag ook wel dat haar vader erg moe was van al dat werken. En 
mama zei altijd: “Na een periode van drukte, komt altijd een periode 
van rust.” Dus daar wachtte Engeltje op. 
 
En nu haalde hij haar toch op! Ze was heel blij om hem te zien en gaf 
hem een dikke knuffel. Hand in hand liepen ze naar huis. Ze hield haar 
tekening stevig vast. Ze wilde hem namelijk tegelijk aan papa en mama 
laten zien. Wat zouden ze trots zijn. Heel stiekem hoopte Engeltje dat 
haar ouders nu zouden inzien dat ze toch wel heel graag een eigen paard 
wilde. Maar die gedachte liet ze al snel los. Ze wist dat ze al heel 
dankbaar mocht zijn voor alles wat ze al had. Een grote tuin en heel veel 
dieren, zoals haar lieve konijntjes. Ze bofte dat ze op een boerderij 
woonde. Wat een luxe in vergelijking met andere kinderen. Engeltje 
nodigde dan ook vaak vriendjes bij haar thuis uit om al haar rijkdommen 
te delen. Ze genoot er dan toch het meeste van. 
 
Zoals elke middag zat haar moeder te wachten met limonade en een 
lekkere koek. Vandaag was het boterkoek. Engeltje vond dat heerlijk. Ze 
mocht alleen nooit zo’n groot stuk van mama. Maar omdat papa er 
vandaag ook was, zou ze vast stiekem wel een extra stukje krijgen. 
 
Engeltje keek naar haar ouders. Ze vond ze heel lief. Het was jammer 
dat ze niet vaker bij elkaar konden zijn. Haar broer en zus zaten al op de 
grote school. Engeltje keek best tegen ze op, want ze waren al zo wijs 
en volwassen. Jammer dat ook haar broer en zus steeds minder met 
haar in de tuin wilden spelen. Alsof ze waren vergeten hoe bijzonder de 
tuin eigenlijk was. Engeltje vroeg zich wel eens af of zij ook met de 
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dieren en planten konden praten. Of zij ook de liefde en harmonie in de 
tuin voelden. Ze zuchtte. Het leek wel of volwassenen helemaal niet 
meer stil stonden bij de schoonheid van de natuur. Dat was jammer.  
 
Omdat ze daar zo heerlijk samen zaten, vergat Engeltje bijna haar 
tekening. Ze had hem in de keuken gelegd en er niet meer aan gedacht. 
Snel rende ze naar de keuken. Voorzichtig pakte ze haar schat van de 
keukentafel. In de kamer zei ze trots: “Kijk eens, mam! Kijk eens, pap! Ik 
heb mijn droompaard vandaag gemaakt op school.” Vol spanning keek 
ze naar de gezichten van haar ouders. Papa en mama reageerden direct 
enthousiast. Wat vonden ze de tekening mooi! Papa gaf Engeltje een 
dikke kus en mama knuffelde haar tot ze het er warm van kreeg. Engeltje 
bedacht dat ze misschien nu wel kon vragen of ze zo’n paard mocht 
hebben. En voor ze het wist, floepte ze het er uit: “Mag ik zo’n paard 
hebben? Dat is mijn liefste wens!” 
 
Engeltje schrok er zelf van. Mocht ze wel om zoiets groots vragen? 
Voorzichtig keek ze naar papa en mama, hoe zouden zij reageren? Haar 
ouders keken naar Engeltje en toen naar elkaar. Ze waren allebei stil. 
Toen begon haar vader te spreken: “Engeltje, je weet dat wij het geen 
goed idee vinden om nu al een paard voor je te kopen. Zodra je oud 
genoeg bent, kunnen we het er nog eens over hebben. Maar voorlopig 
blijft het nog even bij dromen. En wie weet komen dromen uit.” 
 
Engeltje vroeg zich af wanneer ze dan wel oud genoeg was. Ze zorgde 
toch ook voor de konijntjes? Ze zou echt wel elke dag goed voor haar 
paard zorgen. Engeltje had al zo lang gedroomd van een eigen paard, 
dat ze niet meer geloofde dat dromen uitkwamen. Hoeveel geduld 
moest ze nog hebben? Ze zuchtte. Papa en mama zagen de teleurstelling 
op Engeltjes gezicht. Mama zei: “Als je deze prachtige tekening boven je 
bed hangt, dan kun je er voor het slapen naar kijken. Misschien bezoekt 
dit mooie paard je dan wel in jouw dromen.”  
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Engeltje vond dat een goed idee. Als ze elke avond naar het paard keek, 
was het toch alsof hij toch al een beetje bij haar was. En als ze zich alleen 
of onbegrepen voelde, dan ging ze altijd op bed liggen. Nu zou ze niet 
meer zo alleen zijn op die momenten. Ze wilde de tekening direct 
ophangen. Mama ging met haar mee naar boven. Engeltje ging op bed 
zitten om te kijken waar de tekening moest hangen. Het moest 
natuurlijk wel een perfecte plek zijn.  
 
Mama wees een plekje aan, maar dat vond Engeltje niet goed genoeg. 
Als ze dan ging liggen, zou ze het paard maar half zien. Uiteindelijk 
vonden ze een mooi plekje. Precies aan het voeteneind van haar bed, 
zodat ze er recht naar kon kijken. Tevreden gaf ze mama toestemming 
om de tekening daar op te hangen. Toen hij hing, mocht mama weer 
gaan. Engeltje wilde er even alleen van genieten. Ze ging op bed liggen 
en keek naar het paard. Zo in het licht leek het zelfs of het paard een 
beetje bewoog. Dat was bijzonder. Engeltje werd er helemaal blij van. 
 
Toen werd ze wakker. Hoe lang ze al op bed lag, wist ze niet, maar het 
was al donker buiten. Zou mama haar niet hebben gemist bij het 
avondeten? Vreemd, normaal werd ze altijd geroepen. Maar ze zag nog 
iets raars. De tekening aan het eind van haar bed was leeg. Het prachtige 
paard stond er niet meer op. Engeltje sprong direct overeind. Hoe kan 
dat nou? Snel draaide ze de tekening om, zou mama hem misschien 
verkeerd hebben opgehangen? Maar nee, dat was niet mogelijk. Ze was 
er zelf bij geweest toen de tekening werd opgehangen. Engeltje was 
helemaal in de war en rende naar beneden. Papa en mama zouden dit 
misschien wel kunnen uitleggen. 
 
Beneden zag ze dat het echt heel donker was. Nergens in huis brandde 
er licht. Ook papa en mama waren nergens te zien. Nu begreep ze er 
helemaal niets meer van. Ze kwamen altijd welterusten zeggen, maar 
nu had ze niemand gezien of gehoord. Engeltje voelde dat ze een beetje 
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honger had gekregen. Jammer dat ze me niet wakker hebben gemaakt 
voor het eten, dacht ze. Engeltje schrok op, opeens dacht ze aan Snuf 
en Sniffel. Doordat Engeltje had geslapen, was ze helemaal vergeten om 
ze eten te geven. Bij de gedachte aan haar hongerige konijntjes kromp 
haar maag ineen. Ze besloot om ze wat vers gras te geven. Bij het voer 
zou ze nu helaas niet kunnen, omdat haar vader de schuur altijd afsloot 
’s nachts.  
 
Ze vond het helemaal geen prettig idee om in het donker naar de tuin 
te gaan. Eigenlijk mocht ze ook niet naar buiten ’s avonds. Engeltje keek 
door het raam en zag dat de buitenlampen niet aan waren. Misschien 
kon ze een zaklamp meenemen, anders zou ze vast struikelen. In de 
keuken vond ze er gelukkig één. Handig dat haar moeder altijd een 
zaklamp klaarlegde voor als het licht het niet meer deed. Engeltje liep 
naar de deur en ademde diep in om moed te verzamelen. Buiten zou ze 
de zaklamp wel aandoen, dan zou het vast meevallen. 
  
Ze opende zachtjes de deur. Ze wilde niemand wakker maken, dus sloop 
ze op haar tenen naar buiten. Voorzichtig keek ze om zich heen. Oei, wat 
was het donker buiten! Gelukkig was het bijna volle maan, want nu kon 
ze door het maanlicht toch nog wat zien. De zaklamp had ze niet eens 
nodig. Ze wist dat als ze haar ogen even liet wennen aan het donker, ze 
vanzelf beter zou kunnen zien. Na even gewacht te hebben, merkte ze 
dat ze inderdaad beter zag. Ze liep snel naar de konijntjes en bood haar 
excuses aan. De konijntjes waren duidelijk verrast dat ze Engeltje zo laat 
nog zagen. Ze schrokken zelfs een beetje. Maar Engeltje stelde hen 
gerust. “Ik ga even wat gras plukken en dan kom ik terug,” beloofde ze 
de konijntjes. Ze liep snel naar het grasveld achter in de tuin. 
 
Plots hoorde ze een heel vreemd geluid. Ze schrok en bleef stilstaan. 
Wat was dat? Ze luisterde nog eens goed en hoorde het weer. Ze keek 
om zich heen, maar zag niets. Weer dat geluid. Het leek wel gesnuif. 
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Engeltjes hart klopte heel hard. Ze was bang, maar ergens voelde ze ook 
dat het iets bijzonders was. Dus liep ze heel voorzichtig verder naar het 
grasveld. Het geluid werd nu harder. Het was echt gesnuif en ze hoorde 
ook geschuifel. Wat zou het toch zijn? Engeltje dacht dat het misschien 
wel het schaap van de buren was. Maar nee, daarvoor was het geluid te 
hard. Een koe misschien? Nee, die liepen hier helemaal niet in de buurt. 
Nog steeds zag ze niet goed wat er op het grasveld gebeurde. 
 
Door de grote boom achter in de tuin viel er een schaduw op het 
grasveld. Ze kon daardoor niet goed zien wat er nu op dat grasveld 
stond. Engeltje kon niet anders dan dichterbij sluipen. Voorzichtig 
schuifelde ze naar voren. Opeens kwam er een windvlaag die de takken 
van de grote boom opzij joeg. Het maanlicht kon nu vol op het grasveld 
schijnen en wat Engeltje toen zag, deed haar adem stokken. 
 
Midden op het grasveld stond het paard van haar tekeningen. De manen 
waren nog zwarter dan zwart. Ze golfden en kwamen tot bijna op de 
grond. De staart was vol en mooi en de vacht glom als een spiegel in het 
maanlicht. Engeltje kon haar ogen niet geloven. Ze moest zichzelf 
inhouden om geen harde vreugdekreetjes te slaken. Het was tenslotte 
nacht en iedereen sliep. Engeltje vond zichzelf een bofkont dat ze zoiets 
moois mocht zien. Het paard snoof een beetje en ze zag de lucht uit zijn 
neusgaten komen. Ze vroeg zich af wat het paard hier deed en of ze het 
zou kunnen aaien? Engeltje was altijd opgegroeid met dieren, dus ze 
was niet bang. Ze liep heel voorzichtig op het paard af, want ze wilde 
hem niet laten schrikken. Engeltje wist dat een paard heel voorzichtig 
benaderd moet worden. Je moet je laag houden en niet recht op het 
paard aflopen, had haar tante haar ooit eens verteld. Dus Engeltje liep 
heel rustig op het paard af. Engeltje stopte halverwege even en keek 
vragend naar het paard. Het paard gaf een zacht geluidje, alsof het 
Engeltje uitnodigde om dichterbij te komen. Engeltje liep rustig door, 
totdat ze oog in oog stond met dit prachtige dier. Het paard bewoog zijn 
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hoofd naar Engeltje en snoof aan haar hand, die zij had uitgestoken. 
Engeltje raakte heel eventjes zijn zachte neus aan. Nu kwam hij 
dichterbij, zodat ze hem over zijn hele hoofd kon aaien. Ook de hals 
mocht ze aanraken. Het paard genoot er zichtbaar van en likte haar 
hand.  
 
Nadat Engeltje en het paard een hele tijd hadden geknuffeld en Engeltje 
het paard ook gras had gegeven, werd het paard wat onrustig. Het leek 
alsof het iets wilde vertellen, want het bleef maar hinniken en snuiven. 
Engeltje wist niet zo goed wat ze ermee aanmoest. Ze was tenslotte zelf 
geen paard. Ze begreep helemaal niet wat het paard nu wilde. Het paard 
gaf haar een klein zetje met zijn hoofd. Engeltje viel er bijna van om en 
vond het eigenlijk helemaal niet plezierig. Maar omdat ze zeker wist dat 
het paard het goed bedoelde, werd ze niet boos.  
 
De geluiden die het paard maakte werden harder en Engeltje dacht 
opeens aan de elfen. Die had ze eerst ook niet kunnen verstaan. Zou ze 
op dezelfde manier met het paard kunnen praten? Engeltje ging op de 
grond zitten. Misschien wilde het paard dat wel en gaf hij haar daarom 
van die zetjes. Ze leunde achterover, haalde even diep adem en legde 
haar hand op haar hart. Ze luisterde met haar hart, net zoals ze toen 
naar Lieve had geluisterd.  Het paard hinnikte even, maar toen begon hij 
toch echt te praten: “Hallo Engeltje, ik ben Ebony, het zwarte paard van 
de nacht. Ik heb begrepen van de elfen dat jij een hele bijzondere 
opdracht hebt gekregen. Ook hoorde ik dat jij een grote wens hebt, 
namelijk een eigen paard om samen avonturen mee te beleven. Door 
mij te tekenen en van mij te dromen, heb je ervoor gezorgd dat ik 
werkelijkheid ben geworden. Ik ben alleen ’s nachts tijdens de komende 
drie volle manen zichtbaar. Alleen tijdens die drie nachten heb je de 
kans om de opdracht van de elfen uit te voeren. In die drie nachten 
kunnen wij hele mooie reizen maken naar verre landen. Dat is mogelijk, 
omdat ik door de tijd kan reizen. We zullen dus nooit langer weg zijn dan 
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de tijd die het kost om met je ogen te knipperen. Zo kunnen wij samen 
de opdracht van de elfen uitvoeren. Maar dat kan alleen als het echt de 
wens van jouw hart is. Dus lieve Engeltje, als je samen met mij 
avonturen wilt beleven en de opdracht van de elfen wilt uitvoeren, zoek 
dan naar de wens van jouw hart. Daarvoor heb je nog één dag. Morgen 
moet je terug naar de boomelfen voor jouw eerste instructie. Dag 
Engeltje, veel succes.” 
 
Voor Engeltje het wist, was het paard verdwenen. Daar zat ze dan, 
midden in de nacht in haar nachthemdje op het grasveld. Helemaal 
alleen. Snel stond ze op en plukte wat gras voor de konijntjes. Toen ze 
het gras had gegeven, rende ze zo hard ze kon naar haar slaapkamer. 
Toen ze naar de tekening keek, zag ze dat het zwarte paard weer op de 
tekening stond.  
 
Er gebeurden de laatste tijd zoveel vreemde dingen, eerst de boomelfen 
en nu dit paard! Ze kon dus wél echt met dieren en elfen praten. En het 
paard had het ook over de opdracht van de elfen gehad. Direct 
herinnerde ze zich de woorden van de elf Lieve. Zij had gezegd dat 
Engeltje goed moest luisteren naar haar hart. En dat ze dit het beste kon 
doen in stilte. Het antwoord zou dan vanzelf volgen. Het paard had dit 
ook gezegd. Engeltje wist dat mama wel eens mediteerde, maar had 
nooit begrepen waarom. Nu bedacht ze dat het misschien toch wel 
verstandig was om het eens te gaan doen. Het zou haar eerste meditatie 
worden en ze vond het toch best spannend. Maar ze was zo moe en 
koud dat ze al snel in slaap viel. 
 
“Het eten is klaar,” riep Engeltjes moeder.  
 
Engeltje werd wakker en zag dat het buiten schemerig was geworden. 
Ze wreef in haar ogen. Hè, het was net toch nacht geweest? Zou ze het 
toch allemaal gedroomd hebben? Ze keek naar de tekening. Het paard 



 

 

21 

stond er nog steeds op. Engeltje had best trek. Ze liep snel naar beneden 
en dacht er verder niet meer over na.  
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Hoofdstuk 3 De wens van haar hart 
Het was die avond echt gezellig. Iedereen was thuis en later kwamen 
opa en oma ook nog. Ze deden spelletjes en dronken thee. Engeltje vond 
dat eigenlijk helemaal niet lekker, maar met twee klontjes suiker dronk 
ze het toch helemaal op. Lekker warm werd ze ervan. Engeltje mocht 
veel langer opblijven dan normaal. Het was namelijk vrijdag, dan mocht 
ze altijd later naar ben. Ze hoefde de volgende dag niet naar school en 
kon uitslapen. Bij de gedachte aan een dag zonder school werd Engeltje 
helemaal blij. Op zaterdag was het altijd druk op de boerderij en dan 
mocht ze haar vader helpen. Ze gaf dan de dieren eten en soms mocht 
ze mee op de trekker. Haar vader hield haar dan goed vast. Hij ging ook 
wel eens extra hard, dan gilde Engeltje het uit van de pret. Aan het eind 
van zo’n dag had ze altijd rode wangen en oren van de opwinding. Als 
ze dan thuiskwamen, zat mama te wachten met een grote pan soep en 
stokbrood. Ook haar broer en zus kwamen thuis voor het eten. Soms 
namen ze vrienden mee. En ook Engeltje mocht af en toe ook vriendjes 
in het weekend meenemen.  
 
Vorige week had Engeltje een vriendje van school uitgenodigd. Die was 
nog nooit op een boerderij geweest. Hij was al vroeg gekomen en was 
de hele dag gebleven. Die had de dag van zijn leven gehad. Fijn was dat 
geweest! Engeltje werd altijd zo vrolijk als ze iemand gelukkig kon 
maken. En nu wilden al haar klasgenootjes een keer naar de boerderij 
komen. Toen Engeltje dat tegen haar ouders had gezegd, hadden ze 
haar beloofd dat als Engeltje jarig was ze een verjaardagsfeestje mocht 
geven op de boerderij. Ook al duurde dat nog heel lang, ze had er nu al 
zin in. 
 
Na de gezellige avond lag Engeltje tevreden in bed. Ook al moest ze 
steeds gapen, ze kon toch niet direct slapen. Er was ook zoveel gebeurd 
die dag. Het licht van de maan scheen door de ramen en Engeltje keek 
nog even naar de tekening van het mooie paard. Wat een bijzondere 
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droom was dat geweest, over dat paard. Engeltje wist eigenlijk nog 
steeds niet zeker of het wel een droom was geweest. Het paard, Ebony, 
had zo levensecht geleken. Wat had Ebony ook alweer gezegd? Engeltje 
wist het niet meer zo goed. Wel herinnerde ze zich dat ze zich had 
voorgenomen om eens te mediteren. Nu ze eraan dacht, vond ze het 
toch weer spannend. Ze nam zich voor om de volgende ochtend bij de 
grote boom in de tuin te gaan zitten om te kijken of ze haar diepste wens 
zou kunnen achterhalen. En met die gedachte viel Engeltje in een diepe 
slaap. 
 
De zon scheen al door de ramen toen Engeltje wakker werd. Wat had ze 
heerlijk geslapen. Het moest al minstens negen uur zijn. Ze rekte zich 
nog eens uit en sloeg de dekens van zich af. De tekening van het mooie 
paard herinnerde haar aan haar voornemen om vanochtend te 
mediteren bij de grote boom. Dat was waar ook, vandaag zou ze haar 
eerste aanwijzing krijgen voor de zoektocht naar de schat! Engeltje wist 
dat het vanavond volle maan was, dus moest ze het voor die tijd weten. 
Ze zou er vast achter komen door die meditatie. En als ze dat bij de grote 
boom zou doen, kon ze daarna aan de elfen in de boom vertellen met 
wie ze de reis wilde maken. Ze haastte zich naar beneden. 
 
Mama zat al aan de keukentafel en er stond een grote stapel 
pannenkoeken op tafel. Engeltje maakte een sprongetje van geluk en 
vloog mama om de hals. Die lieve mama wist altijd precies wat Engeltje 
lekker vond. Ze hoopte dat alle kinderen zo’n lieve moeder hadden. Snel 
ging ze aan tafel zitten. Na drie pannenkoeken met stroop, en één met 
suiker, had Engeltje er echt genoeg op. Haar moeder was al aan het 
opruimen. Engeltje ging haar helpen, want haar moeder was altijd heel 
druk. 
 
Daarna ging ze de tuin in. Het was erg mooi weer, de zon scheen en het 
waaide maar een klein beetje. Nu ze zo goed had gegeten, kon ze wel 
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de hele dag buiten blijven! Ze had haar dikke jas aangetrokken en een 
warme sjaal omgedaan. Ze had ook een kussentje meegenomen. Als 
mama ging mediteren, zat ze ook altijd op een kussen. Daarom dacht 
Engeltje dat het een goed idee was om zelf ook op een kussen te gaan 
zitten. Wie weet kon ze dan beter mediteren. Met het kussentje onder 
de arm huppelde Engeltje naar de boom. De honden waren vandaag net 
zo blij als Engeltje en dansten om haar heen. Maar nog voor Engeltje ze 
kon aaien, waren ze alweer weg. Ze renden vast naar haar vader. Die 
nam ze altijd mee als hij schapen ging tellen. 
 
Toen Engeltje bij de grote boom kwam, zag ze direct een mooi plekje. 
Ze herinnerde dat de elfen haar nog advies hadden gegeven voor het 
mediteren. Wat was het ook alweer? Engeltje moest even diep 
nadenken. Ze legde het kussen alvast neer onder de boom. Het was een 
mooi plekje met uitzicht op de vijver. ’s Zomers was die vijver altijd vol 
met waterlelies en kikkers. Nu zag de vijver er een beetje stil uit. Ze wist 
wel hoe dat kwam. Papa had haar namelijk uitgelegd dat in de herfst alle 
dieren in de sloot zich klaarmaakten voor een winterslaap. Daarom zag 
je in de herfst al veel minder kikkers en vissen in de sloot. Engeltje vond 
dat altijd wel jammer. Maar ze wist dat alle dieren en bloemen altijd 
weer terugkwamen in de lente, dus maakte ze zich nooit zorgen. En in 
de winter vond ze het wel heel leuk om te schaatsen als de vijver 
bevroren was. 
 
Engeltje ging op het kussen zitten. Ze leunde tegen de stam van de boom 
en probeerde nog eens te herinneren wat de elfen hadden gezegd. 
Opeens wist ze het weer. Ze moest een plekje uitkiezen waar ze zich 
goed voelde en niet gestoord kon worden. Nou, dat had ze gedaan. En 
dan moest ze haar ogen sluiten en haar ademhaling volgen. Engeltje 
sloot haar ogen. Ze wist niet precies hoe ze haar ademhaling moest 
volgen. Moest ze haar ademhaling tellen misschien? Of moest ze diep 
in- en uitademen? Dat leek haar allemaal wat te ingewikkeld, dus 
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besloot ze gewoon maar te voelen hoe ze in- en uitademde. Ze merkte 
wel dat ze steeds rustiger ademde. Ze werd er een beetje slaperig van. 
Toen herinnerde Engeltje zich dat ze ook haar hand op haar hart moest 
leggen. Dat had ze al eens eerder gedaan tijdens de ontmoetingen met 
de elfen en het mooie paard, dus dat vond ze niet zo lastig. Als haar hand 
op haar hart lag, voelde ze ook altijd haar hart heel warm worden. Dat 
was een erg fijn gevoel. Engeltje deed het dus graag. 
 
Minuten gingen voorbij en Engeltje zat daar heel stil onder de boom met 
haar hand op haar hart en haar ogen gesloten. Haar ademhaling ging 
heel langzaam en Engeltje voelde zich heel rustig worden. Maar verder 
gebeurde er niets. Nu werd ze ongeduldig. De elfen hadden toch gezegd 
dat het antwoord op de vraag wat haar hart wenst vanzelf zou komen? 
Ze kreeg nu ook een beetje een stijve rug van dat rechtop zitten. Liever 
lag ze languit in het gras. Dan rook ze de geur van het gras en kon ze al 
de kleine beestjes in het gras bekijken. Ze was er altijd verbaasd over 
hoeveel diertjes er in het gras leefden. Sinds Engeltje dat wist, vond ze 
het altijd eng om over het gras te lopen. Ze wilde die diertjes geen pijn 
doen. 
 
Engeltje merkte dat haar gedachten weer waren afgedwaald en 
herinnerde zich eraan dat ze op haar ademhaling moest letten. Ze vond 
het maar een lastige opdracht. Dagdromen en denken gingen haar beter 
af. Opa zei altijd al tegen Engeltje: “Kind, houd toch eens op met dat 
dagdromen. Geniet eens van wat er nu gebeurt.” Engeltje wist dat hij 
het goed bedoelde, maar ze begreep er niets van. Ze wist wel dat ze 
soms door het dagdromen en denken volledig vergat wat ze aan het 
doen was. Misschien was het ook wel helemaal niet zo goed om altijd 
maar aan andere dingen te denken. Er was zoveel moois om haar heen, 
het zou zonde zijn als ze daar niet van zou genieten. Engeltje schrok 
weer op uit haar gedachten. Wat dacht ze toch veel. En dat terwijl de 
opdracht van de elfen en het mooie paard heel simpel was. Ze moest 



 

 

26 

gewoon luisteren naar haar hart. Maar door al die gedachten was dat 
toch wel erg lastig. Geen wonder dat volwassenen het zo moeilijk 
vonden om naar hun hart te luisteren. Die hebben vast nog veel meer 
gedachten. Zij moeten ook nog zorgen voor hun kinderen en werken. 
Engeltje was blij dat ze nog een kind was. Ze probeerde weer op haar 
ademhaling te letten. 
 
Engeltje merkte dat hoe meer ze op haar ademhaling lette, hoe minder 
gedachten ze kreeg. De elfen en het mooie paard hadden gezegd dat ze 
aan haar hart moest vragen wie ze mee op reis wilde nemen om de 
opdracht van de elfen te volbrengen. Iemand met wie ze samen 
avonturen zou beleven en op zoek kon gaan naar de schat. Engeltje 
dacht aan het paard. Zou hij geen goede reisvriend zijn? Daar droomde 
ze immers al van jongs af aan van. Ze zou doen wat de elfen en het 
mooie paard haar hadden opgedragen en het aan haar hart vragen. Met 
haar hand op haar hart vroeg Engeltje: “Lief hart, wie wil je dat er 
meegaat op reis om de opdracht van de elfen te volbrengen? En hoe wil 
je reizen?” 
 
Nadat Engeltje de vraag had gesteld werd het heel stil. Het leek net alsof 
ook de natuur eventjes haar adem inhield, vol spanning op wat het hart 
van Engeltje zou antwoorden. Ook Engeltje wachtte vol verwachting af. 
Uit ervaring wist ze wel dat ze nu heel rustig moest blijven en niet te 
veel haar best moest doen. Dus bleef Engeltje rustig ademen en leunde 
nog eens wat meer tegen de boom. Ze ontspande haar ogen even, want 
ze merkte dat ze die wel heel hard dichtkneep. Toen Engeltje ontspande, 
hoorde ze een heel zachte stem. En ze zag heel veel mooie kleuren en 
een wit licht. Engeltje luisterde aandachtig naar wat haar hart haar toen 
vertelde. 
 
“Hallo Engeltje, dank je dat je naar mij wilt luisteren. Ik weet dat het 
soms erg moeilijk is. Maar ik beloof je dat als je vaker de tijd neemt om 
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naar mij te luisteren, je steeds gelukkiger kunt worden. Je zult je steeds 
beter voelen en ook zal je niet zo veel meer aan het denken zijn. Dan 
kun je veel meer genieten van wat er nu is.” 
 
Dat klonk goed, dacht Engeltje. Hoewel ze al erg gelukkig was, wist ze 
dat een beetje extra geluk altijd fijn is. Ze vond het wel vreemd dat haar 
hart hetzelfde zei als haar opa. Opa was dan nog wijzer dan ze al dacht. 
Ze nam zich voor om dat toch eens tegen hem te zeggen.  
 
“Ik wil jouw vraag heel graag beantwoorden. Je hebt een heel bijzondere 
opdracht van de elfen gekregen. Het is erg verstandig van je dat je daar 
goed over nadenkt en eerst mijn advies vraagt voor je iets beslist. Ik kan 
je mijn wens vertellen en jij mag dan daarna beslissen of je mijn wens 
vervult. Als je een beslissing maakt, onthoud dan goed wat ik je heb 
beloofd. Als je mijn wensen vervult, zul je heel gelukkig zijn. Om de 
opdracht van de elfen te volbrengen wens ik dat je een reispartner kiest 
die jouw diepste dromen waarmaakt. Het moet iemand zijn waar je 
blindelings op kunt vertrouwen en die je altijd steunt als je het zelf even 
niet meer weet. Ook moet je plezier met diegene kunnen hebben en 
voor elkaar willen zorgen. Je zult vele avonturen beleven en ook vele 
uitdagingen krijgen. Daarom moeten jullie elkaar ook kunnen troosten 
en aanmoedigen. Als vervoersmiddel wens ik dat je kiest voor een 
middel dat je vleugels geeft. Een vervoersmiddel dat de snelheid van de 
wind heeft en onzichtbaar kan zijn als dat nodig is. Ook moet het 
vervoersmiddel kunnen werken op natuurlijke producten. Tot slot moet 
het jou en je schat kunnen dragen naar verre landen, maar ook terug 
naar huis. Dat, lieve Engeltje, is mijn antwoord op jouw vraag. Ik wil je 
nog wel meegeven dat het mijn grootste wens is dat je de schat vindt en 
de rest van je leven koestert.” 
 
En stil was het weer. Engeltje werd een beetje boos. Ze had een simpele 
vraag gesteld en nu kreeg ze een onduidelijk antwoord. Had haar hart 
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niet gewoon kunnen zeggen dat ze wenste dat het paard met haar 
meeging als reispartner? Nu moest ze hier weer over nadenken! En 
Engeltje wist dat ze maar weinig tijd had. Ze moest de elfen ook nog 
vertellen wie er met haar mee zou gaan en welk vervoermiddel ze zou 
kiezen. Leuk is anders. Wat een onduidelijk hart had ze toch. Misschien 
dat mama daarom zo vaak mediteerde. Na één keer wordt het allemaal 
nog niet duidelijk. Maar Engeltje wist dat ze het hiermee moest doen en 
overdacht de woorden van haar hart nog eens. Al heel snel wist ze het 
antwoord. Ook haar hart wenste het mooie paard als reisgezel en 
vervoersmiddel. Het mooie paard was immers haar diepste droom. En 
ze wist dat ze blindelings op het mooie paard kon vertrouwen. Het paard 
had al aangeboden haar te steunen en Engeltje wilde maar wat graag 
voor het mooie paard zorgen. En hij was ook heel wijs, dus hij kon haar 
helpen als zij het niet meer zou weten. En hadden ze samen laatst niet 
heerlijk geknuffeld samen? Met plezier hebben samen zat het ook wel 
goed. Het paard is natuurlijk ook heel geschikt als vervoersmiddel. Het 
kan heel hard galopperen en zei zelf al dat hij door de tijd kan reizen. En, 
dacht Engeltje, doordat het mooie paard zo pikzwart is, ziet niemand 
het ‘s nachts. Het mooie paard kan vast ook wel Engeltje en haar schat 
dragen, het is zo sterk. Het leeft van gras en water, dus van natuurlijke 
producten. Engeltje was helemaal verrukt door deze ontdekking. 
Eigenlijk moest ze bekennen dat haar hart helemaal niet zo vaag had 
gesproken. Engeltje wilde soms gewoon dat alles heel simpel en 
duidelijk was, maar ze wist ook wel dat het niet altijd zo was. Ze besloot 
direct vaker naar haar wijze hart te luisteren. De volgende keer zou ze 
ook proberen haar vraag duidelijker te stellen, dan zou misschien het 
antwoord van haar hart ook duidelijker zijn. Engeltje kon niet wachten 
om de wens van haar hart aan de elfen te vertellen. 
 
Toen Engeltje haar ogen weer opende, zag alles om haar heen er zo 
mooi uit. Ze kon zich niet herinneren dat dit haar ook al was opgevallen 
voor ze ging mediteren. Engeltje besteedde er verder geen aandacht 
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aan. Omdat papa nog niet terug was van de schapen, kon Engeltje nu 
snel vast het nieuws aan de elfen vertellen. Vliegensvlug klom ze in de 
boom, tot ze op dezelfde plek was als waar ze de eerste keer met de 
elfen had gesproken. Ze ging weer op diezelfde tak zitten en leunde 
weer achterover tegen de stam van de grote boom. Ze wist nu wat ze 
moest doen om contact te maken: op haar ademhaling letten en haar 
hand op haar hart leggen. Ze keek vol verwachting om zich heen. Ze was 
ergens wel een beetje bang dat de elfen nu niet zouden komen. 
Misschien had ze het vorige keer wel gedroomd. Ze wist het niet zeker. 
Sinds die keer dat ze met de elfen had gesproken, had ze hen niet meer 
gezien. Maar ze had natuurlijk ook niet meer contact gezocht. Ze had 
ook zoveel te doen elke dag. Soms vond ze dat wel jammer. Door de 
drukte van school kon ze nu heel vaak niet doen wat ze echt wilde. Zoals 
buiten in de tuin zijn en met papa meegaan.  
 
Na enkele minuten zag Engeltje een lichtje verschijnen aan het einde 
van de tak. Al gauw volgden er meer lichtjes. Ze kwamen dichterbij en 
dit keer was Engeltje niet bang. Ze was juist heel opgewonden dat ze de 
elfen weer zou zien. Van enthousiasme wiebelde ze heen en weer op de 
tak. Ze moest uitkijken dat ze er niet uitviel. En omdat ze de elfen beter 
kon verstaan als zij rustiger was, ademde ze heel diep in en uit en 
probeerde kalm te blijven. Ondertussen zag Engeltje de lichtjes 
langzaam veranderen in elfen. Wat zagen ze er weer mooi en grappig 
uit. Engeltje zag dat ook dit keer de elf Lieve in het midden zweefde. Ze 
legde haar hand op haar hart en keek Lieve aan. De elf begon direct met 
praten. 
 
“Hallo Engeltje. Daar ben je weer. We waren even bang dat je ons en de 
opdracht die we voor je hebben vergeten was. Maar gelukkig ben je net 
op tijd voor volle maan bij ons gekomen. Wij zijn heel benieuwd of je 
onze opdracht en de zoektocht naar de schat wilt aannemen. Ook hopen 
wij dat je jouw hart hebt gevraagd wie er met je mee moet gaan en welk 
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vervoersmiddel je moet gebruiken. We weten dat dit een moeilijke 
opdracht was. Maar dit was slechts het begin van de uitdagingen die je 
nog zult tegenkomen op je zoektocht naar de schat. Wees niet bang, 
Engeltje. Als je de wens van je hart volgt, ben je altijd beschermd. Je zult 
snel de eerste aanwijzing voor je zoektocht ontvangen. Het is heel 
belangrijk dat je hier precies om twaalf uur vannacht bent, samen met 
je reispartner. Nadat je de aanwijzing hebt gekregen, heb je enkele 
seconden om met je reispartner erachter te komen wat die betekent. 
Dan strooien wij elfenstof over je heen. Dit zorgt ervoor dat je kunt 
vliegen met de snelheid van het licht, zodat je naar het land van 
bestemming kunt gaan. Let op, dit kan alleen als zowel jij als je 
reispartner aan prettige dingen denkt. In het land van bestemming heb 
je één dag om de opdracht te vervullen. Zodra daar de klok ’s nachts 
twaalf uur slaat, moeten jullie klaar zijn om te vertrekken. Je zult in dat 
land van dezelfde plek vertrekken als waar je bent aangekomen. 
Onthoud de plek waar je aankomt dus goed. Daarna wijst alles zich 
vanzelf. En onthoud goed dat als je het niet meer weet, je hart altijd raad 
weet. Nu is het tijd dat je ons vertelt wie je reispartner is en welk 
vervoermiddel je kiest.” 
 
Het duizelde Engeltje allemaal een beetje. Ze wist nog niet hoe ze 
vannacht om twaalf uur naar buiten kon sluipen, zonder dat papa en 
mama het zouden merken. En ze wist al helemaal niet hoe ze ervoor kon 
zorgen dat het mooie paard ook om twaalf uur hier zou zijn. Er waren 
zoveel dingen waar ze geen controle over had. Engeltje vond dat altijd 
lastig. Ze was graag overal zeker van, dan kwam ze nooit voor 
verrassingen te staan. Maar oma zei al eens tegen haar dat het leven vol 
verrassingen is en dat het juist leuk is om niet alles zeker te weten. Nou, 
Engeltje was het daar nog niet helemaal mee eens. Maar ze had wel veel 
zin om op avontuur te gaan met het paard en hij had beloofd mee te 
gaan. Dus besloot ze op hem te vertrouwen.  
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Engeltje haalde nog eens diep adem en sprak met heldere stem dat zij 
heel graag het mooie paard als reispartner en vervoersmiddel mee wilde 
op reis. De elfen keken Engeltje aan en knikten. “Je hebt een heel wijs 
besluit genomen, Engeltje. Wij zullen nu alles klaarmaken voor jouw 
eerste aanwijzing. Ga nu en zorg dat je vannacht klokslag twaalf uur 
terug bent met het mooie paard.” 
 
Voor Engeltje het wist, waren de elfen weg. Opeens hoorde ze haar 
vader roepen en ze riep terug dat ze eraan kwam. Ze klom behendig 
naar beneden. Papa stond al te wachten. Samen klommen ze op de 
trekker en reden ze weg. 



 

 

32 

Hoofdstuk 4 De eerste grote reis 
Engeltje had een fijne middag gehad met haar vader. Ze waren eerst met 
de trekker over het land gereden om het te controleren. Papa had 
Engeltje geleerd om goed op te letten of er nergens onkruid groeide in 
het land. Ook moesten ze opletten dat er geen dieren in de sloot waren 
gevallen. Engeltje kreeg altijd de taak om samen met de honden de 
sloten langs te lopen. Ze vond dat altijd wel een beetje eng. Heel vaak 
was het al voorgekomen dat er een schaap of geit in de sloot was 
gevallen. Soms waren ze dan overleden. Engeltje vond dat altijd heel 
erg. Papa troostte haar dan door te zeggen dat het dier nu in de hemel 
was, bij alle andere overleden dieren en mensen. Hij vertelde dan ook 
over de mooie weiden waar alle dieren konden spelen. Engeltje zou er 
graag eens een kijkje nemen. Ze was ervan overtuigd dat het daar net 
zo mooi was als op de boerderij. Eigenlijk was ze dus elke dag in de 
hemel. Van die gedachte werd ze erg blij.  
 
Vandaag waren ze snel met de controle van het land. Maar papa reed 
niet naar huis, maar naar een grote winkel verderop. In die winkel 
verkochten ze verschillende dingen. Planten en bloemen, maar ook 
schoenen, kleding en dieren. Daar aangekomen, zei papa tegen Engeltje 
dat ze een cadeau mocht uitkiezen. Engeltje sprong een gat in de lucht. 
Binnen zag Engeltje zoveel moois. Ze keek haar ogen uit. Opeens zag ze 
een mooie rugzak met een zwart paard erop. Het leek wel op het paard 
van haar tekening. Engeltje dacht aan de reis die ze zou gaan maken en 
wist het direct zeker. Zij wilde graag die rugzak! Ze begon ervan te 
huppelen. Ze gilde het bijna uit: “Ik wil heel graag die rugzak met dat 
zwarte paard!” Ze rekenden de rugzak af bij de kassa. Buiten deed 
Engeltje hem gelijk op haar rug. Hij paste perfect. Ze gaf papa een dikke 
kus voor het prachtige cadeau. 
 
Thuis liet ze trots haar nieuwe aanwinst aan mama en haar zus zien. 
Daarna liep ze naar boven. Misschien was het wel verstandig om alvast 
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de spullen klaar te leggen die ze mee wilde nemen vannacht. Mama zei 
altijd: een goede voorbereiding is het halve werk. Dus ging ze snel aan 
de slag. 
 
Engeltje keek haar slaapkamer rond. Ze wist zeker dat ze een zaklamp 
wilde meenemen. En een deken of dikke trui zou ook handig zijn. Ook 
pakte ze haar tandenborstel en een schone onderbroek in. Ze wist 
namelijk niet hoe lang ze weg zou blijven. Verder zag ze nog een mooi 
rood hart van steen liggen. Dat had ze ooit van haar opa gekregen en 
het zou kunnen helpen om te herinneren dat ze moest luisteren naar 
haar hart. 
 
Op de plank boven haar bed stond een heel mooi beeldje van een 
engeltje. Dat had ze gekregen toen ze één werd. Dat zou ze ook 
meenemen. Als ze de mensen in dat verre land niet kon verstaan, dan 
kon ze zo laten zien hoe ze heette. En de sneeuwbol die ze had gekregen 
drie jaar geleden tijdens Engeltjes eerste wintersportvakantie. Het was 
een geweldige vakantie geweest. De sneeuwbol pakte ze ook in. Als ze 
dan heimwee had, kon ze de bol schudden en terugdenken aan die 
vakantie met haar familie.  
 
Toen ze alles had uitgekozen, bedacht Engeltje dat ze wel eten en 
drinken mee moest nemen. Ze besloot vanavond tijdens het afruimen 
wat eten en drinken uit de koelkast te pakken en stiekem mee naar 
boven te nemen. Ze was opgelucht dat de voorbereidingen erop zaten. 
Nu kon ze naar beneden. Ze gingen vanavond gezellig een film kijken. 
 
Na de film ging Engeltje slapen. De avond was heel fijn geweest. Mama 
had haar ingestopt, maar toen ze naar beneden was gegaan, was 
Engeltje uit bed gekropen. Ze had alle spullen in de rugzak gedaan en 
het mooie paard gevraagd om op tijd te zijn. Ze kroop terug in bed en 
viel als een blok in slaap. 
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Engeltje schrok wakker van de wekker. Ze zette haar wekker af en zo 
snel als ze kon trok ze haar kleding aan. Ze keek nog even naar de 
tekening, maar het mooie paard stond er nog op. Ze hoopte dat het 
paard op tijd zou zijn. 
 
Ze pakte haar rugzak en liep snel, maar zachtjes, de trap af. Gelukkig 
wist ze ook zonder licht waar de sleutel van de achterdeur was. Ze zou 
de sleutel in de deur laten zitten, dan kon ze die bij terugkomst weer 
dichtdoen. Niemand zou iets merken. Ze sloot de deur heel stilletjes en 
liep op haar tenen naar de grote boom. Daar aangekomen zag ze het 
mooie paard niet. Ze ging snel onder de boom staan, dan zouden de 
elfen haar wel vinden.  
 
Engeltje stond er al enkele minuten toen opeens ze een hard snuivend 
geluid hoorde. Het paard! Het was toch gekomen! Engeltje was dolblij 
en omhelsde hem. Nu kon de reis beginnen. Hopelijk kwamen de elfen 
ook snel. Het duurde erg lang, maar eindelijk zag ze de lichtjes uit de 
bomen komen. Ze zweefden naar beneden tot ze vlak voor het gezicht 
van Engeltje en het paard hingen. Engeltje zag direct dat de elfen wat 
gespannen waren. Ze vlogen druk door elkaar heen en de elf Lieve 
probeerde de andere elfen te kalmeren. Toen het eindelijk rustig werd 
keek Lieve Engeltje en het paard aan. Ze begon direct te praten: “Hallo 
Engeltje en Ebony. Het doet ons plezier dat jullie samen willen zoeken 
naar de schat die wij voor Engeltje hebben verstopt. Wij wensen jullie 
natuurlijk heel veel succes en zullen jullie goed in de gaten houden 
tijdens de reis. Vannacht krijgen jullie de aanwijzing voor de eerste reis. 
Hopelijk zijn jullie goed voorbereid.” 
 
Lieve haalde even adem en sprak verder: “Als jullie de aanwijzing 
opvolgen, komen jullie in een land. Daar zal je een kind in contact 
moeten brengen met de elfen. Jullie hebben daarvoor één uur. Omdat 
Ebony door de tijd kan vliegen, zijn jullie alleen maar gedurende de 
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twaalf slagen van de grote kerkklok weg. Wanneer het kind in contact is 
gebracht met ons, krijgen jullie de aanwijzing voor de volgende reis. Pas 
de nacht van de volgende volle maan zullen jullie de volgende reis gaan 
maken. Onthoud goed dat wanneer je de klok twaalf uur hoort slaan, 
jullie terug moeten naar huis. En als laatste boodschap willen wij jullie 
meegeven dat je alleen kunt vliegen als je gelukkige gedachten hebt. 
 
Dan nu de aanwijzing voor de eerste reis: reis zo ver mogelijk 
noordwaarts. Je komt op een gegeven moment bij huizen van ijs. Daar 
vind je een gezin met een dochter van negen jaar. Zij heeft ook een groot 
hart, net als jij Engeltje. Wij willen graag met haar in contact komen, 
maar zij durft niet naar haar hart te luisteren. Daarom kan zij ons niet 
zien. Jij zult haar moeten helpen.”  
 
Engeltje en Ebony keken naar elkaar. Ze wisten geen van beiden welk 
land er bedoeld werd. Toen bedacht Engeltje opeens dat ze ooit op 
televisie iets had gezien over huizen van ijs. Ze meende dat die iglo’s 
werden genoemd. En hoe werden de mensen daar ook alweer 
genoemd? Ze keek het paard vragend aan. Die hinnikte opeens heel 
opgewonden. Het paard wist het. Dat waren Eskimo’s en zij leven in 
Groenland. Nou, dat wist het paard wel te vinden. Engeltje en het paard 
waren helemaal blij. 
 
De elfen vlogen nu heel druk in het rond. Opeens kwamen ze boven 
Engeltje en Ebony zweven. Engeltje zag dat er een schitterend 
goudkleurige stof op hen neerdwarrelde. Ze voelde opeens een 
tinteling. Dat moest het elfenstof wel zijn. Snel klom ze op de rug van 
het paard. Ze waren allebei zo enthousiast dat de reis eindelijk zou 
beginnen waardoor ze genoeg gelukkige gedachten hadden.  
 
De klok sloeg twaalf uur. Zonder enige moeite stegen Engeltje en Ebony 
op. Engeltje zag hoe Ebony grote prachtige vleugels kreeg. Het was een 
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schitterend gezicht. Engeltje vroeg het mooie paard om haar naar het 
verre land te brengen. Ebony was natuurlijk veel wijzer dan Engeltje, dus 
zou hij vast de weg wel weten. Het zwarte paard zei niets, snoof zachtjes 
en vloog toen met de snelheid van het licht weg. Engeltje moest zich 
goed vasthouden, want het paard ging heel hard. 
 
Engeltje keek haar ogen uit gedurende de reis, ze vond het prachtig. 
Gelukkig had ze haar rugzak goed vastgemaakt. Anders zou die vast zijn 
afgewaaid. Ze hield zich stevig vast aan de manen van het paard. Ze 
hoopte dat ze het paard geen zeer deed. Maar zolang het paard niets 
liet merken, ging Engeltje er maar vanuit dat het geen pijn had.  
 
Na een tijdje zag Engeltje in de verte een witte vlakte. Ze wist niet goed 
wat het was. Ze kneep haar ogen tot spleetjes om nog beter te kunnen 
kijken. Al snel kwamen ze dichterbij en Engeltje zag dat het sneeuw was. 
En niet een klein beetje, zoals thuis wel eens gebeurde. Nee, er lag heel 
veel sneeuw. Overal! Engeltje keek haar ogen uit. Rechts van haar zag 
ze gekke, halfronde dingen. Het leek een beetje op een schaal die 
ondersteboven lag. Zoiets had ze nooit eerder gezien. 
 
Nu ze dichterbij kwamen, ging het paard automatisch langzamer. Ze 
daalden en algauw liep het paard op de met sneeuw bedekte grond. 
Toen het paard eindelijk stilstond, zag Engeltje dit als een teken dat ze 
af moest stappen. Ze liet zich naar beneden glijden. Brrr… het was wel 
erg koud. Snel pakte ze de dikke trui uit haar rugzak en trok hem aan. 
Dat was al beter. 
 
Engeltje keek naar de omgekeerde schalen, ze waren nu echt goed te 
zien. Nu zag ze dat ze gemaakt waren van dikke ijsblokken. Ook hadden 
ze allemaal een kleine tunnel met een opening. Zouden dit de huizen 
van ijs zijn waar de elfen over hadden gesproken? Engeltje besloot te 
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gaan kijken. Want als het de iglo’s waren, dan zou ze hier een meisje 
vinden dat zij in contact moest brengen met de elfen. Maar hoe? 
Engeltje besloot dat het paard beter op een afstandje kon blijven. 
Misschien kenden deze mensen geen paarden en dan zouden zij ze 
misschien afschrikken. Dan zou ze zeker het vertrouwen van het meisje 
niet kunnen winnen. Het paard hinnikte begrijpend en liep weg. Het 
keek nog even om naar Engeltje, maar die liep al richting de huizen van 
ijs. Ze vond het een beetje eng, maar ze was vastberaden om dit meisje 
te ontmoeten. Toen ze aankwam bij de huizen van ijs zag ze niemand. 
Ze besloot voorzichtig bij alle huizen aan te kloppen. Niemand deed 
open. 
 
Engeltje liep door en bekeek de omgeving wat beter. Ze durfde niet 
alleen naar binnen te gaan, dat vond ze ook wel wat onbeleefd. Opeens 
hoorde ze een geluid. Het leek achter het laatste huis vandaan te 
komen. Snel liep ze erheen. Bij het laatste huis aangekomen, aarzelde 
ze even. Stel je voor dat er een eng beest achter dat huis stond? Het 
paard was veel te ver weg om haar te redden. Opnieuw hoorde ze een 
geluid. Het leek op een lach. Aangezien Engeltje wist dat dieren niet 
konden lachen, wist ze dat het een mens moest zijn.  
 
Ze liep door en opeens stond ze oog in oog met een meisje. Een meisje 
met hele rare kleding aan. Ze had ongelooflijke donkere haren en zulke 
donkere ogen dat Engeltje even schrok. Ze leek wel gekleed in een 
berenvel. Was ze een beestmens? Het meisje schrok ook van Engeltje 
en gilde. Ze keken elkaar verbaasd en geschrokken aan. 
 
Engeltje pakte het beeldje van een engel uit haar rugtas en liet het aan 
het meisje zien. Ze wees toen eerst naar het beeldje en vervolgens naar 
zichzelf. Het meisje keek haar vreemd aan. Engeltje wilde het meisje 
vertellen dat zij Engeltje heette, maar ze begreep het niet. Wel zag ze 
dat het meisje het beeldje heel mooi vond. Het leek erop dat het meisje 
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niet meer bang voor haar was. Engeltje was ook niet meer bang voor het 
meisje. Ze glimlachte naar haar.  
Engeltje vroeg zich af of het meisje het leuk zou vinden om samen met 
haar een sneeuwpop te maken. Ze pakte de sneeuwbol uit haar rugzak 
en wees naar de sneeuwman in de bol. Het meisje was nieuwsgierig en 
raakte de bol aan. Engeltje zette de bol neer en begon met het maken 
van de sneeuwpop. Het meisje begreep wat Engeltje wilde en hielp 
direct mee. Al snel hadden ze de grootste pret. 
 
Toen zag Engeltje achter het meisje een witte wolk verschijnen. Het leek 
wel een bewegende wolk van sneeuw. Het kwam steeds dichterbij. Toen 
de wolk dichterbij gekomen was, zag Engeltje dat het een slee was met 
heel veel honden ervoor. Op die slee stond een man, die net als het 
Eskimo meisje gekleed leek te gaan in een berenvel. Ook droeg hij een 
muts van bont en grote, bruine laarzen. De honden blaften heel hard en 
Engeltje vond het stiekem heel erg eng. Maar het meisje lachte en 
zwaaide naar de man op de slee. Hij zwaaide terug.  
 
De man stapte van zijn slee en liep op de meisjes af. Hij gaf de honden 
ondertussen een commando en ze gingen direct liggen. Engeltje dacht 
bij zichzelf dat de honden wel wat op wolven leken. De man kuste het 
meisje. Toen keek hij naar Engeltje en vroeg wat aan het meisje in een 
vreemde taal. Het was vast zijn dochter. Misschien had hij haar horen 
gillen en kwam hij controleren of alles in orde was. Opeens kwam de 
man op Engeltje af en glimlachte naar haar. Hij stak zijn hand uit en toen 
wist Engeltje dat het wel goed zat. Ze schudde zijn hand. Daarna liep hij 
weer terug naar de slee. Hij zei nog iets tegen de beide meisjes, maar 
Engeltje verstond hem niet. Toen reed de man weg. 
 
Engeltje keek het meisje aan. Toen pakte het meisje sneeuw van de 
grond en gooide het naar Engeltje. Een sneeuwballengevecht! Engeltje 
gilde en pakte ook snel wat sneeuw. Ze gooide het naar het meisje en al 
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snel vloog de sneeuw in het rond en rolden ze over de grond. Engeltje 
vergat de tijd volledig. Ze waren ook zo leuk aan het spelen. Ze merkte 
dat het helemaal niet erg was dat ze niet begreep wat het meisje zei. Ze 
hadden zoveel plezier samen. Gek dat je zo gemakkelijk lol kunt hebben 
met iemand die je niet kent en verstaat. Engeltje was altijd wat bang 
geweest voor vreemde kinderen, maar nu was het zo leuk dat ze besloot 
nooit meer bang te zijn. Ze zou gewoon op de kinderen afstappen en 
nog meer vriendjes maken. 
 
Engeltje was zo in gedachten verzonken dat ze niet merkte dat het 
meisje opeens heel wild heen en weer begon te springen en naar iets 
wees. Pas toen het meisje begon te gillen, schrok Engeltje op. Ze keek in 
de richting waarnaar het meisje wees. Ze zag Ebony aan komen lopen. 
Ze begreep niet waarom hij eraan kwam, ze had toch gevraagd om weg 
te blijven? Snel liep ze op Ebony af. Het meisje probeerde haar tegen te 
houden, maar Engeltje gebaarde dat het veilig was. Ze aaide het paard, 
terwijl het meisje voorzichtig dichterbij kwam. Ook zij aaide nu het 
paard. Engeltje zag haar ogen glinsteren van plezier. Ondertussen vroeg 
Engeltje zich wel af waarom het paard toch was gekomen. Ze richtte 
haar aandacht op het paard en probeerde met hem te praten. Zonder 
erbij na te denken legde ze haar hand op haar hart. Ze ademde diep in 
en uit. Ebony voelde waarschijnlijk dat Engeltje contact zocht, want hij 
begon direct te praten. 
 
“Lieve Engeltje, fijn dat je contact hebt gemaakt met het meisje. Ik heb 
jullie samen zien spelen. Maar je vergeet waarom je hier bent. Je 
vergeet de opdracht van de elfen. We hebben niet veel tijd meer en je 
moet zorgen dat het meisje weer naar haar hart kan luisteren. Pas dan 
kan zij contact maken met de elfen en krijgen wij de volgende aanwijzing 
om naar huis te kunnen. Haast je, Engeltje, het uur is al bijna om.” 
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Die domme Engeltje, ze was zo opgegaan in het spelen dat ze helemaal 
niet meer aan de opdracht van de elfen had gedacht. Wat een geluk dat 
Ebony het haar hielp herinneren. Ze had alleen nog geen idee hoe ze het 
meisje in contact kon brengen met de elfen. Toen Engeltje naar het 
meisje keek, zag ze haar met open mond naar haar en het paard kijken. 
Engeltje vroeg zich af of ze misschien begrepen had wat er was gezegd, 
dat zou alles een stuk gemakkelijker maken. Maar het meisje gaf geen 
teken dat dat zo was. Wel legde ze haar hand op haar hart. Blijkbaar 
deed ze Engeltje na. Dat was in elk geval een goed begin. Snel ging ze 
voor het meisje staan en legde ook haar hand op haar hart. Ze keken 
elkaar nu aan. Engeltje wist dat ze kon praten met de elfen en het paard, 
door heel ontspannen te ademen en haar hand op haar hart te leggen. 
Misschien kon ze op deze manier ook met het meisje praten. Dus 
ademde ze heel diep in en uit. Ze zag dat het meisje dat ook deed. Ze 
herhaalden het een paar keer, tot er opeens een heel klein lichtje ging 
branden tussen hen in. Engeltje had dit eerder gezien en wist dat de 
elfen in de buurt waren. Maar het meisje schrok en liet direct haar hand 
zakken en ademde sneller. Het lichtje verdween meteen. 
 
Het meisje vond het dus heel eng, dat was jammer. Engeltje dacht diep 
na. Opeens wist wat haar te doen stond. Ze pakte het stenen hart uit 
haar rugzak en hield het voor zich met haar ene hand. Haar andere hand 
legde ze weer op haar hart. Het meisje keek naar Engeltje en legde ook 
haar hand op haar hart. Toen legde ze langzaam haar andere hand op 
het stenen hart. Engeltje deed voor hoe ze rustig moest ademhalen en 
het meisje deed het weer na.  
 
Weer verscheen er een lichtje. Nu hing het boven de twee handen om 
het stenen hart. Engeltje bleef glimlachen naar het meisje om haar 
gerust te stellen. Ze zag dat het meisje niet meer bang was. Gelijk werd 
het lichtje groter. Langzaam veranderde het lichtje in een elf. Engeltje 
zag dat het Lieve was. De ogen van het meisje lichten op en ze keek vol 
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verwondering naar de elf. Lieve glimlachte naar het meisje en begon te 
praten: “Lieve meisjes, jullie kennen elkaar nog maar net, maar 
waarschijnlijk voelt het alsof het al veel langer is. Dat klopt. Ook al 
verstaan jullie elkaar niet, door jullie hart kunnen jullie met elkaar 
praten. En door te luisteren naar jullie hart, kunnen jullie ook met ons 
praten. Wij elfen zijn heel blij dat we met jullie kunnen praten. We zijn 
ervoor om jullie geluk te brengen en te vertellen over de liefde van de 
natuur. Wij helpen jullie nu verder op weg. Zonnetje, wij leren jou om 
nog beter te luisteren naar je hart. En Engeltje, jij krijgt de volgende 
aanwijzing voor jouw volgende opdracht. Neem nu afscheid van elkaar. 
Engeltje, kom daarna naar de plek waar jij en Ebony zijn aangekomen. 
Dag lieve meisjes.” 
 
En weg was de elf. De meisjes keken elkaar nog onder de indruk aan. 
Gelukkig wist Engeltje nu hoe het meisje heette. Ze vond Zonnetje een 
erg mooie naam. En het voelde inderdaad alsof ze elkaar al jaren 
kennen. Jammer dat ze nu afscheid moesten nemen. Maar Lieve had 
gezegd dat ze altijd verbonden zouden blijven in hun hart. Toen hoorde 
ze Ebony onrustig hinniken en Engeltje wist dat ze haast moest maken.  
 
De meisjes hielden het stenen hart nog steeds vast. Engeltje kreeg 
tranen in haar ogen als ze eraan dacht dat ze Zonnetje nooit meer zou 
zien. Ook Zonnetje kreeg tranen in haar ogen. Ze keken elkaar enkele 
seconden zwijgend aan. Toen duwde het paard tegen Engeltje ten teken 
dat ze moesten gaan. Engeltje besloot om Zonnetje een cadeau te 
geven. Maar ze wist niet wat. Toen bedacht ze dat Zonnetje het stenen 
hart harder nodig zou hebben dan zij zelf. Want zij kon immers al naar 
haar hart luisteren. Ook al was het hart haar ongelooflijk dierbaar, 
Engeltje besloot haar het hart te geven. Ze liet de steen los en glimlachte 
naar het meisje. Zonnetje begreep het en slaakte een kreet van vreugde.  
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Opeens rende ze weg en verdween in één van de iglo’s. Even later kwam 
ze weer naar buiten en had iets in haar handen. Ze gaf Engeltje een 
ketting met een hangertje eraan. Engeltje zag dat het hangertje een 
ijsbeer was. Ze begreep dat ze de ketting van Zonnetje kreeg in ruil voor 
het stenen hart. Wat vond ze dat lief van het meisje. 
 
Engeltje moest een beetje huilen, maar tegelijkertijd ook lachen. Nu wist 
ze zeker dat ze voor altijd verbonden zou zijn met dit meisje. Ze 
omhelsde Zonnetje. Toen moest ze echt gaan. Ze klom op de rug van 
Ebony en zwaaide nog eens naar het meisje. Dag, daag! Toen liepen ze 
naar de plek waar ze met Lieve hadden afgesproken. 
 
Daar aangekomen zagen ze een aantal lichtjes. Het waren elfen. Ze 
waren weer heel druk en maakten allemaal geluidjes. Engeltje en Ebony 
richten hun aandacht op de elfen en Lieve begon direct tegen hen te 
spreken: “Wij zijn heel trots op jullie, Engeltje en Ebony. Jullie hebben 
het meisje geleerd hoe ze naar haar hart moest luisteren en contact kan 
maken met ons. Het eerste deel van de opdracht is voltooid. Nu 
ontvangen jullie de volgende aanwijzing. Onthoud deze goed en kom de 
nacht van de volgende maan naar de grote boom achter in de tuin. Wij 
zorgen dat alles dan klaar is voor jullie tweede reis.” 
 
Lieve haalde adem en sprak verder: “Luister goed naar wat ik jullie nu 
vertel. Het volgende land waar jullie naartoe reizen, is het land waar het 
snelste en zwartste paard ter wereld verblijft. Het is een land waar het 
heel warm en droog is. Mensen beschermen zich tegen de zon door het 
dragen van lange gewaden. Ook hebben ze vaak een doek om hun 
hoofd. Deze mensen eren het snelle paard, dat eigendom is van de 
bestuurder van het land. Deze man heeft een zoon van acht. Dat 
jongetje heeft ook een groot hart, maar hij gelooft niet meer in magie. 
Dat komt doordat er in zijn land hele strenge regels gelden. Hij leert nu 
al om net zo’n strenge en machtige heerser als zijn vader te worden. 
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Daarom mag hij niet spelen en is hij het dagdromen verleerd. Hij gelooft 
ook niet meer in elfen, maar wij willen wel graag met hem in contact 
komen. Het is jullie taak om dit jongetje te helpen. Maak je nu klaar voor 
de reis naar huis. Vergeet niet dat je alleen kunt vertrekken als jullie 
allebei gelukkige gedachten hebben. Goede reis en tot de volgende 
maan.” De elfen zweefden nog even door elkaar heen en opnieuw 
dwarrelde er elfenstof op Engeltje en Ebony neer. Hierna verdwenen ze. 
 
Engeltje knuffelde Ebony. Ze was heel blij met het paard, want ze wist 
dat ze het zonder hem niet gered had. Ze was erg blij dat hij haar had 
geholpen. Het paard hinnikte vrolijk, het leek wel alsof het voelde dat 
Engeltje zo blij en gelukkig was. Met die gelukkige gedachten zat het dus 
wel goed, dacht Engeltje. Ze wist alleen nog niet welk land Lieve 
bedoelde, maar ze hadden nog meer dan genoeg tijd om dat te 
ontdekken. Opeens hoorden ze de klok slaan en ze stegen als vanzelf op. 
En weer leek het alsof Ebony vleugels kreeg en voor ze het wisten waren 
ze alweer hoog in de lucht.  
 
Ze vlogen terug naar huis. Toen ze in de tuin landden, hoorden ze de 
klok nog eenmaal slaan. Het klopte inderdaad wat de elfen hadden 
gezegd. Ze waren alleen maar weggeweest gedurende twaalf 
klokslagen. Engeltje stapte af en zag dat Ebony er moe uitzag. Toen pas 
voelde ze haar eigen vermoeidheid. Ze knuffelde het paard nog eens en 
gaf het een kus op zijn neus. Ebony snoof nog eens hard en verdween in 
de nacht. Engeltje liep snel naar binnen en kroop in bed. Ze keek nog 
even naar de tekening en zag dat het paard er weer op stond. Die was 
gelukkig ook veilig thuisgekomen. Engeltje viel snel in slaap en droomde 
van de elfen, Zonnetje en het mooie paard. En iedereen kon zien dat ze 
heel blij was, want ze had een hele grote glimlach op haar gezicht. 



 

 

44 

Hoofdstuk 5 De tweede grote reis 
“Engeltje, wakker worden.” Engeltje opende langzaam haar ogen. Ze zag 
haar moeder bij het bed staan en ze keek bezorgd. Toen mama zag dat 
Engeltje wakker was, werd ze alweer rustiger. Het had ook zo lang 
geduurd om Engeltje wakker te krijgen. Normaal was Engeltje direct 
wakker als ze werd geroepen. Maar mama wist natuurlijk niet dat 
Engeltje vannacht zo’n groot avontuur had beleefd. “Zo, jij was zeker 
uitgeput. Vanavond ga je maar vroeg naar bed, anders ben je morgen 
veel te moe om naar school te gaan,” zei mama. Normaal wilde Engeltje 
eigenlijk altijd opblijven, maar vanavond wilde ze graag vroeg naar bed 
willen. Langzaam rekte ze zich uit en stapte ze uit bed. 
 
Toen ze onder de douche stond, voelde ze opeens de ketting met de 
ijsbeer om haar nek. Ze wilde de mooie ketting niet natmaken, dus 
stapte ze snel onder de douche vandaan. Eigenlijk wilde ze hem graag 
aan haar ouders laten zien, maar die zouden vast vragen waar ze de 
ketting vandaan had. En ze zou vast en zeker straf krijgen als ze erachter 
kwamen dat ze ’s nachts het huis was uitgegaan. En dan zou ze ook 
moeten vertellen dat ze het mooie hart van opa had weggegeven. Nee, 
het was beter om het niet te vertellen. Dit zou haar geheim zijn. Papa 
en mama zouden het verhaal van de elfen en Ebony toch niet geloven. 
Engeltje verborg de ketting onder haar trui. Later zou ze er wel een mooi 
plekje voor vinden. Voorlopig wilde ze de ketting graag omhouden. 
 
De dagen gingen voorbij en Engeltje was druk met school en de 
dagelijkse dingen. Buiten werd het steeds kouder, het was duidelijk te 
merken dat de winter voor de deur stond. Papa had het erg druk en 
Engeltje hielp elke vrije seconde. Daardoor vergat ze het avontuur met 
de elfen en het paard. De ketting van Zonnetje had ze afgedaan, dus 
vergat ze het Eskimomeisje ook. Ze had zelfs niet meer nagedacht over 
de tweede aanwijzing. Maar wat Engeltje niet wist, was dat ze elke nacht 
droomde van de elfen, het mooie paard en Zonnetje. Ze droomde van 
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verre landen en avonturen. Ze droomde dat de elfen en het paard haar 
probeerden wakker te maken. Maar Engeltje sliep gewoon door, al had 
ze ’s morgens wel het gevoel dat iemand haar ’s nachts wakker had 
willen maken. Maar ze dacht dat het kwam door alle drukte en dacht er 
verder niet over na. Ze had zélfs niet door dat het alweer bijna volle 
maan was. 
 
Op een zaterdagochtend werd Engeltje vroeg wakker. Ze moest vandaag 
haar kamer opruimen en daar had ze helemaal geen zin in. Ze wilde 
liever naar buiten, ze zat de hele week al binnen. Maar mama had 
duidelijk laten weten dat het echt goed moest gebeuren. Ze moest ook 
haar kledingkast opruimen. Het was namelijk tijd om de zomerkleding 
uit de kast te halen en de winterkleding erin te leggen. Dit jaar had 
mama beloofd dat Engeltje nieuwe kleding kreeg als er veel kleren te 
klein waren geworden. De te kleine winterkleding die nog wel goed was, 
gaf mama weg aan andere kinderen. Engeltje vond dat altijd een beetje 
vreemd, want wie wilde er nu kleding dragen van iemand anders? Maar 
mama had uitgelegd dat de kleding naar kinderen in arme landen ging. 
Daar hadden ze het nodig en waren ze er heel blij mee.  
 
Toen ze haar ladekast aan het opruimen was, zag ze een ketting liggen. 
Die lag helemaal achter in de lade. Engeltje pakte hem op, zag de ijsbeer 
en wist direct alles weer. De elfen, Ebony, Zonnetje… alles kwam terug. 
Het hart van Engeltje klopte opeens heel snel. Ze vroeg zich af of het 
alweer volle maan was geweest. Ze raakte even in paniek, maar besloot 
dat het het beste was dat ze vanavond aan het paard zou vragen of ze 
nog op tijd waren voor hun tweede reis. 
 
Engeltje was heel ongeduldig. De dag duurde haar veel te lang en ze was 
heel bang dat ze te laat was voor haar tweede reis. Tegen half acht deed 
ze alsof ze heel erg moe was. Mama zag haar gapen en stelde voor dat 
ze vast naar bed ging. Engeltje vond dat meteen goed. Even keek mama 
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verbaasd, want Engeltje ging normaal gesproken niet zo gemakkelijk 
vroeg naar bed. Nu liep Engeltje echter snel de trap op om haar tanden 
te poetsen en kuste haar moeder vervolgens goedenacht. Eenmaal 
alleen, ging ze rechtop in bed zitten. Ze legde haar hand op haar hart en 
ademde diep in en uit. Dit had eerder ook gewerkt, dus Engeltje hoopte 
dat het opnieuw zou lukken. Ebony bleef op de tekening staan. Na enige 
tijd merkte ze dat het paard heel langzaam bewoog. Het werd groter en 
groter en kwam langzaam los van de tekening. Opeens stond Ebony in 
de kamer. Engeltje hoopte maar dat niemand het had gehoord, want ze 
kon hem natuurlijk niet verstoppen. Nog voor Engeltje iets kon zeggen, 
sprak Ebony: “Lieve Engeltje, ik ben blij dat je eindelijk weer contact met 
mij zoekt. De elfen en ik proberen je al weken te bereiken. We wilden je 
duidelijk maken dat je je moest klaarmaken voor de tweede grote reis, 
maar je was zo druk, dat je ons compleet vergat. Je vergat naar je hart 
te luisteren en daardoor kon je ons niet meer horen of zien. Maar 
gelukkig bracht de ketting jouw herinneringen terug. Fijn dat we weer 
kunnen praten, we moeten namelijk opschieten. Het is bijna volle maan 
en we weten nog niet naar welk land we moeten reizen. Weet je nog 
wat de aanwijzing was?” 
 
Engeltje schaamde zich een beetje. Had ze echt zo weinig naar haar hart 
geluisterd? Ze was echt alles vergeten. Maar tegelijkertijd was ze blij dat 
ze op tijd contact had gezocht met het paard. Ze dacht even na. Wat 
hadden de elfen ook alweer gezegd? Opeens herinnerde ze zich het 
weer en sprak de instructie hardop uit: “We moeten naar een land waar 
een snel en zwart paard wordt geëerd. In dat land is het warm en droog. 
De mensen dragen lange gewaden en doeken tegen de hitte. We 
moeten naar de zoon van de heerser van dat land. Weet jij welk land het 
is, Ebony?” Het paard dacht diep na en keek toen blij naar Engeltje: “Ja, 
dat weet ik. Het snelste, zwarte paard ter wereld is het Arabische paard. 
Dit paard leeft in een land met een hele moeilijke naam, namelijk 
Saoedi-Arabië. De leider van dat land heeft de mooiste Arabische 
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paarden van de hele wereld. Daar moeten we vast zijn.” Toen Ebony was 
uitgesproken, keek hij trots naar Engeltje. Dat vond zij heel terecht, 
want het paard was echt heel wijs. Waar zou ze zonder hem zijn? 
 
Toen sprak Ebony verder: “Overmorgen is het volle maan. Zorg dat je de 
komende dagen goed uitrust en dat je rugzak klaarstaat. Over twee 
dagen zien we elkaar weer bij de grote boom als de klok twaalf uur slaat. 
Tot dan, Engeltje.” Voordat Engeltje iets terug kon zeggen, was het 
paard alweer terug in de tekening. Ze wist dat Ebony gelijk had en dat 
ze de komende dagen goed moest uitrusten. De rugzak stond nog klaar. 
Die had ze de vorige keer niet leeggehaald. Nog maar twee nachtjes 
slapen. Nu Engeltje zich alles weer herinnerde, had ze er ongelooflijk 
veel zin in.  
 
De dagen erna gingen snel voorbij. Op de dag van de reis ging Engeltje 
weer vroeg naar bed. Voor de zekerheid controleerde ze opnieuw haar 
rugzak. Ze zette haar wekker en viel al snel in slaap. Toen de wekker een 
paar uur later afliep, was Engeltje direct klaarwakker. Ze deed de ketting 
met de ijsbeer om, kleedde zich snel aan en pakte haar rugzak. Heel 
zachtjes liep ze naar beneden. Ze sloot de deur achter zich en rende naar 
de grote boom. Ebony stond daar al op haar te wachten. En ook de elfen 
kwamen al snel. 
 
Lieve nam zoals altijd het woord: “Welkom Engeltje en Ebony. Wat fijn 
dat je je alles op tijd hebt herinnerd, Engeltje. Hopelijk weten jullie naar 
welk land jullie gaan. Alles gaat hetzelfde als de vorige keer. Zorg dat je 
voor het slaan van de klok terug bent op de plek van aankomst. Jullie 
reizen ook vannacht met elfenstof.”  
 
Nog voor Lieve was uitgesproken, vlogen de elfen weer door elkaar 
heen. Ze vlogen over Engeltje en Ebony en strooiden hun stof over hen 
uit. Toen ze klaar waren, sloeg de klok twaalf uur. Engeltje en Ebony 
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stegen snel op. Ze hield zich goed aan het paard vast en weg vlogen ze, 
hoog in de lucht in. Ebony wist de weg en voor Engeltje het in de gaten 
had, begonnen ze aan de afdaling. Engeltje zag overal zand, zover als ze 
kon kijken. Toen ze lager kwam, zag ze ook een groot gebouw. Het leek 
wel een paleis en de torens leken van goud. En om het paleis liepen heel 
veel paarden. Engeltje wist bijna zeker dat daar de heerser van dit land 
moest wonen.  
 
Ebony en zij landden op veilige afstand. Engeltje stampte met haar 
benen. Hoewel de reis korter was geweest dan de vorige keer, waren 
haar spieren toch wat stijf. Ze keek rond. Echt overal was zand en het 
was best warm. Ze had haar dikke trui niet eens hoeven meenemen. Ze 
moest zelfs haar jas uitdoen, het was gewoon te warm. De zon scheen 
fel en stond hoog in de lucht. Het moest wel middag zijn. Engeltje tuurde 
naar het paleis. Ze kon niet goed zien of er ook mensen liepen, daarvoor 
moesten ze er dichterbij zijn. Omdat het te warm was voor Ebony om 
achter te blijven, besloot Engeltje dat ze hem mee zou nemen. 
 
Het was verder lopen dan Engeltje had verwacht. Door de warmte was 
het best zwaar. Ebony en zij hadden ook dorst gekregen. Eindelijk bij de 
grasvelden aangekomen, nam Ebony dan ook gretig een paar happen 
van het gras. Hij had het nog niet doorgeslikt of ze werden omsingeld 
door allemaal paarden. Op hun rug zaten mannen in lange, donkere 
gewaden. Ze schreeuwden en maakten allerlei gebaren. Engeltje werd 
er een beetje bang van. Ze probeerde zich achter Ebony te verschuilen. 
Opeens pakte één van de mannen haar vast en hij zette haar voor zich 
op het paard. Ebony werd aangelijnd en de man nam hen mee naar het 
grote gebouw. Engeltje wist niet wat ze kon verwachten en hoopte er 
maar het beste van. 
 
Opeens stonden ze voor het grote gebouw. Het zag er van dichtbij nog 
mooier uit en Engeltje keek haar ogen uit. Toen ze bij een grote deur 
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aankwamen, ging deze langzaam open. Iedereen stond stil en niemand 
zei iets. In de deuropening verscheen een man, gekleed in de mooiste 
kleding die Engeltje ooit had gezien. Van dezelfde stof droeg hij een 
band om zijn hoofd. Wat zag deze man er bijzonder uit! Dit moest wel 
de heerser van dit land zijn. De man sprak nu tegen de andere mannen 
en liep weer naar binnen.  
 
Engeltje werd meegenomen naar een ander gebouw. Ebony werd 
meegevoerd naar een andere plek. Engeltje probeerde te zien waar hij 
heen ging, maar het ging allemaal zo snel. Ze raakte in paniek, wat als ze 
Ebony niet meer terug kon vinden? Wat als deze mensen hem pijn 
zouden doen? Dan kon ze niet meer terug naar huis. Ze slikte en moest 
zich inhouden om niet te gaan huilen. Ze ademde diep in en uit en keek 
weer goed om haar heen. Ze gingen een deur door en liepen een paar 
trappen op. Boven werd ze een kamer ingeduwd. De deuren werden 
direct achter haar gesloten. In de kamer stond een vrouw. Zonder iets 
tegen Engeltje te zeggen, kleedde de vrouw haar uit en werd ze in bad 
gedaan. 
 
Ze werd aangekleed in prachtige doeken. Bijna net zo mooi als de 
kleding van de man die ze eerder had gezien. Ook kreeg ze nog een 
vleugje parfum op. Haar moeder gebruikte dat ook dagelijks en soms 
kreeg Engeltje van haar een beetje op. Jammer dat haar moeder nu niet 
hier was. Die zou wel tegen die man zeggen dat hij haar paard moest 
teruggeven. Opeens werd Engeltje bij de arm genomen door de vrouw. 
Ze kon nog net haar rugzak en kleding pakken. 
 
Ze liepen terug naar het grote gebouw. Binnen was het heel groot en 
mooi. Engeltjes mond viel open van verbazing. Dit had ze nog nooit 
eerder gezien. Ze zag overal kaarsen en mooie beelden en kleden. De 
man die hier woonde, moest wel heel rijk zijn. Voor ze het wist, nam de 
vrouw haar weer mee. Ze kwamen in een grote zaal. In het midden 
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stond een lange, lage tafel en iedereen zat op kussens eromheen. Aan 
het hoofd zat de man die ze eerder had gezien. Hij zei nu iets tegen de 
vrouw en Engeltje werd door haar zijn kant op geduwd. Hij keek niet 
echt vriendelijk. En naast hem zat een jongetje dat net zo onvriendelijk 
keek. 
 
Engeltje dacht direct dat als dit het jongetje was dat de elfen bedoelde 
het een onmogelijke opgave zou zijn om hem in contact met de elfen te 
brengen. Ze werd door de vrouw naast het jongetje aan tafel gezet. 
Engeltje zag nu dat het een heel mooi jongetje was. Zijn gezicht leek te 
stralen als de maan. Zijn haren en ogen waren zo donker dat ze het 
eigenlijk een beetje griezelig vond. Toch keek ze de jongen aan en 
glimlachte naar hem. Hij keek direct een andere kant op. Engeltje keek 
om haar heen en zag toen pas dat de hele tafel vol lekkers lag. Al het 
eten dat ze kon bedenken, lag hier op tafel. Ook stonden er kannen met 
diverse dranken. 
  
Er begon muziek te spelen en er kwamen danseressen binnen. Ze zagen 
er prachtig uit en bewogen heel sierlijk. Hun gezichten waren bedekt 
met sjaals en ook om hun heupen hingen sjaals. Verder hadden ze niet 
zoveel aan. Je zag zelfs hun blote buik. Engeltje giechelde. Direct werd 
ze boos aangestoten door het jongetje. Engeltje keek hem verbaasd aan. 
Doordat hij nu ook naar haar keek, konden ze elkaar eens goed bekijken. 
Opeens zag het jongetje de ketting met de ijsbeer om Engeltjes nek. 
Voordat ze het in de gaten had, pakte hij de ijsbeer vast en trok haar 
hard naar voren. 
  
Engeltje schrok en vond het jongetje een beetje gemeen. Wat moest ze 
doen? Opeens liet het jongetje los en draaide hij zich om naar zijn vader. 
Ze begonnen met elkaar te praten in een taal die Engeltje niet verstond. 
Nou, dacht ze, ik wil ook niet eens weten wat ze zeggen. Deze mensen 
zijn zo onvriendelijk, daar wil ik niet mee praten. Ik moet zo snel mogelijk 
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hier weg en Ebony bevrijden. Opeens stond het jongetje op en trok 
Engeltje overeind. Zonder iets te zeggen nam hij haar mee de zaal uit. 
Hij liep richting een grote trap. Zo’n grote trap had Engeltje nog nooit 
gezien. Daar konden ze gemakkelijk met z’n tienen op lopen. Het 
jongetje liet haar los en gebaarde dat ze hem moest volgen. Engeltje 
besloot het te doen. Ze wist de weg niet in het gebouw en ze wilde 
absoluut niet verdwalen.  
 
Na vele trappen en gangen kwamen ze in een kleine gang. Aan het einde 
daarvan ging het jongetje een kamer in. Hij trok Engeltje met een snelle 
ruk naar binnen. Ze viel bijna om en wilde boos worden. Maar toen ze 
in de kamer was, zag ze dat het een heel klein kamertje was. En er 
stonden alleen maar boeken in grote kasten. Het jongetje was druk 
bezig enkele boeken uit één van de kasten te halen. Opeens hoorde 
Engeltje een krakend geluid en zag ze dat de kast opzij schoof. 
Daarachter bevond zich een klein gangetje. Het jongetje gebaarde haar 
dat ze hem de gang in moest volgen.  
 
Ze kwamen in een hele mooie kleine ruimte. Alles was daar wit. Het leek 
wel op een winterwonderland. Engeltje maakte een sprongetje van 
vreugde. Wat zag alles er mooi uit! Ze zag besneeuwde bergen, ijsberen 
en schaatsende poppetjes op bevroren meren. Aan alles was gedacht. 
Nu begreep ze waarom het jongetje de ijsbeer zo mooi vond. Het 
jongetje keek haar aan met ogen die schitterden van trots en vreugde. 
Opeens herinnerde Engeltje weer wat de elfen haar over het jongetje 
had verteld. Hij mocht helemaal niet dromen en spelen. Hij moest de 
regels van zijn vader opvolgen. Daarom deed hij beneden precies zoals 
zijn vader. Maar in deze kamer was hij een heel ander jongetje. Ze zag 
dat hij nog wel in magie geloofde. Deze kamer was gewoon magisch! 
 
Engeltje rende rond en maakte sprongetjes en slaakte kreetjes. Wat was 
dit mooi allemaal! Het jongetje deed mee en liet haar ondertussen alles 
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zien. Nadat ze even zo hadden gespeeld, herinnerde Engeltje zich dat ze 
nog de sneeuwbol met de sneeuwpop in haar rugzak had zitten. Ze 
pakte de sneeuwbol eruit en liet hem aan het jongetje zien. Hij keek 
ernaar en raakte het heel voorzichtig aan. Toen schudde Engeltje de bol 
en de sneeuw viel op de sneeuwpop neer. Het jongetje keek met grote 
ogen toe en hield zijn adem in. Hij was duidelijk erg onder de indruk. 
Engeltje wilde maar dat ze hem kon vertellen hoe ze aan de bol was 
gekomen. Zij had in die vakantie ook voor het eerst echt sneeuw gezien. 
Opeens wist ze waarom het jongetje gekozen had voor een 
winterwonderland. Het was altijd zo warm in dit land, hij kende 
helemaal geen winter. 
 
Wat zou het leuk zijn als ze hem kon vertellen over de bergen, sneeuw 
en de arrenslee. Engeltje werd helemaal blij van binnen. Opeens zag ze 
dat het jongetje haar al een tijdje stond aan te kijken. Hij zei iets tegen 
haar, maar ze begreep het niet. Ze dacht toen aan Zonnetje en hoe zij 
contact hadden gemaakt. Zou het met het jongetje ook zo werken?  
Langzaam legde ze haar hand op haar hart en stak de sneeuwbol uit. Het 
jongetje keek naar haar en deed toen precies hetzelfde. Hij glimlachte 
naar Engeltje en ze lachte terug. Toen verscheen er een lichtje boven de 
sneeuwbol. Het lichtje veranderde heel langzaam in de elf Lieve. Het viel 
Engeltje op dat het jongetje helemaal niet bang was. Hij leek eerder 
opgelucht en heel nieuwsgierig. Misschien had hij altijd al gewenst dat 
er elfen zouden bestaan met wie hij in contact zou komen. Engeltje was 
blij dat ze hem kon helpen. Ze glimlachten naar elkaar. 
 
Toen begon Lieve te spreken: “Lieve kinderen, jullie kennen elkaar nog 
maar net. Maar het voelt waarschijnlijk of jullie elkaar al jaren kennen. 
Dat klopt. Ook al verstaan jullie elkaar niet, in jullie harten zijn jullie voor 
altijd met elkaar verbonden. Door te luisteren naar jullie hart kunnen 
jullie met elkaar praten, ongeacht welke taal je spreekt. En ook kunnen 
jullie contact maken met de elfen door te luisteren naar je hart. We zijn 
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blij dat we met jullie kunnen praten. Elfen zijn er om jullie geluk te 
brengen en te vertellen over de liefde van de natuur. We helpen jullie 
nu op allebei op jullie pad. We zullen jou, Maan, helpen om meer magie 
toe te laten in jouw leven. En Engeltje, jij krijgt de aanwijzing voor jouw 
volgende opdracht. Jullie moeten nu Ebony bevrijden. De vader van 
Maan wil niet dat er een sneller paard bestaat dan het zijne en dus wil 
hij Ebony laten verdwijnen. En Engeltje, je moet over enkele minuten al 
terug zijn op de plek waar je bent aangekomen. Anders kun je niet terug 
naar huis. Jullie zullen dus snel moeten zijn. Dag lieve kinderen.” 
 
Lieve verdween en liet Engeltje en Maan achter. Ze wisten nu dat ze 
geen tijd te verliezen hadden. Snel pakten ze hun spullen en verlieten 
de ruimte. Ze renden door de gangen en over de trappen. Gelukkig was 
Maan erbij, want Engeltje had de weg terug nooit alleen kunnen vinden. 
De kinderen stormden zo hard als ze konden over de binnenplaats van 
het gebouw. Maan rende een gebouwtje binnen en Engeltje volgde hem 
vlug. Daar stond het mooie paard, vastgebonden. Hij stond achter een 
hek met een hangslot. Gelukkig zagen ze de sleutel boven op de kast 
liggen, hij stak een eindje over de rand heen. Het was een hoge kast, dus 
pakten ze snel een stoel om erbij te kunnen. Maar ze konden er nog net 
niet bij. Toen dacht Engeltje aan haar tandenborstel in haar tas. 
Misschien kon ze er dan bij? Ja, het lukte! Snel gaf ze Maan de sleutel 
en hij opende het slot. 
 
Engeltje moest even op adem komen voor ze op Ebony’s rug kon 
klimmen. Ook moest ze haar kleding nog omruilen voor haar eigen 
kleding. Het jongetje gebaarde dat ze snel moest zijn. Hij ging alvast de 
poort opendoen. Maar Engeltje wilde eerst nog even afscheid van Maan 
nemen. Ze omhelsden elkaar. Engeltje wilde hem nog een geschenk 
geven, hij had haar zo goed geholpen. En ze wist ook al wat ze wilde 
geven: de sneeuwbol. Want ook al was hij haar heel dierbaar, ze wist 
dat hij er heel erg blij mee zou zijn. Toen Engeltje hem het geschenk 
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overhandigde, sprong hij een gat in de lucht van blijdschap. Toen 
knoopte hij de sjaal die om zijn nek hing, los en gaf deze aan haar. Het 
was net zo’n mooie sjaal als die van de danseressen. Engeltje was er 
dolblij mee. Nu moesten zij en Ebony echt voortmaken. Ze klom op de 
rug van het paard en zwaaide naar Maan, die enthousiast terug zwaaide.  
 
Ze kwamen gelukkig net op tijd aan op de afgesproken plek. Ze zagen de 
elfen al wachten. “Engeltje en Ebony," sprak Lieve. “We zijn heel trots 
op jullie. Jullie hebben Maan geleerd dat het leven magisch mag zijn. 
Ook hebben jullie hem geleerd hoe hij contact met ons kan maken. Het 
tweede deel van de opdracht is voltooid. Gefeliciteerd. Nu zullen jullie 
de volgende aanwijzing ontvangen. Onthoud hem goed en wij 
verwachten jullie bij de grote boom als het weer volle maan is. Alles zal 
dan wel klaar zijn voor jullie derde en laatste reis. Let nu goed op: ga zo 
ver mogelijk naar het oosten. Het land waar jullie naartoe moeten, is 
een heel groot land. In dat land wonen heel veel mensen en velen van 
hen zijn arm. Maar ondanks dat ze arm zijn, halen ze geluk uit hun 
geloof. Zo krijgen ze weer hoop. In dat land staat een hele lange muur. 
Als je bij die muur bent, moet je richting het zuiden gaan. Daar vind je 
een grote tempel. Bij die tempel wonen heel veel arme kinderen. Onder 
hen vind je een negenjarig meisje dat geen hoop meer heeft. Maar zij 
heeft net als jij een heel groot hart en wij willen graag met haar in 
contact komen. Het is aan jullie om haar daarmee te helpen. Dit was het 
voor nu. Maak je klaar voor de reis naar huis. En vergeet niet om 
gelukkige gedachten te hebben. Goede reis terug en tot de volgende 
volle maan.” 
 
Voor Ebony en Engeltje met hun ogen konden knipperen, hadden de 
elfen het elfenstof al over hen heen gestrooid en waren ze verdwenen. 
Tegelijkertijd hoorden Ebony en Engeltje de klok slaan. Opnieuw stegen 
ze heel snel op, blijkbaar waren ze allebei heel gelukkig en met de 
snelheid van het licht kwamen ze weer thuis. Engeltje liet zich van Ebony 
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glijden. Want een geluk dat ze Ebony hadden kunnen redden en wat een 
bijzonder avontuur was het geweest! Ze hadden samen al veel beleefd 
en ze was dankbaar dat ze Maan had leren kennen. Ze gaf Ebony nog 
een laatste, dikke knuffel en een kus op zijn neus. En terwijl Engeltje 
naar binnen liep, verdween het paard in de nacht.  
 
Engeltje was heel moe, ze kwam amper de trap nog op. Toen ze eindelijk 
op haar slaapkamer kwam, zag ze dat het paard alweer op de tekening 
stond. Ze legde haar rugzak in de hoek en liet zich op haar bed vallen. 
Wat ben ik toch gelukkig, dacht ze. En al snel viel ze in een diepe slaap. 
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Hoofdstuk 6 De derde grote reis 
De volgende morgen werd Engeltje vroeg wakker. Ze wreef even in haar 
ogen en rekte zich uit. Wat een avontuur was dat. Engeltje kon nog 
steeds niet geloven dat zij zoveel mee mocht maken. Het was vandaag 
dinsdag, dus moest ze zo weer naar school. Eigenlijk had ze helemaal 
geen zin, ze wilde veel liever met Ebony praten over de laatste 
aanwijzing van de elfen. Misschien wist hij waar ze naartoe moesten. 
Engeltje wilde dit keer op tijd weten waar ze heen moest, zodat ze alles 
goed kon voorbereiden. Ze wilde niet nog eens meemaken dat ze er 
bijna te laat achter kwam. Dit was haar laatste opdracht. Als ze deze 
keer ook slaagde, dan zou ze haar schat vinden! Ze besloot dat ze Ebony 
vanavond nog om advies voor haar laatste reis zou vragen. 
 
Engeltje was benieuwd wat de elfen haar voor schat wilden geven. Ze 
had zelf geen idee. In films was een schat meestal een kist met goud of 
juwelen, maar daar hechtte Engeltje niet veel waarde aan. Veel liever 
had ze haar eigen paard, maar papa en mama zouden het eten nooit 
kunnen betalen. Dan zou het paard altijd honger hebben en dat vond 
Engeltje ook weer zielig. Engeltje dacht dat de schat nooit zo groot zou 
kunnen zijn. Want als papa en mama de schat zouden zien, gingen ze 
vast vragen stellen. Dan wilden ze weten waar de schat vandaan kwam 
en dan zou Engeltje moeten vertellen over haar avonturen met Ebony. 
En over de elfen. Papa en mama zouden haar vast niet geloven of heel 
boos worden. En dan zou ze de schat al helemaal niet mogen houden. 
Engeltje dacht na. Eigenlijk had ze alles al wat ze wenste. Lieve ouders, 
een lieve opa en oma en ook met haar broer en zus was Engeltje heel 
blij. En hoewel ze school niet altijd even leuk vond, was het wel altijd erg 
gezellig met haar vriendjes. En ze vond het ook erg leuk om nieuwe 
dingen te leren. Verder was ze heel gelukkig op de boerderij en het 
spelen met de honden. Eigenlijk had ze geen schat nodig. Maar 
misschien wisten de elfen wel iets moois voor haar. 
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Engeltje had het die dag zo druk, dat ze ’s avonds te moe was. Ze had 
veel nieuwe dingen geleerd op school en ze hadden bij opa en oma 
gegeten. Het was een heerlijke avond geweest, ze hadden macaroni 
gegeten, met ijs en vruchten als toetje. Dus toen Engeltje thuiskwam, 
ging ze direct slapen. Ze nam zich voor om het paard de volgende avond 
om advies te vragen. Nu was ze veel te moe. 
  
Maar ook de dagen daarna gingen snel voorbij en Engeltje was steeds te 
moe om met Ebony te praten. Ze besloot dat het gesprek zou moeten 
wachten tot het weekend. Dan zou ze nog genoeg tijd hebben voor alle 
voorbereidingen. Die zaterdagmorgen werd Engeltje vroeg wakker. Ze 
had dus alle tijd om met het paard te praten. Ze ging rechtop zitten en 
legde haar hand op haar hart. Ze ademde rustig diep in en uit. Toen 
richtte ze haar aandacht op de tekening met het paard. Net als de vorige 
keren merkte Engeltje dat het paard na een tijd heel langzaam bewoog. 
En ja hoor, opeens stond Ebony weer in de kamer. Engeltje was nu niet 
bang dat iemand hem zou horen, ze wist immers dat hij heel stil kon zijn.  
 
Ebony begon te spreken: “Lieve Engeltje, wat fijn dat je nu op tijd 
contact met mij zoekt. We moeten nog uitzoeken waar we heen moeten 
reizen. Weet jij nog wat de elfen hebben gezegd?” Dat wist ze nog wel. 
De elf Lieve had gesproken over een groot land met een lange muur in 
het oosten. In het midden van die muur zouden ze een tempel vinden 
waar allemaal arme kinderen leven. Maar ze wist niet welk land dit zou 
kunnen zijn. Ze zag dat Ebony ook diep nadacht. Opeens keek het paard 
naar Engeltje: “Het grote land met die lange muur? Engeltje, dat moet 
China zijn. De muur waarover werd gesproken, moet de Chinese Muur 
zijn. Ik ben daar ooit eens overheen gevlogen toen ik met andere 
paarden aan het racen was voor een opdracht van de elfen. Wees niet 
bang, Engeltje. Ik weet de weg. Jij hoeft alleen maar op tijd klaar te staan 
onder de boom. Ik zie je in de nacht van de volgende volle maan. Dat is 
over een paar weken. Let goed op. In de nacht voor de volle maan zal ik 



 

 

58 

je in je dromen waarschuwen dat het bijna tijd is. Dag Engeltje, tot ons 
volgende avontuur.” En Ebony verdween weer in de tekening. 
 
Engeltje besloot om direct te controleren of alles nog in de rugzak zat. 
De dikke trui, de tandenborstel, het ondergoed: ja, alles zat erin. Ook 
het beeld van het engeltje, de sjaal en de ketting zaten in de rugzak. De 
ketting had ze na haar vorige reis weer afgedaan. Ze vond het beter om 
deze in de rugzak te bewaren. Als ze straks weer op reis zou gaan, deed 
ze hem wel weer om. Terwijl ze naar haar rugzak keek, zuchtte ze diep. 
Eigenlijk vond ze het wel jammer dat ze het stenen rode hart en de 
sneeuwbol niet meer had. Maar ze wist zeker dat Zonnetje en Maan er 
heel blij mee waren. En Engeltje was heel blij met de ketting en de sjaal. 
Ze vond het altijd fijn om cadeautjes te geven en nu had ze er ook nog 
iets moois voor terug gekregen. Dus het was wel goed zo. 
 
De weken erna gingen maar langzaam voorbij. Engeltje sliep geen 
enkele nacht echt goed. Ze was zenuwachtig voor haar laatste reis en ze 
was bang dat ze zou vergeten dat het paard haar zou waarschuwen. Dan 
zou ze de nacht van de volle maan missen en was alles voor niets 
geweest. Hoewel, niet helemaal voor niets. Ze had zulke mooie dingen 
meegemaakt en ze had heel veel geleerd. Dat zou niemand haar meer 
afnemen. Toch wilde ze graag het laatste deel van haar opdracht 
voltooien. Dus sliep ze elke nacht met één oog open, in de hoop dat ze 
Ebony zou horen zeggen dat het tijd was.  
 
Eindelijk verscheen hij in haar droom om te vertellen dat het bijna volle 
maan was. Toen kon Engeltje helemaal niet meer slapen. Ze was dan 
ook vroeg uit bed. Ze controleerde haar rugzak opnieuw en besloot haar 
ketting alvast om te doen. Ze had toch een dikke trui aan, dus niemand 
zou de ketting zien.  
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De dag duurde Engeltje veel te lang. Het leek wel alsof het nooit avond 
zou worden. Eindelijk was het zover. Engeltje zei tegen haar moeder dat 
ze erg moe was en dat ze naar bed wilde. Vervolgens zette ze haar 
wekker en viel ze in een lichte slaap. Ze werd zelfs nog voor de wekker 
afging wakker en keek direct naar de tekening. Ze zag dat het paard al 
weg was. Misschien was hij wel net zo zenuwachtig als zij. 
 
Snel pakte ze haar rugzak en liep naar beneden. Ze opende de 
buitendeur en haastte zich naar achteren. Ze zag Ebony direct. Engeltje 
slikte, ze vond het wel een beetje verdrietig dat dit haar laatste reis met 
hem zou zijn. Engeltje moest er zelfs een beetje van huilen. Snel liep ze 
naar het mooie paard en drukte haar gezicht in zijn hals. Ze wilde nu nog 
even niet aan het naderende afscheid denken. Ze knuffelde hem en ging 
daarna op zijn rug zitten. Ze wilde geen seconde verliezen en was klaar 
om te vertrekken. 
 
Na enkele minuten kwamen de elfen tevoorschijn en Lieve begon direct 
te praten. “Welkom Engeltje en Ebony. Wat fijn dat jullie weer gekomen 
zijn voor het laatste deel van de opdracht. Hopelijk weten jullie ook dit 
keer waar jullie heen moeten. Alles gaat hetzelfde als de vorige keren. 
Wij strooien elfenstof over jullie heen en houden jullie in het vreemde 
land in de gaten. Als de klok twaalf slaat, verschijnen wij weer. En als het 
jullie dan gelukt is om het meisje met ons in contact te brengen, zullen 
we jou de schat geven, Engeltje. Daarna kunnen jullie weer naar huis. 
We zullen elkaar daarna nog één keer bij de boom ontmoeten. Maar nu 
moeten we opschieten, de klok slaat bijna twaalf uur.” 
 
De elfen zweefden weer kriskras door elkaar en strooiden elfenstof over 
Engeltje en Ebony heen. Toen ze klaar waren, sloeg de klok twaalf uur. 
Ze hadden allebei heel veel zin om de laatste reis te maken. Ze stegen 
dan ook veel sneller op dan de vorige keren. En met de snelheid van het 
licht vlogen ze naar het oosten. Op naar de Chinese Muur. 
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Opnieuw was Engeltje blij dat ze Ebony als reispartner had gekozen. 
Zonder hem was dit allemaal nooit gelukt. Ze klemde zich nog wat 
steviger aan het mooie paard vast. Ze vlogen nu wel heel hard en hoog. 
Het duurde ook langer dan anders voor ze gingen dalen, maar eindelijk 
kwam dat moment. Toen ze dichter bij de grond kwamen, was Engeltje 
sprakeloos. Zo ver als ze kon kijken, zag ze een lange muur. Ze kon zich 
niet herinneren ooit zo’n lang en groot bouwwerk te hebben gezien. Ze 
vroeg zich af hoe Ebony kon weten dat ze nu op de helft waren. Zij zag 
geen begin of eind, zou hij dat wel kunnen zien? Hij was veel wijzer dan 
zij, dus hij wist het vast wel. Ze keek nog eens naar de muur en zag in de 
verte een enorm gebouw met allemaal kleine gebouwtjes eromheen. 
Het lag een beetje verscholen tussen de planten en bomen, maar 
Engeltje zag zo wel dat het erg mooi was.  
 
Ebony landde in de buurt van de gebouwen, maar net ver genoeg zodat 
niemand hen zag. Engeltje merkte direct dat het hier erg nat en warm 
was. De grond was modderig en ze gleden steeds weg. Ebony had 
zichtbaar moeite om over de grond te lopen. Het was ook erg 
dichtbegroeid, overal waren planten en bomen. Engeltje keek nog eens 
naar het paard en zag dat hij al helemaal vies en nat was geworden. 
Opeens stond Ebony stil. Engeltje wist direct wat hij bedoelde: vanaf 
hier zou ze alleen verder moeten. Hij kon gewoon niet verder door de 
modder en de planten. Ze keek om zich heen en zag een grot waar het 
paard kon schuilen. Engeltje gaf het paard een kus en liep verder. 
 
Al gauw kwam Engeltje bij het grote gebouw aan. Ook zij was helemaal 
nat en vies geworden. Bij het gebouw liepen veel kinderen rond in hun 
onderbroek en ook zij waren allemaal nat en vies. Sommige kinderen 
hadden ook nog een hemdje aan. Het viel Engeltje op dat ze allemaal 
best mager waren. Toch zagen de kinderen er erg vrolijk uit. Ze lachten, 
dansten en maakten muziek. De kleintjes renden gillend en 
schreeuwend in het rond. Engeltje vond het maar vreemd: hoe kan je 
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nou zo vrolijk zijn als je zo hongerig, nat en vies bent? Maar het leek 
erop dat het de kinderen niets uitmaakte.  
 
De kinderen hadden Engeltje nu ook ontdekt. Engeltje werd 
aangestaard en door sommige kinderen zelfs aangeraakt. Blijkbaar 
vonden de kinderen haar juist vreemd. Engeltje moest er wel een beetje 
om lachen. De kinderen lachten met haar mee. Engeltje voelde opeens 
dat ze het erg koud had en dacht aan haar droge ondergoed. Misschien 
zou ze haar kleding even uit moeten doen. Onder een afdak van het 
gebouw brandde een vuur. Misschien kon ze haar kleding daar beter 
even laten drogen en ondertussen een schone onderbroek en een 
schoon hemd aandoen.  
 
Snel liep ze op het vuur af en kleedde zich om. Toen ze klaar was, zag ze 
een meisje in de hoek onder het afdak zitten. Het meisje keek heel triest. 
Engeltje vroeg zich direct af of dit misschien het meisje was waar de elf 
Lieve over had gesproken. Zou dit het meisje zijn dat alle hoop op geluk 
was verloren? Engeltje kon het zich eigenlijk wel voorstellen. Dit leek 
nou niet de ideale plaats om gelukkig te zijn. Er was geen warm, droog 
huis, geen kleding en geen onderdak. Ook zag Engeltje nergens een papa 
of mama. Opeens hoorde ze de andere kinderen lachen en schreeuwen. 
Ze renden richting het afdak. Toen alle kinderen er waren, gingen ze 
muziek maken op fluiten en trommels. Het leken wel dezelfde fluiten als 
die haar juffrouw eens in de klas had laten zien. 
  
Opeens begonnen sommige kinderen te zingen en anderen gingen 
dansen. Engeltje merkte dat hun vrolijkheid aanstekelijk werkte en al 
snel danste ze met de kinderen mee. Na enkele minuten keek ze naar 
het meisje en zag haar nog steeds somber voor zich uit kijken. Engeltje 
besloot te proberen om haar mee te laten dansen. Ze pakte de handen 
van het meisje en wilde haar overeind trekken. Het meisje trok zich 
echter snel terug en schudde haar hoofd. Engeltje wist niet hoe ze dit 
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meisje vrolijk kon krijgen. Want als iemand echt niet wil, is het wel erg 
lastig. 
 
Opeens dacht Engeltje aan de sjaal in haar rugzak. Misschien zou de 
mooie sjaal de aandacht van het meisje trekken? Zij zou vast ook nog 
nooit zoiets gezien hebben. Snel pakte Engeltje de sjaal en knoopte hem 
om haar middel. Precies zoals de danseressen hadden gedaan die ze in 
het huis van Maan had ontmoet. Engeltje begon rond te lopen en te 
dansen. Er zaten belletjes aan de sjaal die door de beweging een leuk 
geluid maakte. Alle kinderen keken nu naar haar. Engeltje werd er een 
beetje verlegen van. Maar ze kon nu niet opgeven, zou moest en zou de 
aandacht van het meisje krijgen. 
 
Het lukte Engeltje niet zo heel goed om de belletjes aan het rinkelen te 
houden, maar het ging steeds beter. De kinderen begonnen te joelen en 
eindelijk keek het meisje op. Toen het meisje Engeltje zag, werden haar 
ogen heel groot en viel haar mond open. Engeltje had gelijk gehad. Het 
meisje vond de sjaal prachtig. Engeltje liep opnieuw naar het meisje en 
pakte haar handen. Dit keer stond het meisje wel op. Engeltje deed de 
sjaal af en knoopte het bij het meisje om. Het meisje keek blij naar de 
sjaal en begon rondjes te draaien. De kinderen begonnen weer te joelen 
en toen begon het meisje, net als Engeltje eerder, ook te rennen en te 
dansen. Na enkele pogingen kon het meisje de belletjes ook aan het 
rinkelen houden en Engeltje zag dat het meisje steeds vrolijker werd. Ze 
rende in het rond, gilde en lachte. Het was een erg mooi gezicht. 
Engeltje werd er ook blij door en besloot mee te dansen.  
 
Toen ze later uitgeput op de grond vielen, keken ze elkaar aan. Engeltje 
zag dat het meisje nu veel lichtere ogen had en dat ze niet meer zo triest 
keek. Engeltje begreep nu dat het plezier dat de kinderen samen 
maakten ervoor zorgde dat ze zo vrolijk waren. Daardoor vergaten ze 
vast dat ze geen onderdak en kleding hadden. Ook Engeltje was eigenlijk 
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nog nooit zo vrolijk geweest. Dansen en muziek maken was toch wel 
heel erg fijn. Ze zou voortaan nog meer genieten van de muziekles thuis. 
 
Toen ze op adem waren gekomen, liep het meisje weg. Ze keek om naar 
Engeltje en gebaarde dat ze haar moest volgen. Engeltje pakte haar 
rugzak en liep snel achter het meisje aan. Ze liepen over een groot plein 
en onder een poort door. Eenmaal door die poort kwamen ze in een 
tuin. De tuin was half overdekt door het afdak van het grote gebouw. 
Engeltje keek haar ogen uit. Er waren zoveel aparte planten, zoveel 
mooie grote bloemen en bomen die zo hoog waren dat Engeltje de top 
niet kon zien. Wat een mooie tuin is dit, dacht ze. Er vlogen vlinders en 
Engeltje hoorde vogels en insecten. Steeds zag ze weer iets bijzonders. 
Samen liepen de meisjes door de tuin. Engeltje merkte op dat het meisje 
niets kapot maakte. Ze bleef netjes op het pad lopen. Ze raakte weleens 
een bloem of een plant aan, maar dat deed ze heel voorzichtig. Thuis 
plukte Engeltje wel eens een bloem, of ze rende over het gras. Maar ze 
had al snel in de gaten dat dat hier niet mocht, dus bleef ook zij netjes 
op het pad lopen.  
 
Zwijgend liepen ze verder, tot ze bij een grote fontein kwamen. Het 
meisje knoopte de sjaal af en gaf hem terug aan Engeltje. Toen ging ze 
op een bankje zitten. Engeltje knoopte de sjaal weer om. Opeens dacht 
ze aan het beeldje in haar rugzak. Ze pakte het engeltje uit de tas en 
wees ernaar en toen naar zichzelf. Het meisje glimlachte. Het leek wel 
alsof ze begreep wat Engeltje wilde zeggen. Toen wees het meisje naar 
het beeldje en toen naar Engeltje. Ja, dacht Engeltje, ze begreep het 
echt. Engeltje knikte heel hard 'ja'. Het meisje wees toen naar de lucht 
en toen naar zichzelf. Zou ze misschien lucht heten? Dat leek toch wel 
een rare naam.  
 
Het meisje zag dat Engeltje het niet begreep en trok haar mee. Toen ze 
bij een grote plant kwamen, stopte ze. Ze wees naar een bloem die op 
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een ster leek. Toen wees ze weer naar zichzelf. Opeens begreep Engeltje 
het. Het meisje heette Ster. Wat een mooie naam! De meisjes waren blij 
dat ze elkaar begrepen. Engeltje dacht bij zichzelf dat het nu niet zo 
moeilijk zou zijn om Ster in contact te brengen met de elfen.  
 
Ster liep terug naar het bankje en ging zitten. Ze keek Engeltje vragend 
aan. Engeltje wist dat ze nu zou moeten laten zien hoe ze in contact kon 
komen met de elfen. Ze legde haar hand op haar hart en in haar andere 
hand hield ze het beeldje van het engeltje. Het meisje deed hetzelfde. 
Engeltje ademde diep in en uit en Ster volgde haar voorbeeld. Er 
verscheen een lichtje boven de twee handen op het beeldje. Langzaam 
werd het lichtje groter en Lieve verscheen. De meisjes glimlachten naar 
elkaar. Ze keken toen weer naar Lieve, die direct begon te praten. “Lieve 
meisjes, jullie kennen elkaar nog maar net, maar waarschijnlijk voelt het 
alsof jullie elkaar al jaren kennen. Dat klopt. Want ook al verstaan jullie 
elkaar niet, in jullie harten zijn jullie altijd al verbonden. Door te 
luisteren naar je hart kunnen jullie met elkaar praten, ongeacht de taal 
die je spreekt. Daardoor kunnen jullie ook contact maken met de elfen. 
Wij zijn heel blij dat we met jullie kunnen praten. Wij elfen zijn er om 
jullie geluk te brengen en jullie te helpen op jullie pad. We zullen jou, 
Sterre, helpen om weer te geloven in geluk. En jou, Engeltje, zullen we 
jouw schat geven. Maar eerst moeten jullie afscheid van elkaar nemen. 
Engeltje, je moet terug naar het paard. Wij wachten daar op jou met de 
schat. Niet verdrietig zijn, lieve Sterre en Engeltje, jullie zijn vanaf nu 
voor altijd met elkaar verbonden. Haast je nu, Engeltje, want over 
enkele minuten slaat de klok twaalf uur. En als je dan niet met Ebony op 
de plek bent waar jullie zijn aangekomen, kun je niet terug naar huis. 
Dag lieve meisjes.”  
 
Weg was de elf. De meisjes keken naar elkaar, ze wisten dat ze nu 
afscheid moesten nemen. Langzaam stonden ze op en liepen richting 
het vuur. Engeltje trok haar kleding aan, die inmiddels was opgedroogd. 
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Engeltje was erg bedroefd. Niet alleen omdat ze afscheid moest nemen 
van Sterre, maar ook omdat het haar laatste reis was geweest met de 
elfen en Ebony. Ze moest er een klein beetje door huilen. Sterre liep 
naast haar en huilde ook. Engeltje keek naar haar, ze heette dus Sterre 
en niet Ster. Wat een mooie naam was Sterre. Engeltje wist dat ze 
voortaan altijd aan haar zou denken als ze ’s nachts naar de sterren 
keek. Ze omhelsde het meisje. Toen liet Engeltje los. Ze wilde dit meisje 
ook iets geven. Ze hoefde er niet over na te denken, ze wist dat het 
beeldje van de engel het perfecte geschenk was. Zo zou het meisje altijd 
aan haar en het contact met de elfen kunnen denken. Dan zou ze vast 
weer durven hopen op geluk. Engeltje gaf het beeldje aan Sterre. Het 
meisje nam het dankbaar aan en glimlachte. 
 
Opeens rende Sterre weg. Engeltje keek haar verbaasd na en begreep 
niet waarom ze was weggerend. Zou ze nog terugkomen? Gelukkig zag 
ze Sterre al snel weer terugkomen. Ze had een fluit in haar handen en 
gaf deze aan Engeltje. Het was net zo’n fluit als waar de kinderen zojuist 
muziek op hadden gemaakt. Wat een mooi cadeau! Engeltje maakte een 
sprongetje van blijdschap en omhelsde het meisje nog eens.  
 
Toen moest Engeltje echt weg. Ze liep naar de grot waar Ebony 
verborgen was en samen liepen ze terug naar de plek van aankomst. 
Ook het paard was stil. Engeltje hield Ebony stevig vast tijdens het lopen. 
Wat zouden ze elkaar straks gaan missen. Bij de afgesproken plek bleven 
ze staan. Nu zouden ze moeten wachten op de elfen. 
 
Het wachten duurde erg lang, Engeltje werd er niet vrolijker op. Aan de 
ene kant was ze erg nieuwsgierig naar de schat, maar aan de andere 
kant was dit ook het einde van haar grote avontuur. Ze nam zich voor 
om vaker de tijd te nemen om te dagdromen. En dan zoveel als ze kon 
met de elfen en het paard praten. Wie weet wat voor moois ze dan nog 
zou beleven. 
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Opeens waren Engeltje en Ebony omringd door lichtjes om hen heen. 
Het waren de elfen. Ze waren nu met heel veel en zweefden allemaal 
door elkaar heen. Toen zag Engeltje dat Lieve naar voren vloog, totdat 
ze vlak voor Engeltje en Ebony zweefde. Lieve begon te praten: “Engeltje 
en Ebony, wij zijn weer trots op jullie. Het meisje heeft dankzij jullie weer 
hoop op geluk gekregen en geleerd hoe ze contact met ons kan maken. 
Hiermee hebben jullie de volledige opdracht volbracht. Gefeliciteerd. 
Engeltje, nu ontvang jij een schat dat jouw hele leven geluk zal brengen. 
De schat die wij geven, zal je ook veel wijsheid geven. En onthoud dat 
als je ooit iets wilt weten, deze schat je zal helpen. Je zult door de schat 
nooit meer ongelukkig hoeven zijn, omdat je weet dat je alles hebt wat 
je nodig hebt. Misschien ben je in de war na ontvangst van de schat en 
weet je niet wat je ermee moet. Misschien vind je het vreemd en voelt 
het niet als een echte schat. Dat geeft niet. De tijd zal jou leren dat je 
van ons een enorme schat hebt gekregen. En als je vragen hebt over 
jouw schat, kun je die altijd stellen.” 
 
Lieve haalde diep adem en ging verder: “Luister nu goed naar wat wij 
gaan zeggen. De schat die wij voor jou hebben, zit diep in jou verborgen. 
Zodra je weet welke schat wij bedoelen, krijg je van ons een geschenk 
dat symbool staat voor deze schat. Gebruik de komende weken tot de 
volgende volle maan om te bedenken welke schat jij bij je draagt. Pas 
als je erachter bent, zal de schat zichtbaar worden. Wij begrijpen dat 
afscheid erg moeilijk is en daarom geven we jou de kans om Ebony nog 
één keer te zien. Als jullie de nacht van de volgende maan weer naar de 
boom komen, kunnen jullie nog één keer samen vliegen. Dit was het 
voor nu. Maak je nu klaar voor de terugreis. En vergeet niet dat jullie 
alleen kunnen vertrekken als je allebei gelukkige gedachten hebt. Goede 
reis terug en tot de volgende maan.” 
 
Engeltje was stomverbaasd. Wat was nu de schat? Ze begreep er niets 
van. Dit had ze zich er niet van voorgesteld. Ook al had ze eerder 
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bedacht dat ze geen wensen had, toch vond ze dit wel erg weinig voor 
een schat. Waarom konden ze niet zeggen wat voor schat ze bij zich 
droeg? Zouden ze de spullen in haar rugzak bedoelen? Of was het iets 
anders? Engeltje was, precies zoals de elfen al hadden voorspeld, 
compleet in de war. Ze keek vragend naar Ebony, maar die wist het ook 
niet en schudde zijn hoofd. Hij snoof een paar keer. 
 
Ach, dacht Engeltje, ik heb al zoveel moois meegemaakt en de sjaal, 
ketting en fluit zijn me erg dierbaar. Ik zal mijn avonturen maar zien als 
mijn schat. Ze was een klein beetje teleurgesteld, maar de gedachte dat 
ze nog niet definitief afscheid hoefde te nemen van het paard maakte 
haar weer wat blijer. Ze mochten immers nog een keer samen vliegen. 
Ook zou ze nog vragen mogen stellen over de schat. Engeltje bedacht 
dat ze het beste kon mediteren en aan haar hart vragen wat voor schat 
ze bij zich droeg.  
 
Opgelucht en vol goede moed door haar plan, stapte Engeltje op het 
paard. De elfen zweefden heen en weer en strooiden het elfenstof over 
hen heen. Nog voor de elfen verdwenen waren, hoorde Engeltje een 
klok slaan. Ze stegen op en vlogen snel naar huis. Het leek wel of terug 
sneller ging dan heen, want voor Engeltje het wist waren ze alweer 
thuis. Ze gaf Ebony een knuffel en ging naar binnen. Met haar kleding 
nog aan viel ze in slaap en droomde van de elfen, het paard en Sterre. 
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Hoofdstuk 7 Het afscheid 
Het was nog donker toen Engeltje wakker werd. Ze was wakker 
geworden omdat ze het heel erg warm had. Dat was ook niet zo gek: 
Engeltje had al haar kleren nog aan. Gelukkig dat ze eerder was wakker 
geworden. Als mama haar ’s morgens in haar kleding in bed had 
aangetroffen, dan had ze veel moeten uitleggen. Engeltje trok snel haar 
pyjama aan. Het was toch best koud op haar kamer. Ze liep naar het 
raam. Terwijl ze de gordijnen wat verder dichttrok, zag ze nog net dat er 
ijssterren op de binnenkant van het raam zaten. Ze veegde er een paar 
weg, zodat ze naar buiten kon kijken. Ze gilde van geluk: het had 
gesneeuwd! En niet een klein beetje, er lag gewoon een dik pak sneeuw. 
Het was wel net zoveel sneeuw als op skivakantie. Engeltje wilde nog 
eens gillen, maar hield zich in. Dan zouden papa en mama zeker wakker 
worden. Eigenlijk wilde ze direct naar buiten, maar ze wist dat het nog 
te vroeg was. Met tegenzin kroop ze weer in bed. Ze probeerde nog wat 
te slapen, maar ze was zo ongeduldig dat ze niet in slaap viel. Ze wilde 
ook zo graag in de sneeuw spelen. Ze kon zich niet herinneren dat er 
ooit zoveel sneeuw gevallen was op de boerderij. 
 
Engeltje was blijkbaar toch in slaap gevallen, want ’s morgens werd ze 
wakker gemaakt door haar moeder: “Engeltje, wakker worden. Het 
heeft vannacht gesneeuwd.” Engeltje sprong uit bed en trok snel haar 
kleren aan. Ze wilde eigenlijk direct naar buiten, maar haar moeder vond 
dat ze eerst haar brood moest opeten. Nadat ze ook nog een glas 
sinaasappelsap had opgedronken, deed ze haar jas aan en ze kreeg ook 
nog een muts, sjaal en wanten van haar moeder. Dat was fijn want het 
was behoorlijk koud buiten.  
 
Toen Engeltje naar buiten liep, kwamen de honden wild op haar 
afgerend. Ze blaften vrolijk. Zij vonden de sneeuw blijkbaar ook erg leuk. 
Samen met de honden rende Engeltje naar haar vader, die al bij de 
schapen in de schuur was. Hij sloot net de schuur af om de schapen extra 
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eten te geven, want door de sneeuw zouden ze buiten niet veel voeding 
kunnen vinden. Engeltje vond het altijd gezellig als alle schapen binnen 
stonden. Het was dan ook veel warmer in de schuur. Ook de geiten 
kwamen binnen. Ze stonden in een hoek onder de warme lampen. 
Engeltje moest wel om de geiten lachen. Ze vond ze zo kinderachtig. Als 
er een klein druppeltje regen viel, dan renden ze al de schuur in. En nu 
er sneeuw lag, zouden ze vast helemaal niet meer naar buiten willen. 
 
Toen Engeltje en haar vader klaar waren, besloot Engeltje om de 
grootste sneeuwpop te maken die ze ooit had gemaakt. Ze begon met 
een klein bolletje sneeuw. Dat rolde ze over de grond, tot het bolletje 
groter en groter werd. Ze rolde net zo lang tot ze niet meer vooruit 
kwam. De sneeuwbol kwam nu tot halverwege haar buik. Nu moest ze 
nog twee sneeuwbollen rollen. Weer begon ze met een kleine bal en 
rolde deze tot ze hem nog net op kon tillen. Toen zette ze de tweede 
sneeuwbal op de eerste sneeuwbal. Het enige wat ze nog moest 
hebben, was een hoofd. Dus rolde ze ook de laatste sneeuwbal. Deze 
was iets kleiner dan de tweede sneeuwbal. Ze tilde hem boven op de 
twee sneeuwbollen.  
 
Zo, dit ziet er al goed uit, dacht Engeltje. Nu moet ik er nog een gezicht 
op maken. Ze zocht steentjes tussen de sneeuw om ogen mee te maken. 
Ook pakte ze een dikke korte tak voor de neus. Ze gebruikte wat stro om 
de mond te maken. En daarmee was het gezicht af. Het zag er erg goed 
uit. Maar Engeltje miste nog wat. Ze keek nog eens naar de sneeuwpop. 
Opeens wist ze het weer. Ze moest nog een bezem hebben. Ze haalde 
er een uit de schuur en stak de bezem aan de zijkant van de sneeuwpop 
in. Het ging al op een echte sneeuwpop lijken. Wat kon ze nog meer 
doen?  
 
Opeens dacht Engeltje aan de sneeuwbol met de sneeuwpop die ze had. 
Die sneeuwpop had een sjaal om. Engeltje had het best warm gekregen 
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van het rollen van de sneeuwballen, dus de sjaal kon ze best af doen. 
Handig bond ze de sjaal om de nek van de sneeuwpop. Nu was die af. 
Engeltje was erg trots. De pop was heel stevig geworden. Dit was echt 
de mooiste sneeuwpop die ze ooit had gemaakt!  
 
Engeltje moest aan het jongetje Maan denken. Hij had zijn eigen 
winterwonderland, maar in het echt was het toch wel mooier. Ze 
herinnerde zich nu ook de laatste boodschap van de elfen. Ze besloot 
om vanmiddag aan haar hart te vragen welke schat ze bij zich droeg. 
Want dan kon ze dat de elfen vertellen en zou ze een symbool voor deze 
schat ontvangen. Engeltje was erg nieuwsgierig. 
 
Na het middageten ging ze naar de boom. Ze had weer een kussen 
meegenomen, zodat ze lekker kon zitten. Ze was best zenuwachtig. Ze 
hoopte dat haar hart ook dit keer weer zou antwoorden. Ze zou nu de 
vraag wel beter stellen, zodat ze ook een duidelijker antwoord kon 
verwachten. Bij de boom aangekomen, zocht ze naar een geschikte plek 
om te zitten. Vorige keer had ze tegen de boom aangezeten, maar door 
de sneeuw kon dat nu niet. Engeltje keek rond. Bij de vijver stond een 
bankje, misschien zou ze daar de sneeuw af kunnen halen. Ze deed het 
en ging zitten. Op de vijver lag nu ook een laagje ijs. Het zag er erg mooi 
uit. Engeltje was verrukt over hoe alles er anders uitzag door de sneeuw. 
Ze zag nu pas echt hoe mooi en magisch de tuin was. 
 
Engeltje ging in kleermakerszit op de bank zitten en leunde achterover 
tegen het bankje. Toen legde ze haar hand op haar hart. Ze sloot haar 
ogen, zodat ze nog beter kon luisteren. Dit keer ging het een stuk 
gemakkelijker. Engeltje merkte dat ze niet zoveel werd afgeleid door 
haar eigen gedachten en al snel werd haar ademhaling rustiger. Ze 
wachtte op het juiste moment om haar vraag te stellen. Na enkele 
minuten voelde Engeltje dat het nu het juiste moment was. Ze vroeg: 
“Lief hart, wat is de schat die ik volgens de elfen bij me draag?” 
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Het werd stil. Engeltje hield haar adem in. Ze ademde diep in en uit en 
leunde nog meer achterover. Opeens hoorde ze dezelfde zachte stem 
als die ze eerder had gehoord. Ook nu zag ze mooie kleuren en een wit 
licht. Engeltje werd heel stil en luisterde goed naar de stem in haar. 
“Lieve Engeltje, wat stel je mij een mooie en belangrijke vraag. Het is fijn 
dat je zoveel hebt mogen reizen. Ik ben heel dankbaar dat je goed naar 
mij geluisterd hebt en dat andere kinderen nu ook weten hoe ze naar 
hun hart moeten luisteren. Je hebt geleerd dat niets onmogelijk is als je 
naar je hart luistert. En dat is de schat die je bij je draagt, lieve Engeltje. 
Jouw grote hart is jouw schat. Jij zult jouw hele leven kunnen 
vertrouwen op de liefde en wijsheid van jouw hart. Dit zal je altijd 
helpen en je zult je nooit meer alleen voelen. Door goed naar jouw hart 
te luisteren, zal je altijd weten wat goed voor je is en ben je omgeven 
door liefde. Dat is de grootste schat die een mens kan hebben.” 
 
Weg was de stem. Engeltje voelde een ontzettend warm gevoel bij haar 
hart. Ze was een beetje in de war van alles wat haar hart had gezegd. Ze 
wist dat ze iets heel bijzonder had ervaren tijdens de reizen met Ebony. 
En ook het mediteren, het spreken met de elfen, het paard en de 
kinderen was een groot wonder geweest. Ze had zich zo verbonden 
gevoel met Zonnetje, Maan en Sterre. Zelfs al spraken ze niet dezelfde 
taal, ze hadden elkaar zonder woorden begrepen. Alleen maar door te 
luisteren naar hun hart. En de elfen hadden natuurlijk ook geholpen. Dat 
was alleen maar mogelijk geweest omdat ze naar hun hart hadden 
geluisterd. Nu Engeltje erover nadacht, gaf ze haar hart gelijk. Door te 
luisteren, had ze altijd geweten wat ze moest doen. Ook was ze sinds 
haar contact met de elfen veel gelukkiger dan daarvoor. En het contact 
met Zonnetje, Maan en Sterre was heel gemakkelijk gegaan. Engeltje 
dacht nog vaak aan ze en ze waren haar heel dierbaar. Hoe langer ze 
erover nadacht, hoe meer ze wist dat haar hart gelijk had. Haar grootste 
schat was haar hart. Engeltje werd er helemaal blij van. Ze kon niet 
wachten om het aan de elfen te vertellen. Jammer dat ze pas de nacht 
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van de volgende volle maan weer contact met ze zou hebben. Engeltje 
zat nog even stilletjes op de bank. Ook nu weer merkte ze op dat de 
omgeving nog mooier was dan voor ze ging mediteren. Ze was een 
beetje slaperig geworden. Langzaam stond ze op. Ze rekte zich uit en 
liep toen naar binnen.  
 
De dagen vlogen voorbij en voor Engeltje het wist, was het bijna volle 
maan. Nog één nachtje slapen en dan zou ze de elfen en Ebony weer 
ontmoeten! Ze zou dan afscheid van ze moeten nemen. Engeltje werd 
verdrietig als ze daaraan dacht. Ze begreep nog steeds niet waarom ze 
zo vaak afscheid moest nemen. Oma zei weleens dat het zou gaan 
wennen, maar Engeltje vond het altijd even erg. Ze moest altijd huilen, 
zeker als ze niet wist wanneer ze iemand weer zou zien. Ondanks dat 
Engeltje wist dat ze nog een keer mocht vliegen met Ebony, voelde ze 
zich geremd in haar enthousiasme om naar de boom te gaan. Ze wist 
dat het de laatste keer zou zijn. 
 
De afgelopen dagen had ze veel aan haar schat gedacht. Engeltje merkte 
dat hoe vaker ze naar haar hart luisterde, hoe makkelijker het ging. Ze 
hoefde er niet eens meer voor te mediteren. Vaak was het al voldoende 
als ze haar hand op haar hart legde. Ze deed het bijna dagelijks. Alleen 
op school was het wel eens lastig. Doordat ze zoveel moest leren, was 
ze eigenlijk altijd aan het nadenken. Dan kon ze zich moeilijk op haar 
hart concentreren. Maar als ze speelde met vriendjes of in de tuin was, 
dan ging het heel goed. Ze leerde steeds beter om contact te maken met 
bloemen en planten. En ook met de bomen en dieren ging het contact 
maken steeds makkelijker. Zelfs papa en mama hadden gezegd dat ze 
vonden dat Engeltje er zo gelukkig uitzag. En dat was ook zo. Ze vond 
het alleen wel jammer dat ze haar geheime avonturen nooit met iemand 
zou kunnen delen. Maar mama had haar laatst een dagboek gegeven en 
daar schreef ze sindsdien alles in op. 
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Op de dag van de volle maan was Engeltje heel onrustig. De dag ging 
haar ook veel te langzaam voorbij. Bij het avondeten kreeg ze geen hap 
door haar keel. Ze was gewoon misselijk van de zenuwen. Mama 
begreep er niets van en vroeg of Engeltje ziek was. Engeltje antwoordde 
dat ze zich niet lekker voelde en mama gaf haar een glas thee met melk. 
Daarna moest ze naar bed. Mama zei: “Een nacht goed slapen zal 
wonderen doen.” Maar Engeltje wist al dat ze niet de hele nacht zou 
slapen. Ze zette haar wekker weer iets voor twaalf uur en viel al snel in 
slaap.  
 
Engeltje sliep onrustig, ze was erg bang dat ze de wekker niet zou horen. 
Even voor twaalf uur liep de wekker af. Engeltje kleedde zich vlug aan. 
Ze hoefde haar rugzak nu niet mee, ze zou hem niet nodig hebben. Ze 
ging immers toch niet meer op reis. Ze liep de trap af en ging naar 
buiten. De hele tuin leek door de sneeuw nog lichter dan normaal bij 
volle maan. Achter in de tuin stond het paard al bij de boom te wachten. 
Engeltje rende op Ebony af en gaf hem een dikke knuffel en een kus op 
zijn neus. Ze moest nu al bijna huilen en na vannacht zou ze hem vast 
nog meer gaan missen. Wie weet wanneer ze hem weer zou zien. 
 
Opeens begon Ebony te praten: “Lieve Engeltje. Ik heb het heel fijn met 
je gehad. We hebben mooie reizen gemaakt en vele avonturen beleefd. 
Ook al moeten wij vandaag afscheid nemen, wij zullen altijd verbonden 
zijn. Je kunt mij in je dromen altijd om raad vragen. Ook zullen wij in 
jouw dromen mooie reizen kunnen maken. Wees niet bang dat je me 
niet meer zult zien. Als je durft te dromen zal ik er altijd zijn.” Engeltje 
was verbaasd dat ze Ebony kon horen zonder haar hand op haar hart te 
leggen. Maar ze was heel blij met zijn woorden. Ze voelde zich veel 
rustiger en besloot om te genieten van haar laatste vlucht met Ebony. 
Ze hoopte dat de elfen snel zouden komen. Engeltje had geluk. Al snel 
kwamen de lichtjes uit de bomen. Eenmaal dichterbij veranderden de 
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lichtjes in de elfen. De elf Lieve kwam weer vlak voor Engeltje en het 
paard zweven. 
 
“Lieve Engeltje en Ebony. Wat fijn dat jullie hier weer samen zijn. Wij 
elfen willen jullie nog een keer feliciteren met het voltooien van de 
opdracht. Wij weten dat we nog een opdracht hebben gegeven aan 
Engeltje. We hopen dat je ook nu zult slagen. Wij hebben je gevraagd of 
je erachter kon komen welke schat je bij je draagt. Dus lieve Engeltje, 
vertel ons eens, wat denk je dat de schat is? 
 
Engeltje sprong heen en weer van ongeduld. Ze wilde zo graag vertellen 
aan de elfen over haar schat. Ze schreeuwde het bijna uit: “De schat die 
ik bij mij draag is mijn hart!” Zo, dat was eruit. Vol verwachting keek ze 
naar de elfen. Het duurde heel lang voor Lieve weer begon te spreken. 
“Lieve Engeltje. Jouw antwoord is juist. De schat die jij bij je draagt is 
jouw grote hart. Door jouw grote hart heb je contact kunnen leggen met 
Zonnetje, Maan, Sterre en de elfen. En dankzij jouw grote hart heb je 
contact gemaakt met Ebony. Door te luisteren naar jouw eigen hart heb 
je elke uitdaging op jouw reis overwonnen. Je kon elke situatie aan. Je 
wist altijd wat je moest doen. En je kon anderen laten zien dat je het 
goed bedoelde. Je liet Zonnetje, Maan en Sterre zien dat je vol liefde 
bent. De schat die wij jou en elk kind willen geven is dat alle kinderen 
leren luisteren naar hun hart. Zodat ze dat ook als volwassenen zullen 
doen. Daarom sturen wij die kinderen op reis. Wij geven ze drie 
opdrachten. En tijdens die drie opdrachten leren de kinderen om te 
luisteren naar hun hart. Ze leren om op zichzelf en anderen te 
vertrouwen. Ze leren geduldig te zijn en naar hun gevoel te luisteren. 
Ook leren ze stil te zijn en hoe ze moeten mediteren. Ze leren dat ze niet 
altijd hoeven te praten om een ander te begrijpen of om contact te 
maken. Wat ook belangrijk is, is dat ze leren om plezier te maken. En dat 
iedereen met elkaar verbonden is en dat iedereen hetzelfde het is. De 
kinderen leren wat het is om vrij te zijn en hoe ze eigen keuzes kunnen 
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maken. Maar bovenal leren wij de kinderen dat ze een schat bij zich 
dragen. En die schat is jouw eigen hart vol liefde en wijsheid. Engeltje, 
onthoud daarom dat alles mogelijk is, als je maar durft te luisteren. Als 
je luistert naar je hart en jouw dromen durft waar te maken, dan zal je 
altijd gelukkig zijn.” 
 
De elf haalde diep adem en sprak verder: “Lieve Engeltje, het viel ons op 
dat je tijdens jouw reis jouw dierbaarste spulletjes hebt weggegeven. En 
dat Zonnetje, Maan en Sterre jou daar iets heel bijzonders voor 
teruggaven. Een mooie ketting met een ijsbeer, een bijzondere sjaal met 
belletjes en een aparte fluit. Wij elfen vinden het zo bijzonder dat je al 
jouw dierbare spullen hebt weggegeven, dat wij nu voor jou een 
verassing hebben. Wij hebben voor jou een rood stenen hart, een 
sneeuwbol met sneeuwpop én een beeldje van een engel. Dit willen wij 
aan jou geven, zodat jij nog steeds van jouw spullen kan genieten. Zo 
komen jouw papa en mama er ook nooit achter dat ze weg zijn, dus zal 
jouw geheim veilig blijven. 
 
Je zult de fluit, de ketting en de sjaal goed moeten opbergen. En als je 
ooit bij iemand anders thuis drie mooie cadeaus vindt en zo’n prachtige 
steen, dan weet je dat die persoon ook een opdracht van de elfen heeft 
gehad. Met die persoon kun je jouw geheim delen. Nu is het moment 
aangebroken dat wij ons laatste cadeau geven. Steek je handen uit en 
blaas over je handen.” Engeltje deed wat Lieve haar vroeg en blies over 
haar handen. Nog voor ze met haar ogen kon knipperen, zag ze dat er 
iets groens op haar handen lag. Het voelde best zwaar. Engeltje keek er 
nog eens goed naar. Nu kon ze het beter zien. Het was echt de mooiste 
en meest glinsterende groene steen die ze ooit had gezien. Engeltje keek 
haar ogen uit.  
 
Toen sprak de elf Lieve weer: “Lieve Engeltje. De groene steen die je nu 
vasthoudt, heet een smaragd. Deze groene smaragd staat symbool voor 
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de schat die jij bij je draagt. De kleur groen is de kleur van je hart en de 
kleur van de liefde van de natuur. Zij zal je liefde brengen. De smaragd 
is een heel bijzondere steen. Deze steen komt van een van de mooiste 
plekken uit de natuur en zal je heel veel wijsheid brengen. Koester deze 
steen. Want ze zal je altijd herinneren aan de schat van je hart.” 
 
Engeltje dacht na over wat de elf allemaal had gezegd. Het maakte 
eigenlijk ook niet uit, de steen was zo mooi dat ze haar ogen er niet 
vanaf kon houden. Het maanlicht weerkaatste erin. Ook kon ze zichzelf 
erin zien. Engeltje bedacht dat het door die mooie steen vast niet 
moeilijk was om aan haar hart te blijven denken. Ze hield de steen stevig 
vast met beide handen. Gelukkig had ze een zak met een rits in haar jas. 
Als ze zo met het paard ging vliegen, kon ze de steen veilig in haar jas 
opbergen. Ze keek naar het mooie paard. Jammer dat ze niets had wat 
ze aan Ebony kon geven. Ze moest hem dan maar een hele dikke knuffel 
en kus geven. Terwijl Engeltje nog in gedachten was, begon de elf Lieve 
weer te spreken. 
 
“Lieve Engeltje. Wij weten dat je Ebony graag wat wilt geven. Het 
mooiste geschenk dat je Ebony geven kan, is hem laten gaan. Na deze 
laatste vlucht met jou zal Ebony met andere kinderen op avontuur gaan. 
Zo krijgen meerdere kinderen over de hele wereld de kans om hun eigen 
schat te vinden. Wij weten hoe moeilijk het is om hem te laten gaan. 
Ebony is je erg dierbaar. Dus neem na jullie laatste vlucht afscheid. Denk 
er maar over, Engeltje. En voor nu, ga samen nog even genieten. En 
onthoud goed: als je contact met ons wilt, dan hoef je alleen maar naar 
je hart te luisteren, want wij staan daarmee in verbinding. ” 
 
Voor Engeltje het in de gaten had, zweefden de elfen boven haar en 
sloeg de klok twaalf uur. Snel stopte ze de steen en andere spulletjes in 
haar zak. Ze klom op de rug van het paard en al snel stegen ze op. Hoger 
en hoger gingen ze. Ze vlogen met de snelheid van het licht. Ebony 
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maakte rare bewegingen en Engeltje moest zich goed vasthouden. Ze 
begreep eerst niet waarom hij dat deed. Maar al snel begreep ze dat hij 
aan het spelen was. Dan vlogen ze boven de wolken, dan eronder. Ze 
gingen van links naar rechts en weer terug. Ebony maakte sprongen en 
liet zich vallen. Ze hadden heel veel plezier en lachten zo hard als ze 
konden. 
 
Veel te snel hoorden ze de klok slaan en ze wisten dat het nu tijd was 
om terug te gaan naar de tuin. Ebony leek iets langzamer te gaan. 
Misschien wilde hij ook geen afscheid nemen. Ze aaide het paard. Wat 
was het een mooi avontuur geweest. Ze hoopte dat er snel weer een 
kind met hem zulke avonturen zou kunnen beleven. Dan zou Ebony 
altijd mooie reizen kunnen maken, dat had hij wel verdiend. Hij had haar 
zo goed geholpen, zonder Ebony had ze die mooie schat nooit 
ontvangen. 
 
Toen ze weer in de tuin waren, liet Engeltje zich langzaam van de rug 
van het paard glijden. Ze omhelsde hem en moest huilen. Ebony snoof 
zachtjes. Het leek zelfs of er ook tranen uit zijn ogen vielen. Engeltje 
aaide hem en kuste zijn neus. Hij legde zijn hoofd op de schouder van 
Engeltje. Zo stonden ze een paar minuten lang. Toen was het echt tijd 
om afscheid te nemen. Engeltje zou Ebony nooit vergeten. Ze beloofde 
zichzelf elke avond het paard van de tekening welterusten te wensen en 
hoopte dat Ebony het dan ook zou horen. 
 
Toen zag Engeltje dat het paard langzaam niet meer zichtbaar werd. Het 
werd lichter en lichter. Engeltje snikte nog wat en zwaaide naar het 
paard. “Dag mooi paard, dag Ebony, heel veel geluk! Hopelijk ga je 
mooie reizen maken!” Weg was het paard. Engeltje stond nu alleen in 
de tuin. Er waren wolken voor de maan gekomen, dus het was best 
donker. Ze voelde in haar jaszak naar de mooie groene steen. Het was 
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allemaal wat, dacht ze. Wat heb ik veel meegemaakt. Ik zal dit nooit 
vergeten.  
 
Engeltje keek nog even naar de lucht. Ze dacht aan Zonnetje, Maan en 
Sterre. Ze dacht aan het mooie paard en de elfen. En ze hoopte dat nog 
vele kinderen met de elfen contact zouden maken. Daarna liep ze naar 
binnen. Op haar kamer keek ze naar de tekening van het mooie paard. 
“Welterusten Ebony”, zei Engeltje zachtjes. Toen viel ze in een hele 
diepe slaap. Engeltje was misschien wel wat verdrietig over het afscheid, 
maar ze wist dat ze nog vele mooie dromen zou krijgen. Ze sliep dan ook 
heel tevreden, met een brede glimlach op haar gezicht. 
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Hoofdstuk 8 Het ware geluk 
Engeltje werd uitgerust wakker. Het zonlicht scheen op de tekening van 
Ebony en het leek alsof er nooit iets was gebeurd. De tekening zag er 
precies hetzelfde uit als anders. Snel sprong Engeltje uit bed en liep naar 
de kast, waar haar jas lag. Ze voelde in haar jaszak en haalde de mooie, 
groene steen eruit. Engeltje keek er nog eens goed naar. Ook nu zag ze 
zichzelf erin. Ze dacht aan haar avonturen met het paard en de elfen en 
vroeg zich af hoe het nu met Zonnetje, Maan en Sterre zou zijn. Ze 
zuchtte diep. Jammer dat het allemaal over was. Gelukkig kon ze nog 
vaak naar de mooie steen kijken. Daardoor zou ze altijd aan de wijze 
lessen van de elfen en haar avonturen blijven denken. 
 
Snel stopte Engeltje de groene steen in de onderste lade van de kast. Ze 
verborg de steen netjes bij haar andere schatten: de ketting met de 
ijsbeer, de sjaal met belletjes en de aparte fluit. Haar grote geheim. Ze 
zou ervoor zorgen dat niemand erachter kwam. Toen ze haar moeder 
aan hoorde komen, deed ze snel de la dicht. De andere spulletjes, het 
beeldje van de engel, de sneeuwbol en het rode hart, legde ze gauw op 
de plank.  
 
Samen met haar moeder liep ze naar beneden. Engeltje hoefde vandaag 
niet naar school, dus besloot ze met haar vader mee te gaan. Het zou 
fijn zijn om weer buiten te lopen. Toen ze buiten was, zag Engeltje dat 
bijna alle sneeuw was gesmolten. Dat vond ze erg jammer. Maar nog 
steeds zag alles er mooi uit. Terwijl Engeltje op haar vader wachtte, 
legde ze onbewust haar hand op haar hart. Ze dacht aan alles wat de 
elfen hadden gezegd. Over dat de groene kleur van het hart ook de kleur 
van haar eigen hart en dat van de natuur was. Engeltje begreep toch niet 
helemaal wat ze daarmee bedoelden. Ze had altijd gedacht dat een hart 
rood was. En rood was toch ook de kleur van de liefde? Papa kocht altijd 
rode rozen voor mama en zei dan dat de rode rozen lieten zien hoeveel 
hij van haar hield. En als ze op school een hart tekende, kleurde ze die 
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ook altijd rood. Maar nu zeiden de elfen iets totaal anders. De elfen 
hadden ook gezegd dat de steen een smaragd was. Dat woord kende ze 
helemaal niet. Volgens de elfen zou de steen haar wijsheid brengen. Ze 
was er een beetje van in de war. 
 
Toen herinnerde Engeltje zich dat het groene hart symbool stond voor 
haar eigen schat. En was dat niet haar hart? Opeens begreep Engeltje 
waarom de groene steen haar wijsheid en liefde zou geven. Dat is 
precies wat haar hart haar gaf! Maar dan snapte ze nog steeds de 
groene kleur niet. Engeltje dacht eens diep na. De kleur die het meest 
voorkwam in de natuur was natuurlijk groen. Het gras was in de lente 
veel helderder groen dan in de herfst. De bladeren aan de bomen 
werden ook altijd anders van kleur in de nazomer. En de kleur groen van 
de bomen en planten veranderde continu gedurende het jaar. En 
Engeltje wist dat elke kleur groen zijn eigen betekenis heeft. Engeltje 
wist van haar vader dat als iets gifgroen van kleur is, het vaak giftig is. 
En lentegroen wil zeggen dat de blaadjes en planten nog heel jong zijn. 
Engeltje begreep nu dat het groen van de natuur heel veel zei over welk 
seizoen het is. Je kon dus veel leren van de natuur, dacht Engeltje. De 
stem van haar vader drong tot haar door. Het was tijd om met hem mee 
te gaan. 
 
De dag ging snel voorbij. Ze had de hele dag op het land gewerkt met 
haar vader en ’s avonds waren ze naar opa en oma gegaan. Het was al 
tegen half negen toen ze weer thuiskwamen en Engeltje moest direct 
naar bed. Eigenlijk vond ze dat niet zo erg. Ze was best moe en wilde 
nog even nadromen over alle avonturen. Ze kon niet wachten om de 
steen weer even in haar handen te houden. Toen ze op bed lag en mama 
de slaapkamerdeur had dichtgedaan, kroop Engeltje dan ook direct 
weer eruit. Ze liep naar de kast en trok de lade open. In het hoekje lag 
de groene steen. Engeltje pakte hem vast. Ze kon nog steeds niet 
geloven dat zij zoiets moois bezat. Ze besloot heel goed voor haar schat 
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te zorgen en nooit te vergeten wat zij had meegemaakt. Tevreden kroop 
ze weer in bed. Al snel viel ze in een diepe slaap. 
 
Die nacht, en vele nachten erna, werd Engeltje in haar dromen bezocht 
door de elfen en het mooie paard. En ze beleefde vele mooie avonturen 
in haar dromen. 
 
Weken gingen voorbij. En weken werden maanden. Het was alweer iets 
meer als een jaar geleden dat Engeltje de elfen voor de eerste keer 
ontmoette. Ze was nu negen jaar en zat in groep zes. Toen ze jarig was, 
gaf ze een groot feest. Engeltje kreeg heel veel cadeautjes. Op het einde 
van de dag, legde ze die in haar kamer neer. Zo stuitte ze weer op haar 
geheime schat. Ze raakte de ketting met de ijsbeer, de sjaal met de 
belletjes en de aparte fluit liefdevol aan. Engeltje dacht aan hoeveel er 
was gebeurd en hoezeer ze was veranderd door alles wat ze had 
meegemaakt. De tekening van Ebony hing nog steeds boven haar bed. 
Ze hoopte dat hij nog net zulke mooie avonturen beleefde. Dan zouden 
nog meer kinderen hun schat vinden. Engeltje werd heel blij van die 
gedachte. 
 
Het enige wat Engeltje jammer vond, was dat ze haar geheim met 
niemand kon delen. Ze wist niet of haar vriendjes ook bezoek hadden 
gehad van de elfen. Ze deelde haar geheim alleen met de dieren, 
planten en bloemen. En als ze wat wilde vertellen, keek ze naar de zon, 
de maan en de sterren. Ze dacht dan aan de vriendjes die ze tijdens haar 
reizen had ontmoet. Zo vertelde ze alles wat haar bezighield. En tijdens 
haar verhalen vielen haar ook dingen op. Ze had in het afgelopen jaar 
gezien dat de stand van de zon veel zei over het seizoen. En dat de stand 
van de maan en sterren ook nooit hetzelfde waren. Ze merkte dat het 
allemaal met elkaar en met de seizoenen te maken had. Engeltje had 
nog nooit geweten dat de zon, maan en sterren zo veel invloed hadden 
op haar leven en op de natuur. 
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Engeltje had het afgelopen jaar duidelijk gemerkt dat ze alles mooier 
dan ooit vond. Ze wist niet precies waardoor het kwam, maar ze wist 
dat het iets met haar avonturen te maken had. Vooral als ze buiten in 
de tuin was, raakte ze heel erg onder de indruk van alles. Engeltje had 
nog vaak nagedacht over de woorden van de elfen. Ze had nooit echt 
begrepen wat de elfen bedoelden met de liefde van de natuur. Wel had 
ze dit jaar nog meer tijd met papa buiten doorgebracht. Ze had gemerkt 
dat ze buiten altijd heel ontspannen was. Ook al was ze druk, ze kwam 
buiten echt tot rust. Alles was altijd zo mooi. Elke seizoen had weer iets 
bijzonders en elk dier en elke plant had wel iets moois. Engeltje vond 
het ook erg speciaal om te zien dat alle dieren op de boerderij met elkaar 
samenleefden. Zij genoot er erg van. 
 
Engeltje realiseerde zich opeens dat de elfen weleens het symbool 
zouden kunnen zijn van de liefde van de natuur. Net zoals de groene 
steen het symbool van haar hart was. Door de elfen was ze met de drie 
andere kinderen in contact gekomen en had ze dankzij hen geleerd te 
luisteren met haar hart. En de elfen hadden haar gezegd dat ze altijd in 
contact zouden staan met haar hart. Als Engeltje hulp nodig had, hoefde 
ze alleen maar naar haar hart te luisteren en dan zouden de elfen haar 
helpen. Engeltje wist dat dit nog niet helemaal het antwoord was op de 
vraag wat de liefde van de natuur betekende. Maar ze voelde dat ze heel 
dicht bij het antwoord was.  
 
Engeltje wilde nu wel echt heel graag weten wat de liefde van de natuur 
betekende. Dus besloot ze te gaan mediteren. Ze zou dan haar hart 
vragen wat de elfen bedoelden met de liefde van de natuur. Ze nam een 
kussen mee en ging op het bankje bij de vijver zitten. Ze legde haar hand 
op haar hart en ademde diep in en uit. Engeltje merkte dat ze langzaam 
weer heel rustig werd. Ook haar ademhaling werd steeds rustiger. Ze 
voelde haar hart warm worden onder haar hand. Ze vroeg haar hart wat 
de elfen hadden bedoeld met de liefde van de natuur. Engeltje ademde 
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daarna nog rustiger en dieper. Toen ze nog meer ontspande, hoorde ze 
weer die hele zachte stem. Ze zag veel mooie kleuren en een wit licht. 
Engeltje wist dat ze nu aandachtig moest luisteren naar wat haar hart 
haar wilde vertellen. 
 
Ze kon de stem goed verstaan: “Hallo Engeltje, dank je wel dat je weer 
een vraag aan mij stelt. Het is weer een heel bijzondere vraag. Ik wil je 
graag het antwoord vertellen. De liefde van de natuur is niets anders 
dan dezelfde liefde en wijsheid die jij in je hart hebt. Het is een liefde die 
er altijd is. Een liefde die je kunt vergelijken met de liefde die jouw 
ouders voor jou voelen. Die liefde zorgt ervoor dat altijd alles wat 
gebeurt een reden heeft. En die reden is dat je kunt leren. De liefde van 
de natuur en de liefde in jouw hart zullen ervoor zorgen dat je altijd 
verbonden bent met alles om je heen. Hierdoor zal je nooit alleen zijn, 
want deze liefde laat jou nooit in de steek. Het zal je altijd helpen, zolang 
jij luistert naar je hart. Dus als je wilt weten wat goed voor je is, vraag 
dat je hart, die weet het beste welke weg jij moet opgaan.” 
 
Even was de stem stil, maar als snel sprak ze verder: “Onthoud dit goed, 
Engeltje. Onthoud ook mijn wijze raad: de liefde van de natuur is de 
grootste liefde die er is. Het leeft in de natuur, maar ook in elk mens. De 
elfen zorgen ervoor dat de liefde van de natuur blijft bestaan. Daarom 
willen zij ook kinderen leren om te luisteren naar hun hart. Zodat later 
zo veel mogelijk volwassenen zullen weten hoe ze moeten luisteren 
naar hun hart. Alleen dan kunnen ze de liefde en hoe ze allemaal met 
elkaar verbonden zijn voelen. Die mensen zullen gelukkig zijn, want ze 
hebben altijd toegang tot liefde en wijsheid.” 
 
Het werd stil. Engeltje moest even zuchten. Wat had haar hart weer veel 
verteld. En ze begreep ook nog eens niet alles. Wel begreep ze dat het 
heel belangrijk was dat mensen naar hun hart luisterden. Dan zouden ze 
liefde en wijsheid ontvangen en gelukkig zijn. Engeltje begreep dat zij de 
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elfen had geholpen door Zonnetje, Maan en Sterre te helpen contact 
met hen te maken. Ze was eigenlijk heel trots op zichzelf dat ze de elfen 
hiermee had kunnen helpen. Nu begreep ze wat de elfen hadden 
bedoeld toen ze haar vertelden dat haar hart vol wijsheid en liefde was. 
Het hart van haar was net als de groene steen een symbool van de liefde 
van de natuur. Dus dan ben ik ook verbonden met de liefde van de 
natuur, dacht Engeltje. Opeens wist ze het: omdat ik ben verbonden met 
deze grote liefde, bén ik deze grote liefde en zal ik altijd gelukkig zijn. 
Opgewekt stond Engeltje op. Ze was blij dat ze haar hart weer om raad 
had gevraagd. Ze ging snel naar haar kamer en schreef alles wat ze zich 
kon herinneren op in haar dagboek. Het zou later vast van pas komen. 
 
Op een dag moest Engeltje met haar moeder haar kledingkast 
opruimen. Het was weer de hoogste tijd om haar zomerkleding voor 
haar winterkleding te verwisselen. Hoe jammer Engeltje het ook vond 
dat ze nu niet meer kon genieten van de zon en het buiten zwemmen, 
ze wist dat de winter ook heel veel leuke dingen met zich meebracht. 
Schaatsen op het ijs en lekkere warme chocolademelk drinken. Dapper 
hielp Engeltje haar moeder mee door zelf haar kledingkast op te ruimen.  
 
Na een tijdje kreeg ze dorst. Engeltje besloot naar beneden te gaan om 
wat te drinken. Tot haar grote verrassing zat haar opa daar ook en ze 
vloog blij in zijn armen. Ze vergat totaal haar kledingkast en dat ze die 
moest opruimen. Maar Engeltje was ook vergeten dat haar moeder nog 
wel aan het opruimen was. Opeens hoorde ze haar moeder roepen: 
“Engeltje, waar ben je?” Toen Engeltje antwoordde dat ze beneden bij 
opa was, liep haar moeder de trap af. Ze had in haar hand wat spullen. 
Engeltje zag wat haar moeder vasthield en schrok. De ketting met de 
ijsbeer, de sjaal met belletjes en de aparte fluit. “Hoe kom jij aan die 
spullen, Engeltje?” vroeg haar moeder. Engeltje voelde hoe haar hart 
heel hart begon te kloppen en wist niet wat ze moest doen.  
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Net toen ze alles over Ebony en de elfen wilde vertellen, begon haar opa 
te praten. Hij zei dat hij de spullen voor Engeltje had gekocht. “Ik heb je 
dat nooit verteld, omdat ik zelf iets bijzonders wilde delen met Engeltje. 
We hebben samen bedacht om er een geheime schat van te maken. 
Daarom heeft Engeltje de spulletjes verstopt.” Engeltje keek verbaasd 
naar haar grootvader en zag dat hij stiekem knipoogde naar haar. 
 
Haar moeder geloofde het verhaal van opa en liep weer naar boven. 
Engeltje haalde opgelucht adem, maar ze snapte er niets van. Waarom 
had opa het voor haar opgenomen? Zou hij het misschien weten van de 
elfen? Opeens herinnerde Engeltje zich dat ze het rode stenen hart had 
gekregen van haar opa. Misschien was dat wel een schat die opa ooit 
van de elfen had gekregen. Engeltje keek met grote ogen naar haar opa.  
 
Opa zei: “Je geheim is veilig bij mij. Onthoud goed wat de elfen je 
hebben verteld. Alles is mogelijk als je luistert naar je hart en je dromen 
durft waar te maken.” Hij knipoogde weer. Engeltje vloog in de armen 
van haar grootvader. Nu kon ze eindelijk met iemand haar geheim 
delen! Ze kon haar geluk niet op. En op dat moment was ze echt het 
gelukkigste meisje van de hele wereld. 

~ 
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Over de auteur 
Mr. Eveline van Dongen (1978) is jurist, coach en schrijfster. Daarnaast 
is zij partner, moeder van twee jongens van 3 en 6 jaar en vooral zichzelf. 
In 2008 richtte zij het bedrijf InnerTreasure op en in datzelfde jaar kwam 
haar eerste boek ‘Heimwee in je hart’ uit. Sindsdien heeft zij columns en 
artikelen voor diverse sites en magazines geschreven en enkele boeken 
uitgegeven.  

Na de geboorte van haar kinderen is zij haar passie voor schrijven gaan 
combineren met bewust liefdevol opvoeden. Haar magische 
ontdekkingsreizen naar innerlijke schatten zijn hiervan het resultaat: 
verhalen als middel voor opvoedingsondersteuning. 

Door het delen van haar ervaringen, inzichten en wijsheden hoopt zij 
anderen te inspireren tot een bewust leven, een leven in liefde. Het 
centrale thema ‘leven vanuit je hart, in onvoorwaardelijke liefde en 
innerlijke kracht’ heeft zij vertaald naar een uniek persoonlijk 
ontwikkelingsmodel dat op praktische en toegankelijke wijze inzicht 
geeft in het proces van bewustwording. Deze visie is de basis van de 
kinderlijn JK’s Magische Wereld. 

Eveline schrijft, bedenkt en creëert vanuit eigen ervaring, maar ook zal 
zij met behulp van haar brede netwerk op het gebied van kinderwelzijn 
proactief op ontwikkelingen in de wereld en met name in de wereld van 
JK's vriendjes inspelen met bijzondere en inspirerende verhalen en 
producten. 
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Magische Ontdekkingsreizen naar Innerlijke Schatten 
Wil jij ook van opvoeden een magisch avontuur vol liefde maken samen 
met je kind? Is je kind of zijn jullie vastgelopen en wil je vanuit jouw IK-
kracht hier samen met je kind uitstappen? Wil je weten hoe je het 
krachtige systeem van helende verhalen op dagelijkse basis in kunt 
zetten zodat jij jouw unieke liefdevolle levenslessen, inzichten en 
wijsheden verpakt in metaforen kunt gebruiken om jouw kind te 
ondersteunen bij emotionele en mentale groei? Wil je jouw kind helpen 
zichzelf en de wereld beter te begrijpen en zijn dromen waar te maken?  

Ga dan mee op een Magische Ontdekkingsreis naar Innerlijke Schatten. 

Korting op vervolgtrainingen 
Als dank voor jouw aankoop krijg je van mij 20% korting met de 
kortingscode: korting20%! op de vervolg training “Leer helende 
verhalen schrijven”, waarin ik je nog dieper in de theorie meeneem en 
je nog meer handvatten geef om IN flow te schrijven en om jouw wijze 
levenslessen in verhalen te gaan opschrijven.  

Deze korting geldt ook voor de online training “Jij en je kind in 4 weken 
terug in je ik-kracht”: een prachtige helende bewustzijnsreis, vol 
verhalen, meditatie, verdieping van het persoonlijk ontwikkelingsmodel 
en (schrijf)oefeningen, voor meer liefde en verbinding, vooral met jezelf. 

Wil je meer weten over het systemisch karakter van helende verhalen 
en hoe zij jouw en je gezin kunnen helpen jullie dromen te 
verwezenlijken en wil jij jouw kind ondersteunen vanuit jouw eigen 
wijsheid? Kijk dan op: http://innertreasure.nl/3-delige-training-leer-
helende-verhalen-schrijven/  

Is jouw kind vastgelopen door een heftige gebeurtenis, een verlies of 
door bijvoorbeeld de op de ratio gerichte maatschappij? En weet jij het 
ondertussen zelf ook niet meer en ben je bereid om naar de spiegel die 

http://innertreasure.nl/3-delige-training-leer-helende-verhalen-schrijven/
http://innertreasure.nl/3-delige-training-leer-helende-verhalen-schrijven/


 

 

88 

je kind je voorhoudt te kijken en er samen met je kind uit te stappen? 
Ben jij klaar om vanuit liefde voor jezelf liefdevol naar je kind te kijken 
en vanuit je ik-kracht meer verbinding, liefde en harmonie aan te 
trekken in je leven? Kijk dan op: http://www.innertreasure.nl/online-
training-magische-ontdekkingsreizen/  

 

Zie voor meer informatie over mij en mijn diensten en producten:  
www.innertreasure.nl en 
www.facebook.com/magischeontdekkingsreizen/ 

  

http://www.innertreasure.nl/online-training-magische-ontdekkingsreizen/
http://www.innertreasure.nl/online-training-magische-ontdekkingsreizen/
http://www.innertreasure.nl/
http://www.facebook.com/magischeontdekkingsreizen/
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Tot ziens bij  

Magische Ontdekkingsreizen  

naar Innerlijke Schatten! 

 


