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Inleiding 
De Regenboogschattenjacht 2.0 neemt je mee op de Magische 

Ontdekkingsreis naar een zomer om van te dromen. 

De gratis Regenboogschattenjacht is voor kinderen tussen 4 en 10 jaar 

en hun ouders. De regenboogpoort sluit en dat betekent het einde van 

de magie en van mooie dromen. Daarom slapen de kinderen al tijden 

niet meer goed, hebben ze nare dromen en zijn ze niet in balans. Ze zijn 

prikkelbaar, humeurig, moe en soms ook verdrietig. Ze denken dat ze de 

zomervakantie nodig hebben, maar eigenlijk hebben ze magie nodig.  

Gelukkig ontdekken JK de draak, de wijze oude uil en de magische 

wezens een manier om de regenboogpoort te redden. Alhoewel, de 

kinderen moeten op zoek naar de schatten uit de natuur die alle kleuren 

van de regenboog hebben. Als ze die hebben gevonden moeten ze een 

magische dromenvanger maken en dan is de magische wereld gered. 

De verhalen en schattenjachten laten kinderen lezen, buitenspelen, 

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

genieten. Aan het einde heb je een schatkist vol mooie herinneringen 

en een prachtige dromenvanger. 

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

meenemen op deze bijzondere reis. 

Liefs, 
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Deel 1: De regenboogpoort sluit 
JK de draak loopt door het dorp. Hij is op zoek naar zijn vriendjes. Hij 

heeft zin in weer een magisch avontuur. Maar er is niemand buiten. Dat 

is vreemd. Hij loopt naar het huis van Isaak. Hij drukt op de bel en wacht 

af. Maar niemand doet open. Hij klopt op de deur en op de ramen. Hij 

gluurt door de ramen en ziet dat de televisie aanstaat. Ook de lichten 

zijn aan. Dan ziet hij Isaak op de bank zitten. Hij zwaait naar hem. Isaak 

kijkt hem aan, maar reageert niet. JK begrijpt er niets van. Hij wordt 

eigenlijk een beetje boos. Waarom doet hij niet gewoon de deur open? 

Verdrietig loopt hij het pad af. “Misschien is Isaak er of Lisa, of…,” denkt 

hij hardop. En zo probeert hij het bij elk huis. Maar geen enkel vriendje 

doet open. JK voelt zich machteloos. Zijn ze eigenlijk wel thuis? Maar 

waar zijn ze dan? JK weet gewoon dat er iets mis is. Als één vriendje niet 

wil spelen, is dat niet gek, maar als al zijn vriendjes zich opeens opsluiten 

in hun huizen dan is er iets heel vreemds aan de hand. Hij besluit om het 

de wijze oude uil te vragen. Die weet altijd alles. 

Snel vliegt hij naar de oude wilgenboom bij het meer in het bos. Daar op 

de bovenste tak woont de wijze oude uil. Als hij bij de boom is 

aangekomen ziet hij de uil al zitten. Het lijkt alsof hij hem verwacht. 

“Hallo JK, ik denk al dat ik weet waarom je hier bent.” JK kijkt de uil met 

open mond aan.  

“Uil, er is iets vreemds aan de hand met mijn vriendjes, ze komen niet 

meer naar buiten en willen niet meer met me spelen,” zegt JK. De uil 

knikt. “Ik weet het JK. Het is al een tijdje gaande. Het is een paar weken 

geleden begonnen. De kinderen in het dorp gingen slecht slapen. Ze 

kregen nare dromen en ook overdag bleven ze zich ongelukkig voelen. 

Ze werden steeds vermoeider door het slechte slapen en de negatieve 

gedachten werden groter. Ze gingen meer in hun hoofd zitten en minder 
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in hun lijf. Maar het ging zo geleidelijk dat niemand in de gaten had wat 

er echt gebeurde. En nu is het al bijna te laat.” De uil klinkt heel serieus 

en bezorgd.   

JK ziet het en vraagt: “Maar wat is er dan gebeurd?” De uil slikt even, 

alsof hij moed moet verzamelen. “De kinderen hebben hun hart 

gesloten voor de magie en voor hun dromen. Ze zijn overprikkeld 

geraakt door alle nare gedachten en angsten en door het slaaptekort. 

Daardoor zijn ze somber geworden en hebben ze nergens zin meer in. 

En doordat ze hun hart hebben gesloten stromen de liefde en magie niet 

meer en daardoor hebben ze helemaal het geloof in mooie dromen 

verloren. En JK jij weet wat dit betekent,” zegt de uil. 

JK knikt. Hij wist dat er iets aan de hand was, maar dat het zo erg was, 

had hij niet kunnen vermoeden. “De regenboogpoort gaat dicht,” 

fluistert hij zachtjes.  

“Inderdaad. En dat betekent dat de magie verdwijnt in de wereld. Dat 

betekent het einde van de magische wezens hier in de mensenwereld 

en het einde van liefde en mooie dromen,” zegt de uil.  

“En dan kunnen de magische wezens ook niet voor de natuur zorgen en 

zal alles verdwijnen,” vult JK aan. JK en de uil zijn er stil van. Een traan 

rolt over JK’s wang. Dan kijkt hij op naar de uil. “Kunnen we de magische 

wereld nog redden uil?”  

De uil zucht diep. “De kinderen zijn de verbinding met hun ware natuur, 

met hun hart en ziel, vergeten,” zegt hij, “Zij zijn ook magische wezens 

en alleen als de liefde in hun hart weer gaat stromen krijgen zij mooie 

dromen en gaan ze weer geloven in magie. Dan zal de liefde uit hun hart 

de regenboogpoort herstellen. We moeten ze terug in contact met de 

natuur brengen. Ik probeer ze ’s nachts tevergeefs te herinneren aan de 
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magie van mooie dromen door bij hun ramen te roepen en de magische 

wezens zingen ‘s nachts hun magische slaaplied bij de bedjes van de 

kinderen. Maar het lijkt al te laat. Er is nog maar één iemand die ons kan 

helpen.” 

“Elfeline,” zegt JK direct, “Zij is het hartenelfje en weet alles over mooie 

dromen, liefde en luisteren naar je hart.” De uil knikt. Zonder nog iets te 

zeggen vliegen ze allebei op en gaan richting de groene weide waar alle 

magische wezens wonen. Daar vinden ze Elfeline vast wel. 

Als JK en de uil bij de groene weide aankomen zien ze direct dat de 

magische wezens ook weten wat er aan de hand is. De kleuren van de 

bloemen en planten zijn verdwenen, de weide oogt grauw en iedereen 

is in rep en roer. Al snel zien ze Elfeline bij een omgevallen boomstronk. 

Ze vliegen er naar toe.  

“JK, uil, wat fijn dat jullie er zijn,” zegt Elfeline, “De magische wereld 

verdwijnt en we hebben jullie hulp nodig. Maar er is weinig tijd. Dus 

luister goed.” JK en de uil zijn muisstil en wachten op wat Elfeline gaat 

vertellen. 

“Er is maar één manier om de regenboogpoort te herstellen. Het is een 

eeuwenoud gebruik. We moeten een magische dromenvanger maken 

met schatten van de natuur. Die zal de nare dromen vangen en de mooie 

dromen doorlaten. Als de kinderen weer een vleugje magie in hun leven 

krijgen, dan gaat hun hart weer open. Dan gaat de liefde weer stromen 

en zullen ze weer gaan geloven in mooie dromen. De liefde en magie 

van hun dromen is de basis van de magische wereld. Zo kunnen we de 

magische wereld redden,” zegt Elfeline en ze kijkt JK en de uil aan. 

“Moeten wij die dromenvanger maken?” vraagt JK. “Nee, zolang de 

regenboogpoort niet krachtig is, is er te weinig magie voor jou om 
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zichtbaar te zijn in de mensenwereld. De magische dromenvanger werkt 

ook alleen maar als die gemaakt is door kinderen. Jullie moeten dus 

zorgen dat de kinderen de schatten van de natuur gaan zoeken. En er is 

maar één manier om dat te doen,” zegt Elfeline. 

“Door een schattenjacht!” zeggen JK en de uil tegelijk. “Zo kunnen we 

de kinderen weer de natuur in laten gaan en de schatten laten vinden.” 

“Precies,” zegt Elfeline. “Door schattenjachten kun je kinderen letterlijk 

en figuurlijk weer in beweging brengen en zal de liefde in hun hart weer 

gaan stromen.” 

Ze zijn het erover eens. Een schattenjacht werkt altijd en ze besluiten de 

kinderen nog die nacht een geheime opdracht te geven. 

 

Wanneer je dromen niet meer komen 

En nachtmerries je gedachten binnen stromen 

Als de angst je doet beven 

En je geen avonturen meer wilt beleven 

Als je somber bent en moe 

Weet dan de elfjes komen naar je toe 

Ze zullen jouw hart weer verwarmen 

En je met liefde omarmen 

Het enige dat zij van je vragen 

Is dat je hen laat helpen de zwaarte te dragen 
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Want met hun magie kunnen zij wonderen verrichten 

En niet alleen jouw hart, maar ook de wereld verlichten. 

Zoek de eerste kleur van de regenboog in de natuur 

Anders is ook hun magie van korte duur 

Dus volg nu snel hun licht 

Anders gaat de regenboogpoort dicht 

 

JK, de oude wijze uil en Elfeline stoppen in elke schatkist die de kinderen 

tijdens vorige schattenjachten van de magische wezens hebben 

gekregen dit briefje en een instructie voor de magische dromenvanger. 

Dan gaan ze terug naar de grot, zodat ze het dorp van een afstandje in 

de gaten kunnen houden en hopen dat het werkt.  

~ 

 


