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Deel 2: De afgrond 
De volgende morgen als iedereen in het dorp ontwaakt, zitten JK en de 

wijze oude uil bij de rots van JK. Ze kijken uit op de vallei en het dorp en 

wachten in spanning af wat er gebeurt. De elfjes hebben die nacht heel 

hard gewerkt en hebben overal in het bos extra magische sporen 

achtergelaten. Van prachtige kleurige bloemen, tot mooie kleine 

kiezelsteentjes. Het bos straalt gewoon magie uit en overal waar je kijkt 

kun je iets bijzonders ontdekken. Maar natuurlijk alleen maar als je hart 

open is. En dat is nu net het probleem. Maar JK, de uil en de elfjes 

geloven dat er slechts één klein vonkje magie nodig is om een hart weer 

te openen. Dus als de kinderen nu maar de uitnodiging aannemen en op 

schattenjacht gaan, dan komt het vast goed. 

Maar er gebeurt niets. Helemaal niets. Het blijft doodstil in het dorp. 

Zouden de kinderen het briefje nog niet gevonden hebben? Vroeger 

keken ze altijd elke ochtend direct als ze wakker werden in hun 

schatkisten. Ze wisten namelijk nooit wanneer ze weer een magisch 

briefje zouden krijgen en dat maakte het allemaal nog spannender.  

“Misschien kijken ze niet meer in hun schatkist?” denkt JK hardop. De 

uil zucht. “Dat zou best kunnen JK. Maar dan is het nog erger dan we 

dachten.” Ze zijn allebei stil en turen vol verwachting naar het dorp. En 

dan opeens zien ze iets bewegen. Isaak komt uit zijn huis rennen en 

heeft iets in zijn handen. Hij wappert ermee in de lucht en rent als een 

dolle rondjes. Hij schreeuwt en roept, maar JK en de uil kunnen hem niet 

verstaan. De uil knijpt zijn ogen samen tot spleetjes om nog beter te 

kunnen kijken.  

“Hij heeft het gevonden,“ roept hij, “hij heeft het briefje gevonden!” JK 

springt op van vreugde. “Natuurlijk heeft Isaak hem als eerste 

gevonden! Hij zal de anderen wel meekrijgen. Ze volgen Isaak terwijl hij 
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bij zijn vriendjes aanklopt. Maar wat ze zien is erg teleurstellend. 

Niemand doet open.  

“Isaak kan de magische wereld niet alleen redden,” zegt JK beteuterd. 

Dan ziet hij dat Sofie de deur open doet. Ze heeft een rugzak bij zich en 

ook het briefje in haar hand.  

“Elke verandering begint met een kleine beweging,” zegt de uil 

tevreden, “Dit is een goed teken.” JK en de uil zuchten. En nu hopen dat 

Isaak en Sofie de eerste schat voor de magische dromenvanger zullen 

vinden. 

Isaak en Sofie hebben geen idee dat JK en de wijze oude uil hen in de 

gaten houden. Ook hebben ze het niet in de gaten dat de elfjes hen 

volgen. Ze zijn met hun gedachten heel ergens anders. Toen Isaak die 

morgen opstond liep hij eigenlijk automatisch naar zijn schatkist. Gek 

genoeg had hij er al heel lang niet in gekeken. Maar deze ochtend voelde 

anders. Hij was de laatste tijd zo verdrietig en somber geweest, maar 

toen hij vanmorgen wakker werd wist hij dit wil ik niet langer. Ik wil weer 

magie in mijn leven. En toen hij de schatkist opende wist hij niet wat hij 

zag: een berichtje van Elfeline. De magische wereld is in gevaar. En Isaak 

wist direct dat dit waar was.  

Zo snel als hij kon was hij naar buiten gerend en had hij geprobeerd zijn 

vriendjes de ernst van de situatie duidelijk te maken. Maar alleen Sofie 

had het berichtje ook gevonden en samen lopen ze nu in het bos. Op 

zoek naar een rode schat van de natuur. Want dat is de eerste kleur van 

de regenboog. Ze hebben geen idee waar ze moeten zoeken. Op het 

briefje stond dat ze het licht van de elfjes moeten volgen. Maar ze zien 

nergens iets. Het bos ziet er net zo somber en grauw uit als hun leven 

de laatste tijd. 
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Ze lopen uren en uren en willen het eigenlijk opgeven. Dan komen ze 

aan bij een afgrond. Ze hebben die nog nooit eerder gezien en staren in 

een grote enge zwarte leegte. “Er is hier niets, geen magie, geen 

schatten, helemaal niets,” zegt Sofie. Isaak knikt. 

“Ik zie ook niets. En toch weet ik dat we niet mogen opgeven. Als wij die 

magische dromenvanger niet maken, zal er nooit meer magie zijn. Dan 

zullen we nooit meer samen avonturen beleven en onze dromen 

waarmaken.” Sofie slikt en veegt een traan weg. Ze moet er niet aan 

denken, dat zou echt een ramp zijn. “Zouden we JK dan nog wel kunnen 

zien?” vraagt Sofie.  

“Dat is het!” roept Isaak uit. Sofie kijkt hem vragend aan. “We zien de 

magische tekens niet omdat ons hart gesloten is. We zien JK altijd omdat 

hij in ons hart zit en wij in hem geloven. Misschien als we aan JK denken 

en aan alle mooie avonturen samen, aan mooie gedachten en al onze 

dromen, dan kunnen we misschien de magische tekens weer zien.” Sofie 

krijgt een glimlach op haar gezicht.  

“Natuurlijk, dat is het!” En alleen al door hun positieve gedachten zien 

ze opeens een wereld vol kleur voor zich verschijnen. En blijkt de 

afgrond geen donker gat te zijn, maar een prachtige weide. Ze springen 

op en neer van vreugde. Overal zien ze licht, vlinders en gekleurde 

bloemen. De bladeren van de planten en takken van de bomen wuiven 

zachtjes in de wind en het zonlicht schijnt prachtig in vele stralen door 

hun takken heen. Isaak en Sofie zuchten.  

“Wat is de natuur toch mooi.” En dan zien ze in de weide iets glinsteren 

in het zonlicht. Ze lopen ernaartoe en weten direct zeker: dit is de eerste 

schat voor de magische dromenvanger. Sofie stopt de rode schat 

voorzichtig in haar rugzak en samen lopen ze vol vertrouwen terug.  
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En nooit eerder voelden zij zich zo veilig en verbonden met het bos. Ze 

weten dat de elfjes nu snel weer een briefje in hun schatkist zullen doen. 

En ze kunnen niet wachten tot de volgende schattenjacht.  

JK, de wijze oude uil en de elfjes zijn tevreden en om de kinderen even 

bij te laten komen van dit avontuur leggen ze een week later het 

volgende briefje in de schatkisten van de kinderen. 

 

Als het besef is gekomen 

Dat je niets bent zonder je dromen 

Als de dag weer mooier lijkt 

Zorg dan dat dit niet in de nacht bezwijkt 

Onder de zwaarte van je onderbewustzijn 

Want dat wat je niet weet doet je het meeste pijn 

Dus laat los wat je wilt weten 

En denk eens aan wat je bent vergeten 

Geef de angsten terug aan het licht 

En herinner je altijd dit gedicht 

Want voor magie en zonneschijn 

Moet er liefde in je hart zijn 

Dus zoek nu de tweede kleur vol goede moed 

Want wie goed doet, goed ontmoet 
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Vol vertrouwen wachten ze weer af en hopen dat het ook deze keer 

goed gaat. 

~ 

 


