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Deel 4: De ommekeer 
Er is een week voorbij gegaan. De vriendjes hebben er nog veel over 

nagedacht. Maar weten eigenlijk nog niet hoe het nu verder moet. Die 

nacht echter schrikt Sofie wakker. Ze heeft een nare droom gehad en 

durft eigenlijk niet meer te gaan slapen. Maar dan denkt ze terug aan de 

storm van die dag en weet ze weer dat het nooit zo eng is als dat je zelf 

gelooft. Ze valt vrij snel weer in slaap en droomt van de regenboogpoort. 

Ze loopt samen met haar vriendjes over de regenboog richting de poort, 

maar als ze er bijna zijn verdwijnt hij en vallen ze hoog uit de lucht op 

de grond. Met een klap valt ze naast haar bed. Ze wrijft in haar ogen. 

Verschrikt staat ze op. Het zonlicht schijnt al langs de gordijnen haar 

kamer in. Zou het te laat zijn? Wilde haar droom haar dat vertellen?  

Snel opent ze haar schatkist en tot haar opluchting ziet ze weer een 

briefje van de elfjes. Als de elfjes er vertrouwen in hebben dat het 

goedkomt, dan heeft zij het ook. Ze maakt zich klaar om weer op 

schattenjacht te gaan. Als ze buiten komt staan Isaak, Laura en Simon al 

op haar te wachten. 

“Zullen we weer kijken of er nog meer vriendjes meegaan?” vraagt 

Simon. Dat vinden ze een goed idee. De zon staat al hoog aan de hemel 

en schijnt tussen de wolken door. “Het gaat regenen,” zegt Sofie. De 

vriendjes kijken omhoog. Grijze wolken pakken samen en kleine 

druppels vallen naar beneden. Er zijn te weinig wolken om de zon 

helemaal te laten verdwijnen en dus moet er wel een regenboog komen. 

Ze turen in de lucht op zoek naar de regenboog. Maar ze zien hem niet. 

De schrik slaat ze om het hart. Zou de regenboogpoort echt al 

verdwenen zijn? Dit moeten de andere vriendjes weten. 

Zo vlug als ze kunnen rennen ze naar de huizen van hun vriendjes. Dit is 

zo erg, nu moeten ze wel snappen hoe belangrijk het is dat ze mee op 
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zoek gaan naar de schatten van de natuur om zo de magische 

dromenvanger te maken en de magie terug te brengen. Ze kloppen bij 

Anton aan en jawel, hij doet open. Zijn ogen zijn nog donkerder dan ooit, 

maar hij ziet er vastberaden uit.  

“Hebben jullie het ook gezien? Er is geen regenboog. En die briefjes van 

de elfjes, die zijn dus echt serieus. We moeten wat doen.” Hij praat aan 

één stuk door. De vriendjes knikken alleen en laten Anton uitpraten. 

Ondertussen lopen ze richting het huis van Lisa. En ook zij doet direct 

open.  

“Er is geen regenboog, de magie is in gevaar. We moeten op zoek naar 

de schatten. De elfjes hebben onze hulp nodig. We mogen de magische 

wereld niet kwijtraken.” Vol vuur blijft Lisa praten en de anderen laten 

haar. Samen lopen ze verder richting het plein in het midden van het 

dorp. Volwassenen en kinderen staren naar de lucht. Het nieuws dat er 

geen regenboog is, had blijkbaar het hele dorp al bereikt. En dan is 

iedereen het opeens heel duidelijk. Er is iets heel ergs aan de hand. 

Isaak gebaart iedereen om stil te zijn. Dan begint hij te vertellen. Over 

de regenboogpoort en het verdwijnen van de magie. En over hoe 

belangrijk het is de magische dromenvanger te maken. De meesten 

luisteren naar Isaak, maar sommige lopen nog tijdens zijn verhaal weg. 

Ze geloven niet dat een dromenvanger dit probleem kan verhelpen. Dus 

gaan ze terug naar hun huizen en sluiten deuren en ramen uit angst voor 

wat komen gaat. 

Maar anderen luisteren wel naar Isaak en zij voelen diep van binnen hun 

hart weer openen en hun liefde stromen. Ze voelen hoop en vertrouwen 

en weten dat Isaak gelijk heeft. Ze moeten samen de schatten van de 

natuur gaan zoeken. Alleen zo kunnen ze de magische wereld redden. 
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Want zoveel dromen als ze hebben, hun grootste wens is dat ze altijd 

samen heel veel liefde en magische ontdekkingsreizen kunnen ervaren. 

“We moeten opschieten. Ik droomde vannacht dat het te laat is. Maar 

ik weet zeker dat we het nog kunnen redden,” zegt Sofie. “Laten we op 

zoek gaan naar de tekens van de elfjes om de gele schat te vinden.” De 

anderen volgen Sofie en samen met Isaak lopen zij voorop het bos in. 

Niet wetende dat wat zij vandaag zullen aantreffen voorgoed hun bos 

zal veranderen. 

Al zingend lopen de vriendjes door het bos. Ze zien de ene mooie bloem 

na de andere, zien stralen zonlicht de bladeren verlichten, kleine 

torretjes met schildjes met alle kleuren van de regenboog. Maar ze zien 

ook donkere, grauwe en soms best enge stukken bos. Zware takken die 

over het pad hangen. Donker groen vochtig mos dat de kleine 

kiezelsteentjes glibberig en glad maakt. Ze zijn de ene uitdaging nog niet 

voorbij of komen alweer een andere tegen. Het lijkt bijna uitzichtloos. 

Wanneer vinden ze nu het teken dat ze bij de derde schat brengt? 

Simon is moe en ook Anton klaagt over zere voeten. “Kunnen we even 

rusten? Ik kan niet meer,” zegt hij. “Volgens mij vinden we de schat 

nooit. We lopen al uren. Ik geef het op,” zegt Simon. Een paar vriendjes 

knikken. Ze hebben het ook gehad. Dit is geen leuke schattenjacht. Dit 

is gewoon doodvermoeiend. 

Isaak kijkt naar zijn vriendjes. Hij weet dat het nu belangrijk is om 

vertrouwen te hebben. “Weet je nog, toen JK weer moest leren vliegen. 

Dat kostte hem heel veel kracht en doorzettingsvermogen. Want hij 

bleef maar vallen. We hebben hem toen met zijn allen aangemoedigd. 

Dagen. Weken. Zodat hij niet opgaf en bleef geloven in zijn droom. Ik 

geloof dat wij nu ook niet moeten opgeven. En ik weet zeker dat onze 
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wens om de magische wereld te redden jullie nog extra kracht kan geven 

om door te gaan.” 

De vriendjes zijn even stil. Maar ze weten dat Isaak gelijk heeft. Eén voor 

één staan ze weer op. De gedachte aan JK geeft hen extra kracht. Dus 

lopen ze verder en volgen alle tekenen die ze zien.  

“Het lijkt wel alsof we in cirkeltjes lopen,’ zegt Laura na een tijdje. “Zijn 

we hier eerder niet geweest?” “Nee hoor dat kan niet,” zegt Anton. “Kijk 

maar op dit kompas, we lopen al tijden naar het noorden.” “En toch heb 

ik deze boom eerder gezien. En deze splitsing ook,” zegt Laura. De 

vriendjes kijken om zich heen en dan zien ze het ook. “Wat vreemd, hoe 

kan dit?” “We lopen zeker niet in rondjes, en toch komen we elke keer 

hetzelfde tegen.” “Misschien zien we wat over het hoofd?” “Missen we 

een teken?” Ze praten dwars door elkaar heen. 

“Kijk daar eens,” zegt Isaak. De vriendjes kijken naar de plek die Isaak 

aanwijst en dan zien ze de gele schat liggen. Alsof die er al die tijd al lag. 

En dan beseffen ze dat het bos echt een magisch bos is en dat soms iets 

gewoon vlak voor je neus ligt. Als je maar goed kijkt. 

Ze stoppen ook deze schat in de rugzak van Sofie en samen lopen ze 

naar huis. En wat blijkt? De weg terug is helemaal niet zo lang als de 

heenweg. En iedereen twijfelt, hebben ze nu wel of niet in rondjes 

gelopen? Lang blijven ze er niet bij stilstaan. Ze verheugen zich nu 

alweer op het volgende berichtje van de elfjes. 

JK en de wijze oude uil hebben de schattenjacht met vreugde gevolgd. 

Ze overleggen met de elfjes wat ze nu gaan doen. JK zou zijn vriendjes 

dolgraag willen helpen. Maar hij weet dat zij dit zelf moeten doen. De 

magie is nog te zwak en hij kan nog weinig doen. Het is hun liefde die de 

regenboogpoort kan redden.  
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Dus geven ze de vriendjes weer even rust om alles te verwerken en 

plaatsen de elfjes een week later het volgende berichtje in de 

schatkisten van de kinderen en wachten JK en de uil rustig af. 

 

Zolang de liefde in je hart kan stromen 

Komen er altijd weer mooie dromen 

Want na regen komt zonneschijn 

En liefde heelt alle pijn 

Als je de volgende kleur kunt vinden 

Zal die je met jouw hart verbinden 

Voorbij alles wat je verwacht  

Wordt het dan nog mooier dan gedacht 

Want elke droom groot of klein 

Kan zomaar ineens die van jou zijn 

Zoek vooral in kleine kloven 

Anders zal het magisch vuur doven 

Dus ga snel en zoek vlug 

En kom met de vierde kleur terug 

 

Tevreden gaan JK, Elfeline en de wijze oude uil tegen de rots aanzitten. 

Ze hebben er steeds meer vertrouwen in dat het lukt. 


