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Deel 5: Een open hart 
Het effect van die dag is de nachten erna nog voelbaar. Veel kinderen 

vallen ontspannen in slaap en dromen de mooiste dromen. Anderen 

slapen nog onrustig. Maar de meeste nachtmerries zijn van korte duur. 

Er lijkt een zucht van ontspanning door het dorp te gaan. En ook de 

ouders slapen daardoor veel rustiger. Het is weer precies een week later 

als op een morgen de eerste zonnestralen de mensen wekken en de 

ramen voor het eerst in vele maanden weer opengaan.  

“Goedemorgen buurman.” “Goedemorgen buurvrouw,” klinkt het. 

“Lekker geslapen?”  

Het lijkt opeens wel een heel ander dorp. Er zijn al kinderen buiten aan 

het spelen en zelfs de bakker is al druk aan het werk. Hij bezorgt zijn 

heerlijk ruikende verse broodjes op deze bijzondere dag bij de mensen 

thuis. Wat er precies bijzonder is, beseffen de meesten niet. Maar JK en 

de wijze oude uil zitten samen met de elfjes voor de grot van JK en kijken 

over de vallei. In de verte zien ze iets wat hen heel hoopvol stemt. Hoog 

in de lucht daar waar de zonnestralen over de wolken schijnen, zien ze 

een schim van de regenboogpoort. En ze weten dat de magie terug aan 

het komen is. 

Isaak, Sofie, Lisa, Simon, Laura, Anton, maar ook Jay en Kay hebben het 

briefje in hun schatkist gevonden. Als ze naar het plein lopen staan er 

nog veel meer kinderen te wachten. Het lijkt wel alsof het de magie die 

is ontstaan door de eerste schattenjacht van Isaak en Sofie nu al door 

het dorp en in de harten van alle kinderen stroomt. Massaal zijn ze bij 

elkaar gekomen, met allemaal één doel: de schatten van de natuur 

vinden en de magische dromenvanger maken. Want er is niemand maar 

dan ook niemand die wil leven zonder dromen en magie. 
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Opgewekt en al zingend gaan de vriendjes en alle andere kinderen op 

pad. Ze hebben weer geen idee waar ze moeten zoeken, maar 

ondertussen weten ze dat de natuur ze altijd brengt waar ze moeten 

zijn. En met het magische bos zit dat zeker goed. Als ze het bos inlopen 

valt het de vriendjes op dat ze ook nu meer dieren zien. Behalve de 

vlinders en wat kleine insecten die ze de afgelopen dagen zagen, waren 

er nauwelijks dieren. En ook hun dierenvriendjes hadden ze niet gezien. 

Gek genoeg was het ze helemaal niet opgevallen, tot nu.  

Ze zien de konijntjes weer springen, ze horen de vogels fluiten en daar 

is ook Japie de aap weer. Vrolijk komt hij afgeslingerd van tak tot tak. 

“Hallo vriendjes, wat gaan jullie doen?” vraagt hij. De vriendjes vertellen 

van de regenboogpoort en de zoektocht naar de schatten.  

“Mag ik mee?” vraagt Japie, “Ik kan heel goed zoeken.” “Natuurlijk mag 

je mee,” zegt Anton. Blij voegt Japie zich bij de groep. Ook Otto de olifant 

en Streep de tijger sluiten zich aan en zelfs Mini de muis komt uit haar 

holletje om te helpen. 

“Het lijkt wel alsof alles opeens weer is zoals altijd. De kleuren van het 

gras en de bloemen zijn weer feller, de bijen vliegen van bloem tot 

bloem en het hele bos ruikt fris. Het voelt weer helemaal in balans” zegt 

Lisa en ze snuift de heerlijke bloemengeur op. Maar op het moment dat 

ze het zegt, wordt de vriendjes pijnlijk duidelijk dat het nog steeds niet 

is zoals het was. JK is er namelijk niet, de elfjes zijn er niet, Joep de trol 

is er niet bij en nog vele andere magische wezens hebben ze al in weken 

niet gezien. 

Opeens wordt het Kay teveel. Hij gaat zitten en tranen rollen over zijn 

wangen. Wat als het ze niet lukt en ze de regenboogpoort niet kunnen 

redden, dan zien ze JK nooit meer. De andere vriendjes hebben zich om 
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Kay heen verzameld. Jay en Djoeke troosten hem en slaan een arm om 

hem heen. Ze houden zich groot, maar in ieders ogen staan tranen. Een 

wereld zonder JK kunnen ze zich niet voorstellen. Met wie gaan ze dan 

magische avonturen beleven? En wie helpt ze dan hun dromen waar te 

maken? Stil staren ze naar de grond. 

Ook het bos lijkt het verdriet en de angst te voelen. Bloemen gaan dicht, 

bladeren worden grauw en dieren gaan terug in hun holletjes en 

verschuilen zich in hun nestjes. En dan wordt het stil. Heel stil. Je zou 

bijna kunnen zeggen muisstil. Maar dan begint een klein piepstemmetje 

te praten. 

“Lang geleden, vorig jaar, leerde ik, ook al ben ik klein ik ook hele grote 

dingen kan doen, als ik maar om hulp vraag en vertrouwen heb. Als we 

doorzetten ondanks onze angst, kalm blijven en elkaar helpen dan lukt 

het ons vast. Samen kunnen we de magische wereld echt redden. Dat 

weet ik zeker.” De vriendjes kijken naar de kleine muis.  

“Wat ben jij toch dapper Mini,” zegt Lisa en de andere vriendjes knikken. 

“Ik ben niet zo stoer hoor,” zegt Mini, “Maar ik wil wel heel graag JK 

weer zien, dus moet ik wel.”  

De vriendjes weten dat Mini gelijk heeft. Ze staan op en volgen het pad 

weer verder het bos in. En weer verbazen ze zich over waar het pad hen 

brengt. Van plekken die ze nog niet eerder hebben gezien, tot plaatsen 

waar ze misschien wel vier keer zijn langsgelopen. Ze komen de meest 

magische tekens tegen en blijven die dan ook volgen. Van kleine spinnen 

in grote webben, tot één paarse bloem in een groene weide.  

En onderweg spelen ze en zingen ze liedjes. Tot ze bij een open vlakte 

komen. Er staan wel honderden bloemen in, maar allemaal zijn ze dicht. 

De vriendjes hebben nog nooit zoiets vreemds gezien. Ze weten dat er 
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bloemen zijn die ’s nachts dichtgaan of bij gevaar hun blaadjes sluiten 

en weer een knop vormen. Maar het is een stralende rustige dag.  

“Zou het iets te maken hebben met wat er net gebeurde? Toen wij 

moesten huilen en dachten dat het ons nooit zou lukken om alle 

schatten op tijd te vinden. Zouden deze bloemen daarom nog dicht 

zitten?” vraagt Jay. De vriendjes kijken elkaar aan.  

“Misschien zijn deze bloemen nog gevoeliger en is het niet genoeg dat 

de vriendjes weer lachen en vertrouwen hebben. Maar moet er nog iets 

gebeuren willen zij hun ware kleuren weer laten zien,” zegt Isaak, “Maar 

wat dan?”  

De vriendjes zijn even stil en denken na. Dan springt Japie op. “Ik weet 

het. Weten jullie nog dat JK ons geleerd heeft wat we moeten doen als 

we ons overprikkeld voelen en als alle indrukken ons teveel worden?” 

De vriendjes knikken, dat weten ze nog.  

“JK zegt dan altijd dat we dan uit ons hoofd terug in ons lijf moeten 

komen, dat als we beter aarden we ons dan vanzelf weer prettiger en 

veiliger voelen,” zegt Anton. “En daarvoor moet je iets doen waar je blij 

van wordt en wat goed voelt,” zegt Lisa. “En luisteren naar je hart,” zegt 

Engeltje. De vriendjes praten dwars door elkaar heen.  

Dan zegt Sofie: “Maar wat kunnen we dan voor de bloemen doen om ze 

te helpen?” “Water geven,” zegt de één. “Zachtjes blazen als een warme 

zomerwind,” zegt de ander. “Extra zonlicht op hun blaadjes laten 

komen,” zegt weer een ander.  

Ze besluiten het allemaal te doen. In een kring staan ze om de bloemen 

heen. En wat ze zelf niet in de gaten hebben is dat er een zachte gloed 

uit hun harten naar de bloemen stroomt, omdat ze met liefde voor ze 
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zorgen. En het is die liefde die ervoor zorgt dat de bloemen hun bladeren 

weer openen en kleur krijgen. En dan vinden ze midden in één bloem de 

vierde schat. De prachtige groene kleur schittert in het zonlicht. 

Voorzichtig pakken ze hem op en doen hem in de tas van Sofie. Bij de 

andere schatten. En als ze teruglopen verlichten de zonnestralen hun 

pad en lijken er nog meer magische tekens in het bos te zijn dan ze ooit 

hebben gezien. 

JK en de wijze oude uil zuchten voldaan. Ze zijn trots en dankbaar en 

geven de elfjes de opdracht om het volgende briefje met weer een 

aanwijzing over precies een week in de schatkisten van de kinderen te 

doen. 

 

Wie de regenboogkleuren gaat zoeken 

Moet niet vergeten dat je sprookjes vindt in boeken 

Maar ook in je hart en in je leven 

Als je de magie een kans durft te geven 

Er is moed voor nodig en vertrouwen 

Dan zal je jouw droomleven kunnen opbouwen 

Met creativiteit en veel plezier 

Verbind je de magische wereld met mens en dier 

En niet vergeten de planten en de bomen 

Zo creëer je de zomer van je dromen 

Met de vijfde schat in je hand 



 

 
7 Een open hart is het 5de deel van de GRATIS Regenboogschattenjacht 2.0 van 
InnerTreasure© 

Schep je tussen jou en de ander een hechte band 

Want niets is meer waard 

Dan een vriend die naast je staat 

Dus wees oprecht en bereid 

Dan raak je de magische wereld nooit kwijt 

 

Vol vertrouwen wachten JK, Elfeline en de wijze oude uil af. 

 

~ 

 


