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Deel 7 De magische deur 
De week gaat maar langzaam voorbij. De vriendjes zijn ondertussen 

gewend geraakt aan dat er elke week een aanwijzing volgt. Ze zijn 

ontzettend zenuwachtig. Ze zijn er nu echt bijna. Nog twee kleuren, dan 

opent de regenboogpoort zich weer en kunnen ze JK en alle magische 

wezens weer zien. Zouden ze morgen weer een briefje van de elfjes in 

hun schatkist hebben? Ze gaan die avond vroeg naar bed, maar niemand 

kan de slaap vatten. Lisa zit bij het raam en staart naar buiten. Wat is 

het weer een avontuur geweest. De afgelopen dagen zijn voorbij 

gevlogen. Ze weet niet eens meer wat er nu allemaal precies is gebeurd. 

Wel voelt ze zich beter dan de afgelopen maanden. Toen was ze zo 

somber.  

Ook Isaak zit bij het raam en Sofie ligt beneden op de bank. Hun tassen 

voor de volgende schattenjacht staan al ingepakt in de gang. Ver na 

middernacht is uiteindelijk toch iedereen in slaap gevallen. En niet 

verrassend, ze dromen allemaal over het weerzien met JK en de nieuwe 

avonturen die ze nog met hem gaan beleven. De één droomt van een 

verre reis op een paard, de ander van een groot kasteel. Ieder kind heeft 

zo zijn eigen grote of kleine wensen Na maanden van nachtmerries 

dromen ze nu weer hun mooiste dromen. 

Die volgende morgen staan alle kinderen ondanks de korte nacht vrolijk 

en uitgerust op. Niemand is chagrijnig en de gouden gloed die er die dag 

ervoor was, lijkt nu alleen nog maar sterker te zijn geworden. Het hele 

dorp lijkt wel licht te geven. Nadat ze weer de briefjes in hun schatkisten 

hebben gevonden verzamelen ze zich weer op het plein. Isaak neemt 

het woord. 

“Ik ben zo blij dat jullie er nu allemaal zijn. Ik weet dat de afgelopen 

dagen niet makkelijk waren, maar we hoeven nog maar twee schatten 
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te vinden. Dan hebben we alle kleuren van de regenboog om de 

magische dromenvanger te maken. Die opent de regenboogpoort weer 

en dan kunnen we de magische wereld redden.” De andere kinderen 

knikken bevestigend en mompelen door elkaar heen. Dan gaat Isaak 

verder.  

“We hebben al de andere keren gewoon ons hart gevolgd en zijn het bos 

in gegaan en hebben tekenen van de magische wezens in de natuur 

gezocht. We vonden ze alleen maar als ons hart open was. Ik heb 

vannacht heel mooi gedroomd en weet weer wat mijn liefste wens is. 

Maar ik weet ook wat me tegenhoudt, en dat is angst en onzekerheid. 

En vooral ook niet durven vragen om hulp. Laten we vandaag samen de 

laatste twee schatten zoeken door naar elkaar te luisteren en elkaar te 

helpen.”  

De vriendjes juichen en klappen. Ze vinden dat een heel goed idee. 

Samen lopen ze richting het bos. En daar voegen ook hun bosvriendjes 

zich weer bij hen. Ook Otto de olifant is er. Dat vinden ze helemaal een 

feest. Sommigen klauteren snel op zijn rug en voelen zich zo reuze groot. 

Otto vindt het prima. Hij is dolblij dat zijn vriendjes eindelijk weer willen 

spelen. 

De vriendjes gaan zo op in hun spel dat ze niet in de gaten hebben dat 

ze van het pad afdwalen. Ze lopen en springen en spelen en zingen, tot 

opeens Japie de aap ergens tegenaan loopt. Bam met een klap valt hij 

op de grond. “Wat was dat?” vraagt hij.  

De vriendjes kijken naar Japie en dan zien ze pas wat er aan de hand is. 

Het lijkt wel alsof er een grote glazen muur vlak voor ze staat. Japie tikt 

er met zijn poten tegenaan. Het is inderdaad keihard. Otto duwt 

ertegen, maar er zit geen beweging in. De andere vriendjes komen 
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dichterbij en raken de glazen muur aan. Ze hebben geen idee wat het is. 

Aan de andere kant van de muur is het mistig. Ze zien alleen maar 

wolken. Meer niet. De vriendjes kijken elkaar aan. Ze vinden het maar 

wat vreemd. Maar niet eng. “Ik heb dit hier nog nooit gezien. Zou het te 

maken hebben met de regenboogpoort?” zegt Isaak.  

“Ik weet het niet. Ik had me de regenboogpoort voorgesteld als een 

mooie deur in alle kleuren van de regenboog en ook nog eens 

erbovenop,” zegt Lisa, die direct wegdroomt bij de gedachte eraan.  

“Misschien is dit wel de magische deur uit het rijmpje,” zegt Mini. “Ja 

dat zou kunnen als het een deur was. Maar het lijkt meer op een muur,” 

zegt Jay. De vriendjes knikken instemmend. Daar heeft Jay gelijk in.  

“Hoe kunnen we nu bij de magische deur komen als deze muur er 

staat?” piept Mini angstig. Isaak loopt naar mini toe en aait haar over 

haar rugje.  

“Mini weet je nog wat we hadden afgesproken? We zouden ons niet 

meer laten leiden door angst, maar door liefde en elkaar daarbij helpen. 

Samen kunnen we elke muur overwinnen.” De vriendjes moeten lachen. 

En dan begint Kay te schreeuwen. “Ik weet het, ik weet het! Ik weet wat 

deze muur is en hoe we hem naar beneden kunnen halen.” De anderen 

kijken hem nieuwsgierig aan.  

“Wat is het dan en hoe dan?” vragen ze. “Dit is net als de muur die je 

om je hart kan bouwen als je bang bent dat anderen je pijn doen. Dit is 

de muur die de magische wezens hebben gebouwd omdat ze bang zijn. 

Net als de zwarte vlek kunnen we deze muur ook met de liefde uit ons 

hart breken,” zegt Kay. 

Ze weten direct dat dit waar is en omdat Engeltje het beste weet hoe je 

moet luisteren naar je hart, doen ze haar allemaal na. Ze legt haar hand 
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op haar hart en ademt heel rustig en kalm. Met elke ademhaling zien ze 

de gouden gloed uit haar hart groter worden. Iedereen doet haar na en 

dan opeens, met een flits en een knal, is de muur weg. De mist van de 

andere kant van de muur stroomt over de vriendjes heen en verdwijnt 

in de ruimte. Binnen enkele seconden is de lucht opgeklaard en dan zien 

de vriendjes dat waar ze naar op zoek waren. 

Op de plek waar eerst de muur stond ligt een prachtige, diepblauwe 

schat. Ze rapen hem op en allerlei fonkels en lichtjes schieten van de 

schat af. De schat lijkt een soort sleutel te zijn en zonder er bij na te 

denken lopen ze verder het bos in met de diepblauwe schat in hun 

handen. Al snel weten ze of ze de goede kant op gaan, want dan komen 

er meer fonkels van de schat af. En zo volgen ze hun gevoel en de schat 

tot ze daar komen waar ze moeten zijn: De magische deur. 

Hij is ontzagwekkend groot en er lijkt geen eind aan te komen. De 

vriendjes kijken elkaar aan en houden de schat tegen de deur. Een 

sterren en fonkel regen ontstaat spontaan en de vriendjes kijken 

ademloos naar wat er gebeurt. 

De deur gaat echter niet open, maar op de deur verschijnt een magisch 

bericht. 

 

Wanneer de stem van je hart je leidt 

Zal je van je angsten worden bevrijd 

Geen muur te hoog, geen deur te zwaar 

Echte vrienden staan altijd voor elkaar klaar 
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Ook je dromen groot of klein 

Zullen voor je vrienden niet gek zijn 

Op je wijsheid en gevoel kun jij vertrouwen 

En zo een magische wereld bouwen 

De regenboogpoort zal weer open gaan 

Als jullie voor elkaar door het vuur blijven gaan 

Zodra jullie de volgende schat hebben gevonden 

Kunnen jullie de magische dromenvanger afronden 

Dan zullen de magische wezens weer bij jullie komen 

En zal liefde en magie voor altijd blijven stromen 

 

De vriendjes zijn er stil van. Dit is dus de laatste opdracht en de laatste 

kleur die ze moeten vinden. Dan zullen ze JK en Elfeline en alle andere 

magische wezens weer zien. 
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