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De eindopdracht voor de laatste schat en het 

toverwoord voor de magische sleutel  

JK en de wijze oude uil konden de vriendjes niet heel de tijd volgen. Het 

bos is erg dicht begroeid en kent vele beschutte plekken. Maar ze 

voelden in hun hart dat het ze gelukt was. Elfeline komt bij JK en de uil 

aan. “Ze zijn nu bij de magische deur,” zegt ze. “Als ze die open krijgen 

vinden ze de laatste schat en kunnen ze de magische dromenvanger 

maken. Dan is de regenboogpoort gered.”  

“Maar hoe doen ze dat? Hoe maken ze hem open? Hebben ze een 

sleutel?” vraagt JK. “De sleutel zit in hun hart. Het is de krachtige energie 

van hun mooiste dromen. Als ze die laten stromen zal de deur open gaan 

en toegang bieden tot hun droomwereld. En daar vinden ze de laatste 

schat,” antwoordt Elfeline. 

JK is even stil. Hij hoopt maar dat zijn vriendjes erachter komen. Hij vindt 

het zelf wel een heel moeilijke opdracht. “Kan ik iets voor ze doen? Kan 

ik ze helpen?” vraagt JK. De uil en Elfeline denken even na. Dan weet de 

uil het. “Weet je nog hoe jij ze hielp toen de zwarte vlek er was? Ze zagen 

je niet, maar voelden je wel. Misschien kun je heel sterk aan ze denken 

en ze jouw liefde sturen. Dat zal hen vast helpen.”  

“Misschien als ik ze in gedachten iets stuur lukt het ook,” zegt JK. Hij 

staat hoopvol op en gaat iets verderop zitten. Daar is het wat rustiger 

en wordt hij niet afgeleid door de uil en Elfeline. Hij legt zijn hand op zijn 

hart en begint rustig te ademen. Hij ademt diep in en uit. De plek onder 

zijn hand wordt warmer en warmer. En dan als JK voelt dat zijn liefde 

stroomt denkt hij aan zijn vriendjes en zegt in gedachten: 
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Ook al kunnen jullie me niet zien of horen 

Onze vriendschap is in ons hart geboren 

Voorbij al de uiterlijke schijn 

Kan er daarom maar één waarheid zijn 

Om de magische deur open te maken 

Zullen jullie elke strijd moeten staken 

Want alleen door jullie mooiste dromen 

Zal de magie weer gaan stromen 

Dus stel je voor dat jij daar bent 

In een wereld die jouw hart al goed kent 

Voorbij de werkelijkheid en je gedachten 

Is de magische wereld waarop wij op jullie wachten 

Open de deur van jullie luchtkasteel 

En maak de regenboogpoort weer heel 

 

Precies op dat moment staan de kinderen voor de magische deur. In 

stilte, in gedachten. En toch voelen ze een energie om hen heen. En 

zonder een woord tegen elkaar te zeggen, denken ze allemaal aan hun 

allerbeste vriend JK en ontvangen ze zijn bericht in hun gedachten. 

Daarna wordt het stil en kijken de vriendjes elkaar aan. Ze hebben nog 

geen idee wat ze moeten doen. 
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Nu is het tijd voor jouw wijsheid: 

Weet jij het antwoord? 

Als je het denkt te weten kun je verder lezen 
 

Na enkele minuten begint Lisa te praten.  

“Ik denk dat JK bedoelt dat we aan hem en onze magische wereld 

moeten denken. Hij zei iets over een luchtkasteel en dat is meestal een 

droom. Als er één ding is dat we met elkaar gemeen hebben, dan is het 

wel al die avonturen die we met JK beleven. Samen hebben we JK’s 

Magische Wereld gemaakt. Ik weet zeker dat dat is waar we met liefde 

aan moeten denken.” 

De vriendjes kijken Lisa aan. Ze weten dat ze gelijk heeft en één voor 

één leggen ze hun hand op hun hart en denken ze met al hun liefde aan 

JK en al hun bijzondere reizen. Het duurt niet lang of een wereld van 

kleur en fonkels verschijnt voor hun gezicht. De deur opent en de 

vriendjes stappen ademloos in de ruimte erachter. Het lijkt wel een 

droom. Of beter gezegd een herinnering. Want wat ze zien is hun 

magische wereld met JK erin. Ze willen hem roepen en hem knuffelen. 

Maar zodra ze hem aanraken gaat hij in lucht op en verdwijnt hij weer 

ergens anders. Al hun mooie momenten en bijzondere plekken zijn er te 

zien. En middenin die wereld zien ze de zevende schat liggen met een 

prachtige violet kleur. 

Ze pakken hem voorzichtig op en stoppen hem bij de andere schatten in 

de rugzak van Sofie. Ze weten dat ze nu de magische dromenvanger 

moeten gaan maken met deze schatten. Ze kijken nog één keer om en 
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dan lopen ze terug naar de magische deur. Ze zijn bang dat de andere 

kant veel saaier is, maar als ze door de deur zijn en om zich heen kijken 

weten ze dat de werkelijkheid echt nog mooier kan zijn dan in je mooiste 

dromen. 

Dit is hun wereld, hier leven zij en ze kunnen niet wachten om die weer 

met JK en alle andere magische wezens te delen. Gelukkig heeft Isaak 

de instructies die ze kregen bij de allereerste aanwijzing bij zich en ook 

heeft hij al het materiaal voor het maken van de dromenvanger 

meegenomen. Als een goed team gaan ze aan de slag en binnen een uur 

is de magische dromenvanger klaar.  

“Waar moeten we hem ophangen?” vraagt Laura, “Dat staat er niet op 

toch?” De kinderen denken even na, maar dan weten ze het direct. “Bij 

de oude wilgenboom natuurlijk. Dat is de meest magische plek in heel 

het bos!” roepen ze tegelijk. En zo snel als ze kunnen gaan ze naar het 

meer midden in het bos. Als ze daar zijn aangekomen hangt Otto de 

olifant de magische dromenvanger in de oude wilgenboom. 

De vriendjes doen een stapje terug en wachten vol spanning af. JK de 

draak, de wijze oude uil en Elfeline en alle andere magische wezens 

houden ook hun adem in. Eén moment lijkt de tijd stil te staan. Maar 

dan ontstaat er uit het niets een grote regenboog. Vanuit de 

dromenvanger. Hij wordt groter en groter, breder en breder. De kleuren 

worden steeds feller en hij reikt steeds verder, nog verder dan de 

horizon en ergens hoog in de lucht verdwijnt die uit het zicht. De 

vriendjes kijken ademloos naar de lucht die zich vult met fonkels, 

lichtstralen en natuurlijk een gouden gloed.  

“De magische dromenvanger werkt als de regenboogpoort!” roepen ze 

uit. En net als ze denken dat het niet mooier kan zijn, komt JK 
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aanvliegen. Hij spuwt vuur in de lucht en de vriendjes juichen en 

springen. Ook alle andere magische wezens verzamelen zich bij hun 

vriendjes. Ze knuffelen elkaar en lachen. Ze praten dwars door elkaar 

heen. Maar dan beduidt Elfeline dat iedereen stil moet zijn. 

Ze kucht even. “Het is jullie gelukt. De magische dromenvanger heeft 

een regenboog gemaakt. En doordat de regenboog weer aan de hemel 

staat heeft de regenboogpoort genoeg magische kracht om te 

herstellen. Dank jullie wel.” Ze klappen allemaal. Dan gaat Elfeline 

verder: “Nu ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd wat jullie denken 

dat het allerbelangrijkste is om je dromen waar te maken en om magie 

in je leven te krijgen.”  

Daar hoeven de vriendjes niet lang over na te denken. “Vrienden!” 

roepen ze in koor. Elfeline lacht. “Dat klopt,” zegt ze, “en natuurlijk heel 

veel liefde in je hart.” 

Die dag vieren de vriendjes feest tot diep in de nacht. Zij delen hun 

mooiste dromen en praten nog lang na over alle mooie schatten van de 

natuur. En als ze ’s avonds naar huis lopen vinden ze hun eigen magische 

wereld nog mooier dan hun mooiste dromen. 

En vanaf die dag vergeten de vriendjes nooit meer de verbinding met 

hun hart. Ze voelen zich weer goed en in balans en samen maken ze hun 

dromen waar. En elke avond als de maan opkomt zie je een gouden 

gloed over het dorp komen. Want vooral in hun dromen stroomt de 

liefde in de harten van de vriendjes. En JK? Die is blij dat hij zijn vriendjes 

weer terug heeft. 

~ 
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Leuk dat je meeging  

op deze Magische Ontdekkingsreis  

naar Innerlijke Schatten! 

liefs, Eveline 

 

 


