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Inleiding 
De Regenboogschattenjacht 2.0 neemt je mee op de Magische 

Ontdekkingsreis naar een zomer om van te dromen. 

De gratis Regenboogschattenjacht is voor kinderen tussen 4 en 10 jaar 

en hun ouders. De regenboogpoort sluit en dat betekent het einde van 

de magie en van mooie dromen. Daarom slapen de kinderen al tijden 

niet meer goed, hebben ze nare dromen en zijn ze niet in balans. Ze zijn 

prikkelbaar, humeurig, moe en soms ook verdrietig. Ze denken dat ze de 

zomervakantie nodig hebben, maar eigenlijk hebben ze magie nodig.  

Gelukkig ontdekken JK de draak, de wijze oude uil en de magische 

wezens een manier om de regenboogpoort te redden. Alhoewel, de 

kinderen moeten op zoek naar de schatten uit de natuur die alle kleuren 

van de regenboog hebben. Als ze die hebben gevonden moeten ze een 

magische dromenvanger maken en dan is de magische wereld gered. 

De verhalen en schattenjachten laten kinderen lezen, buitenspelen, 

ontdekken, hun eigen-wijsheid vormen en vooral samen met jou 

genieten. Aan het einde heb je een schatkist vol mooie herinneringen 

en een prachtige dromenvanger. 

Ga er lekker voor zitten, maak het jezelf comfortabel en laat je verder 

meenemen op deze bijzondere reis. 

Liefs, 
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Deel 1: De regenboogpoort sluit 
JK de draak loopt door het dorp. Hij is op zoek naar zijn vriendjes. Hij 

heeft zin in weer een magisch avontuur. Maar er is niemand buiten. Dat 

is vreemd. Hij loopt naar het huis van Isaak. Hij drukt op de bel en wacht 

af. Maar niemand doet open. Hij klopt op de deur en op de ramen. Hij 

gluurt door de ramen en ziet dat de televisie aanstaat. Ook de lichten 

zijn aan. Dan ziet hij Isaak op de bank zitten. Hij zwaait naar hem. Isaak 

kijkt hem aan, maar reageert niet. JK begrijpt er niets van. Hij wordt 

eigenlijk een beetje boos. Waarom doet hij niet gewoon de deur open? 

Verdrietig loopt hij het pad af. “Misschien is Isaak er of Lisa, of…,” denkt 

hij hardop. En zo probeert hij het bij elk huis. Maar geen enkel vriendje 

doet open. JK voelt zich machteloos. Zijn ze eigenlijk wel thuis? Maar 

waar zijn ze dan? JK weet gewoon dat er iets mis is. Als één vriendje niet 

wil spelen, is dat niet gek, maar als al zijn vriendjes zich opeens opsluiten 

in hun huizen dan is er iets heel vreemds aan de hand. Hij besluit om het 

de wijze oude uil te vragen. Die weet altijd alles. 

Snel vliegt hij naar de oude wilgenboom bij het meer in het bos. Daar op 

de bovenste tak woont de wijze oude uil. Als hij bij de boom is 

aangekomen ziet hij de uil al zitten. Het lijkt alsof hij hem verwacht. 

“Hallo JK, ik denk al dat ik weet waarom je hier bent.” JK kijkt de uil met 

open mond aan.  

“Uil, er is iets vreemds aan de hand met mijn vriendjes, ze komen niet 

meer naar buiten en willen niet meer met me spelen,” zegt JK. De uil 

knikt. “Ik weet het JK. Het is al een tijdje gaande. Het is een paar weken 

geleden begonnen. De kinderen in het dorp gingen slecht slapen. Ze 

kregen nare dromen en ook overdag bleven ze zich ongelukkig voelen. 

Ze werden steeds vermoeider door het slechte slapen en de negatieve 

gedachten werden groter. Ze gingen meer in hun hoofd zitten en minder 
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in hun lijf. Maar het ging zo geleidelijk dat niemand in de gaten had wat 

er echt gebeurde. En nu is het al bijna te laat.” De uil klinkt heel serieus 

en bezorgd.   

JK ziet het en vraagt: “Maar wat is er dan gebeurd?” De uil slikt even, 

alsof hij moed moet verzamelen. “De kinderen hebben hun hart 

gesloten voor de magie en voor hun dromen. Ze zijn overprikkeld 

geraakt door alle nare gedachten en angsten en door het slaaptekort. 

Daardoor zijn ze somber geworden en hebben ze nergens zin meer in. 

En doordat ze hun hart hebben gesloten stromen de liefde en magie niet 

meer en daardoor hebben ze helemaal het geloof in mooie dromen 

verloren. En JK jij weet wat dit betekent,” zegt de uil. 

JK knikt. Hij wist dat er iets aan de hand was, maar dat het zo erg was, 

had hij niet kunnen vermoeden. “De regenboogpoort gaat dicht,” 

fluistert hij zachtjes.  

“Inderdaad. En dat betekent dat de magie verdwijnt in de wereld. Dat 

betekent het einde van de magische wezens hier in de mensenwereld 

en het einde van liefde en mooie dromen,” zegt de uil.  

“En dan kunnen de magische wezens ook niet voor de natuur zorgen en 

zal alles verdwijnen,” vult JK aan. JK en de uil zijn er stil van. Een traan 

rolt over JK’s wang. Dan kijkt hij op naar de uil. “Kunnen we de magische 

wereld nog redden uil?”  

De uil zucht diep. “De kinderen zijn de verbinding met hun ware natuur, 

met hun hart en ziel, vergeten,” zegt hij, “Zij zijn ook magische wezens 

en alleen als de liefde in hun hart weer gaat stromen krijgen zij mooie 

dromen en gaan ze weer geloven in magie. Dan zal de liefde uit hun hart 

de regenboogpoort herstellen. We moeten ze terug in contact met de 

natuur brengen. Ik probeer ze ’s nachts tevergeefs te herinneren aan de 
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magie van mooie dromen door bij hun ramen te roepen en de magische 

wezens zingen ‘s nachts hun magische slaaplied bij de bedjes van de 

kinderen. Maar het lijkt al te laat. Er is nog maar één iemand die ons kan 

helpen.” 

“Elfeline,” zegt JK direct, “Zij is het hartenelfje en weet alles over mooie 

dromen, liefde en luisteren naar je hart.” De uil knikt. Zonder nog iets te 

zeggen vliegen ze allebei op en gaan richting de groene weide waar alle 

magische wezens wonen. Daar vinden ze Elfeline vast wel. 

Als JK en de uil bij de groene weide aankomen zien ze direct dat de 

magische wezens ook weten wat er aan de hand is. De kleuren van de 

bloemen en planten zijn verdwenen, de weide oogt grauw en iedereen 

is in rep en roer. Al snel zien ze Elfeline bij een omgevallen boomstronk. 

Ze vliegen er naar toe.  

“JK, uil, wat fijn dat jullie er zijn,” zegt Elfeline, “De magische wereld 

verdwijnt en we hebben jullie hulp nodig. Maar er is weinig tijd. Dus 

luister goed.” JK en de uil zijn muisstil en wachten op wat Elfeline gaat 

vertellen. 

“Er is maar één manier om de regenboogpoort te herstellen. Het is een 

eeuwenoud gebruik. We moeten een magische dromenvanger maken 

met schatten van de natuur. Die zal de nare dromen vangen en de mooie 

dromen doorlaten. Als de kinderen weer een vleugje magie in hun leven 

krijgen, dan gaat hun hart weer open. Dan gaat de liefde weer stromen 

en zullen ze weer gaan geloven in mooie dromen. De liefde en magie 

van hun dromen is de basis van de magische wereld. Zo kunnen we de 

magische wereld redden,” zegt Elfeline en ze kijkt JK en de uil aan. 

“Moeten wij die dromenvanger maken?” vraagt JK. “Nee, zolang de 

regenboogpoort niet krachtig is, is er te weinig magie voor jou om 
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zichtbaar te zijn in de mensenwereld. De magische dromenvanger werkt 

ook alleen maar als die gemaakt is door kinderen. Jullie moeten dus 

zorgen dat de kinderen de schatten van de natuur gaan zoeken. En er is 

maar één manier om dat te doen,” zegt Elfeline. 

“Door een schattenjacht!” zeggen JK en de uil tegelijk. “Zo kunnen we 

de kinderen weer de natuur in laten gaan en de schatten laten vinden.” 

“Precies,” zegt Elfeline. “Door schattenjachten kun je kinderen letterlijk 

en figuurlijk weer in beweging brengen en zal de liefde in hun hart weer 

gaan stromen.” 

Ze zijn het erover eens. Een schattenjacht werkt altijd en ze besluiten de 

kinderen nog die nacht een geheime opdracht te geven. 

 

Wanneer je dromen niet meer komen 

En nachtmerries je gedachten binnen stromen 

Als de angst je doet beven 

En je geen avonturen meer wilt beleven 

Als je somber bent en moe 

Weet dan de elfjes komen naar je toe 

Ze zullen jouw hart weer verwarmen 

En je met liefde omarmen 

Het enige dat zij van je vragen 

Is dat je hen laat helpen de zwaarte te dragen 
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Want met hun magie kunnen zij wonderen verrichten 

En niet alleen jouw hart, maar ook de wereld verlichten. 

Zoek de eerste kleur van de regenboog in de natuur 

Anders is ook hun magie van korte duur 

Dus volg nu snel hun licht 

Anders gaat de regenboogpoort dicht 

 

JK, de oude wijze uil en Elfeline stoppen in elke schatkist die de kinderen 

tijdens vorige schattenjachten van de magische wezens hebben 

gekregen dit briefje en een instructie voor de magische dromenvanger. 

Dan gaan ze terug naar de grot, zodat ze het dorp van een afstandje in 

de gaten kunnen houden en hopen dat het werkt.  
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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. 
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Deel 3: De donkere storm 

Isaak en Sofie slapen die week heel onrustig. Het lijkt net alsof ze tussen 

twee werelden zweven. De magie van de schattenjacht heeft een 

glimlach achtergelaten op hun gezicht en de liefde in hun hart stroomt 

weer wat meer. Maar de donkere nachten hebben ook weer angsten en 

onzekerheden meegebracht. Terwijl de vriendjes vrijwel nooit nare 

dromen hadden, hebben ze die nu elke nacht. En dat maakt het lastig te 

geloven in de magie van mooie dromen. Er is een week voorbij gegaan 

en alsof het in de lucht hangt hebben ze ook deze nacht een 

nachtmerrie. Alleen er is één verschil: dit keer dromen alle vriendjes 

hetzelfde. 

De volgende ochtend schrikt Isaak vroeg wakker en wrijft in zijn ogen. 

Wat een verschrikkelijk enge droom was dit. De regenboogpoort was 

echt gesloten. Er was geen magie meer te vinden in de mensenwereld 

en ze konden JK ook nergens meer vinden. Het leek alsof hij ze riep, 

maar ze konden hem niet zien. Het was precies waar hij en Sofie het 

gisteren nog over hadden gehad. Zonder JK zou hun leven verre van 

magisch zijn. Die gedachte alleen al bezorgt Isaak rillingen. Kon hij zijn 

vriendjes er maar van overtuigen dat het echt heel belangrijk is dat zij 

samen de magische dromenvanger gaan maken. Anders gaat het echt 

verkeerd.  

Snel staat hij op. Hij loopt naar zijn schatkist en als hij hem opent is hij 

blij dat er weer een briefje in ligt. Snel leest hij wat er staat. Hij begrijpt 

ondertussen dat deze briefjes tekens zijn van de magische wezens. En 

hij weet dat het tijd is om naar de volgende kleur te gaan zoeken. Hij 

kleedt zich aan en eet en drinkt snel wat. Dan gaat hij op weg naar Sofie. 

JK en de wijze oude uil zitten weer op de uitkijk bij de grot van JK. Ze zijn 

blij dat Isaak weer uit zijn huis komt. “Als het vuurtje eenmaal brandt, 
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volgt er vanzelf een groot vuur,” zegt de uil. JK kijkt de uil aan. Soms 

heeft hij echt hele wijze opmerkingen en soms begrijpt JK er niets van. 

Maar dit keer begrijpt hij dat de uil bedoelt dat als je ergens heel blij van 

wordt en in gelooft, dat dit aanstekelijk werkt. Niet alleen voor jezelf, 

maar ook voor anderen. De uil noemt dit altijd je passie of je vuur. JK 

snuift wat vuur uit zijn neusgaten. Het verlicht de vroege ochtendlucht. 

Hij is blij dat hij jaren terug zijn eigen vuur weer heeft ontdekt en zo de 

wereld mooier kan maken. Nu mogen de kinderen dat ook doen. 

Isaak is ondertussen bij Sofie aangekomen. Hij klopt op haar deur en ze 

doet direct open. Ze heeft haar rugzak al op haar rug en het briefje in 

haar hand. “We moeten gaan,” zegt ze. “Laten we proberen of er 

vandaag wel nog iemand meegaat.”  

“Goed idee,” vindt Isaak. Ze lopen eerst langs Lisa, maar die doet niet 

open. Dan komen ze aan bij Anton, maar ook hij doet de deur niet open. 

Als ze bijna alle huizen hebben gehad, komen ze aan bij het huis van 

Laura en Simon. En zij doen wel open. Hun ogen zijn groot en hun 

wangen knalrood. Ze praten druk door elkaar heen en Isaak en Sofie 

hebben moeite om ze te volgen. Maar ze weten dat zij het nu ook 

beseffen. Dus laten ze Laura en Simon uitpraten en tot rust komen.  

“Ik voel gewoon dat dit belangrijk is, we waren het helemaal vergeten. 

Daarom droomden we zo naar de laatste tijd en voelden we ons zo 

slecht,” ratelt Simon. Als hij eindelijk stopt met praten, leggen Isaak en 

Sofie uit wat er tijdens de eerste schattenjacht is gebeurd en wat ze 

hebben ontdekt. Ze laten de rode schat zien. Laura en Simon zijn er stil 

van.  

“Dus vandaag moeten we op zoek naar de tweede kleur van de 

regenboog?” vraagt Laura. “Dat klopt, we gaan op zoek naar oranje,” 
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zegt Isaak. “Maar waar moeten we die zoeken?” vraagt Simon. “Dat 

weten wij ook niet. De elfjes zeiden in het eerste briefje dat we hun licht 

moesten volgen. Maar we zagen eerst helemaal niets. Dus zijn we 

gewoon gaan lopen. En elke keer als er een splitsing kwam stonden we 

even stil om te voelen wat goed voelde en wat niet. En uiteindelijk 

vonden we zo de schat.”  

“Misschien moeten we gewoon zoeken naar magische tekens en anders 

ons gevoel volgen?” zegt Sofie. Dat vinden ze allemaal een goed idee. 

En vol goede moed gaan ze op pad. Gelukkig maar, want ze weten op 

dat moment nog niet wat hun te wachten staat. 

Zodra ze het bos inlopen begint het heel hard te waaien. Zand en takken 

vliegen in het rond. “Wat vreemd. Er was eerst nog geen zuchtje in de 

lucht. Het was juist erg warm, bijna verstikkend heet,” zegt Simon. 

“Kijk,” zegt Isaak en wijst naar de lucht. Grote donkere wolken hebben 

zich boven hen gevormd. Het ziet er heel dreigend uit. “Zal er onweer 

komen?” vraagt Laura met een zacht stemmetje. Daar is ze zo 

ontzettend bang voor. De wind gaat ondertussen steeds harder waaien. 

“Zullen we maar naar huis gaan?” zegt Sofie bang. Maar de anderen 

schudden hun hoofd. “We kunnen nu niet opgeven. Alleen wij kunnen 

de magische wereld redden,” zegt Isaak. 

Het wordt steeds donkerder en ze zien bijna geen hand voor ogen. Grote 

takken ploffen voor hen op de grond. De wind rukt ze van de bomen af 

alsof het veertjes zijn. De vriendjes houden elkaar angstig vast en lopen 

stapje voor stapje door het bos. Ze zijn nog steeds op zoek naar tekenen 

van de elfjes zodat zij de tweede schat kunnen vinden. 
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“Dit is niet leuk. Zo hoort een schattenjacht niet te zijn,” zegt Simon 

nadat hij weer bijna een tak op zijn hoofd heeft gekregen. En dan opeens 

snapt Isaak het.  

“We zoeken de hele tijd naar tekenen, maar wat als deze storm nu een 

teken is van de elfjes? Gisteren dachten we ook dat het bos grauw en 

grijs was en de afgrond leek een eng donker gat. Toch bleek dat niet 

waar te zijn. Toen we ons hart openden zagen we de magie weer. Wat 

als deze storm net als onze nachtmerrie nu zorgt dat we bang worden, 

waardoor we ons hart sluiten en we dus juist de magie niet meer kunnen 

zien?” 

De vriendjes zijn even stil. “Daar kun je best gelijk in hebben, Isaak,” zegt 

Sofie. “Het voelt ook als een nachtmerrie. En ik weet nog dat mijn 

moeder vroeger altijd zei dat ook al gebeurt er iets engs of heb je een 

nare droom, zolang je positieve gedachten hebt wordt het altijd weer 

lichter.” De vriendjes weten dat dit waar is.  

“Weet je nog die herfststorm vorig jaar. Wat hebben we toen genoten 

van al die bladeren door de lucht. We hebben toen zoveel plezier gehad 

met JK. Die storm was ook heel zwaar, toch waren we niet bang,” zegt 

Sofie.  

“We moeten het allemaal niet zo zwaar opvatten en het luchtiger 

maken,” zegt Laura en ze begint te dansen met de wind. De vriendjes 

doen met haar mee en op het moment dat ze allemaal weer moeten 

lachen en rennen en springen door het bos, komen de eerste 

zonnestralen weer tevoorschijn en langzaamaan verdwijnt de storm. De 

vriendjes zien één grote zonnestraal het bos ingaan en besluiten die te 

volgen.  
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En jawel precies daar waar het licht de grond raakt zien ze de tweede 

schat. Ze stoppen de oranje schat in de rugzak van Sofie en gaan 

opgewekt naar huis. Ze weten dat hun avontuur nog maar net begonnen 

is, en kunnen niet wachten tot de volgende schattenjacht. 

JK en de wijze oude uil hebben vol trots toegekeken en ook deze keer 

leggen de elfjes precies een week later weer in elke schatkist een briefje. 

 

Wat je zoekt zal je vinden 

Zodat jij je met je dromen kan verbinden 

Maar alleen wanneer je ware kracht 

Sterker is dan wat je dacht 

Wanneer je niet meer bang bent 

En je het geheim kent 

Vergeet daarom nooit om te blijven proberen  

Dan zal de magie terugkeren 

Wees vriendelijk voor de beren op je pad 

Dan heeft angst op jouw geen vat 

Want een hart vol vertrouwen 

Dat is waar jij op kunt bouwen 

Dus wees positief en goed gezind 

Dan weet ik dat je de derde schat vindt. 
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En ook deze keer wachten JK, Elfeline en de wijze oude uil vol 

vertrouwen af. 
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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. 
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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 
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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. 
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Deel 6: De zwarte vlek 
Tot laat blijven de vriendjes die avond op het plein. Ze lachen, dansen 

en vieren feest. Het lijkt bijna alsof ze de regenboogpoort al hebben 

gered. Tevreden gaan ze naar bed. Die week wordt er nog veel over 

gepraat. Ze hebben weer mooie dromen en spelen weer veel vaker 

samen buiten. Ze gaan zelfs alweer op avontuur in het bos.  

En als ze precies een week later op een ochtend wakker worden en weer 

een briefje van de elfjes vinden, haasten ze zich opgetogen naar het 

dorsplein om aan hun volgende schattenjacht te beginnen. 

Maar dan wordt akelig duidelijk dat ze er nog niet zijn, en slaat de 

feeststemming snel om. Want opeens wordt het donker, zo donker dat 

de kinderen geen hand voor ogen zien. Er is geen zon en het is windstil. 

De kinderen denken eerst nog dat er wolken voor de zon zijn geschoven 

en wachten rustig af. Maar als het na een minuut of twintig nog steeds 

gitzwart is raken ze in paniek.  

“Wat is er aan de hand?” “Waarom is het zo donker?” “JK waar ben je? 

Je moet ons helpen, je moet vuur maken.” Iedereen roept dwars door 

elkaar heen. Ze beginnen ook te lopen, maar botsen tegen elkaar op. Ze 

schreeuwen en sommigen beginnen te huilen. Niemand weet wat er 

gebeurt en wat ze moeten doen. 

JK en de wijze oude uil zitten buiten bij de grot als dit gebeurt. Ook zij 

zien niets. Alleen de uil lijkt nog wat schimmen te kunnen zien. JK hoort 

zijn vriendjes roepen, maar hij kan niet naar ze toe. Hij zou niet weten 

waar hij heen moet vliegen. Hij probeert vuur te spuwen, maar zodra 

het uit zijn mond en neusgaten komt verdwijnt het vuur direct in de 

gitzwarte nacht.  
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“Wat is er aan de hand uil?” vraagt JK. De uil kucht en zegt dan met 

serieuze stem: “Dit, JK, is de zwarte vlek.” “De zwarte vlek? Wat is dat?” 

vraagt JK. “De zwarte vlek is dat deel van de magische wereld waar geen 

liefde kan komen. Ieder mens heeft donkere plekken in zijn hart. 

Bijvoorbeeld angsten of gebeurtenissen waar ze liever niet aan 

terugdenken. Ook de magische wereld heeft zo’n plek. Die is lang 

geleden ontstaan toen de magische wereld dreigde te worden 

afgesloten van de mensenwereld. De magische wezens waren zo bang 

en hebben dagen in angst geleefd. Het was juist door hun angst dat het 

veel langer duurde dan nodig was. Maar dat begrepen ze niet. Ze 

begrepen ook niet waarom het gebeurde. En omdat ze hun hart niet 

open hielden, kon de liefde ze niet helpen. En werd het een donkere 

vlek in hun hart.” 

JK luistert aandachtig. “Als ik het goed begrijp hebben magische wezens 

dus ook, net als mensen, angsten. Werkt het ook bij de magische wezens 

zo dat als ze niet met liefde naar een gebeurtenis kijken en er iets van 

leren, maar het wegstoppen, dit hun hart gaat verzwaren?” De uil knikt. 

“Dat klopt.” “En is het ook zo dat zij dus ook moeten leren om niet in 

angst te blijven leven, maar juist door liefde de zwaarte lichter kunnen 

maken?”  

“Precies,” zegt de uil, “en zolang ze dat niet doen, wordt af en toe de 

zwarte vlek zichtbaar tussen onze werelden in. Dan wordt het hier en in 

de magische wereld gitzwart. En dat gebeurt ook als je je dromen wilt 

waarmaken. Juist als het lijkt alsof je er bijna bent, dan worden de 

zwarte vlekken ook zichtbaar.” 

JK is er stil van. Hij denkt terug aan de tijd toen hij bang was en zich van 

iedereen afsloot. Zijn dagen waren somber, donker en triest. Wat is hij 

blij dat hij zijn angsten met liefde kon bekijken en toch zijn dromen waar 
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ging maken. Nu beleeft hij elke dag magische avonturen en heeft hij vele 

vriendjes.  

“Wanneer gaat de zwarte vlek weg?” vraagt JK. “Dat weet ik niet. Het 

hangt nu af van de magische wezens. Zij moeten uit hun angst stappen,” 

antwoordt de uil. “Kan ik helpen?” vraagt JK. “Ja als jij al zichtbaar was. 

Maar de poort is nog gesloten. Dus het is nu aan je vriendjes om de 

wereld te verlichten.” 

JK denkt na. Ook al is hij niet zichtbaar, als er één ding is wat hij heeft 

geleerd is dat liefde in je hart zit. En dat ook al zie je elkaar niet, je toch 

met elkaar verbonden bent. Hij moet zijn vriendjes helpen en hij weet 

hoe. Hij staat op en vliegt weg. De diepe donkere nacht in. En op zijn 

gevoel vliegt hij naar het dorp. 

JK durft niet op het dorsplein te landen, want ook al is hij onzichtbaar hij 

kan nog steeds op zijn vriendjes terechtkomen. Dus blijft hij er hoog 

boven vliegen. Hij weet dat het geen zin heeft nu om bang te zijn, maar 

hij moet dapper zijn. Zijn vriendjes hebben het nodig. Hij luistert naar 

wat zijn vriendjes zeggen. Ze willen licht. Maar de zwarte vlek dooft elk 

licht, denkt JK, tenzij… Dan heeft JK een idee. 

Hij herinnert zich opeens dat als je hart overloopt van liefde dat je dan 

een gouden gloed uitstraalt. Een gloed die sterker is dan welk licht dan 

ook. Hij denkt aan zijn vriendjes en voelt de liefde in zijn hart. Hij denkt 

aan alle fijne momenten en alle magische avonturen. Hij denkt aan de 

knuffels, de feestjes en het plezier dat ze samen hebben. En dan gebeurt 

dat wat JK al hoopte. Zijn hart begint te gloeien en straalt een gouden 

gloed uit. JK zijn hart maakt een sprongetje. Het lukt! Het lukt! 

En hoe meer blije gedachten hij krijgt, hoe groter de gouden gloed 

wordt. Het verlicht steeds meer de hemel en raakt de harten van zijn 
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vriendjes. Het is een prachtig gezicht. De vriendjes zien de gouden gloed 

ook en hun angst verdwijnt. Ze beginnen te juichen en omhelzen elkaar. 

Ze turen de lucht in om te kijken waar de gloed vandaan komt. Maar 

natuurlijk zien ze JK niet. Maar dat hoeft ook niet. “Het is JK!” roepen ze 

uit. Ze weten zeker dat hun vriend is komen helpen. Er is niemand 

anders die er altijd voor ze is, die zo wijs is en altijd precies weet wat er 

nodig is.  

Hun harten vullen zich met liefde voor JK en voor elkaar. En de gouden 

gloed wordt groter en groter. En net zo snel als de zwarte vlek is 

gekomen, is hij weer verdwenen. De zon straalt aan de hemel alsof er 

niets aan de hand is geweest. De vriendjes zijn opgelucht en kijken om 

zich heen. Dan zien ze midden op het plein een hemelsblauwe schat 

fonkelen in het zonlicht.  

“Het is de vijfde schat!” roepen ze blij en voorzichtig stoppen ze hem bij 

de andere schatten. JK kijkt vanuit de lucht tevreden naar zijn vriendjes. 

Hij slaat een paar keer krachtig met zijn vleugels en vliegt weer terug 

naar zijn grot. Hij kan niet wachten tot hij weer zichtbaar is en hij zijn 

vriendjes kan omarmen. 

De magische wezens hebben ook al die tijd angstig weggedoken 

toegekeken. Ze hebben nooit geweten wat ze met de zwarte vlek 

moesten doen, maar nu weten ze dat bang zijn niet erg is, en dat je nooit 

moet vergeten dat liefde alles heelt. En alleen als je luistert naar je hart 

en naar elkaar kun je je dromen waarmaken, en heel vaak heb je daar 

de hulp van je vriendjes bij nodig. 

JK heeft een grote glimlach op zijn gezicht. Wat is hij trots. En hij en 

Elfeline besluiten om de volgende aanwijzing weer precies een week 

later in hun schatkistjes te doen. 
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Wanneer jij het niet meer weet 

En je de belangrijkste lessen vergeet 

Als de schaduw groter wordt dan het licht 

En het duister belemmert je zicht 

Dan is een vriend altijd nabij 

Zodat je samen kunt staan zij aan zij 

Met wijsheid liefde en kracht 

Kom je altijd door de donkerste nacht 

En welke droom je ook wilt beleven 

Alleen zo hou je de magie in leven 

Vergeet niet dat wat je oog ziet 

Valt bij de wijsheid van je hart in het niet 

Dus zoek nu snel de volgende kleur 

En open daarmee de magische deur 

 

En weer kijken JK, Elfeline en de wijze oude uil van een afstandje toe 

hopen dat het de vriendjes gaat lukken. 
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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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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. 



 

 
42 De regenboogpoort sluit is het verhaal van de TIS Regenboogschattenjacht 
2.0 van InnerTreasure© 

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 

 


