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Jouw unieke dromenvanger 
Het is een paar dagen geleden dat JK en zijn vriendjes de grote magische dromenvanger hebben 

gemaakt en zo de regenboogpoort hebben gered. Ze zitten met zijn allen bij de oude wilgenboom en 

kijken naar het meer. Er liggen een paar goudgele blaadjes op. “Zou het al herfst worden?” vraagt 

Isaak. De vriendjes kijken om zich heen. Japie slingert naar een boom en haalt er een kastanje uit. “Kijk 

de kastanjes zijn er ook al. Dat zijn ook echte schatten van de natuur,” zegt hij. “Ik zou zelf eigenlijk 

ook wel graag een dromenvanger willen. Dan hang ik die boven mijn bed,” zegt Sofie. “Kan dat?” vraagt 

Japie. De vriendjes denken na. 

“Natuurlijk kan dat,” zegt opeens de wijze oude uil, “dat is zelfs een heel goed idee. Want als jullie 

allemaal een eigen magische dromenvanger maken, dan zal dat de magie alleen maar versterken en 

groter maken.” De vriendjes juichen en springen op en neer. “Gaan we dat nu doen, kan dat? Mag dat 

uil?” schreeuwen ze door elkaar heen. 

De uil houdt van hun enthousiasme en knikt: “Ja natuurlijk kan dat. Volgens mij liggen er in de oude 

schuur aan de rand van het bos zelfs nog de spullen ervoor. Dus als jullie op zoek gaan naar de schatten 

die je er aan wilt hangen, of misschien heb je thuis wel mooie spulletjes, dan gaan JK en ik het frame 

en het draad halen voor de dromenvangers. JK kan dan daarna zelf nog even naar zijn grot vliegen om 

zijn schatten te halen als hij dat wil.” JK knikt, dat is een goed idee. En samen met de uil vliegen ze weg. 

De vriendjes kijken ze na en rennen dan het bos in of richting hun huizen. 

Als iedereen weer terug is leggen ze alle spullen netjes klaar. En dan kan het werk beginnen. Omdat ze 

de grote dromenvanger al hebben gemaakt, is het nu echter heel simpel en binnen een uur zijn ze 

klaar. Eén voor één worden de schatten eraan gehangen. De één heeft veren, de andere allerlei 

steentjes en weer een ander heeft zelfs kastanjes en goudgele bladeren. Sofie heeft haar oorbellen er 

aan gehangen en die glinsteren prachtig in het zonlicht dat tussen de bomen doorschijnt. De vriendjes 

genieten en er hangt een sfeer van magie en liefde in de lucht. 

Zodra iedereen klaar is gaan ze bij elkaar kijken. JK loopt trots rond met zijn dromenvanger en Japie 

heeft die van hem even in een boom gehangen. “Waarom heb je dat eraan gedaan?” vraagt Lisa aan 

Japie. “Waarom heb jij er oorbellen aan gehangen?” vraagt Japie op zijn beurt, “Dat is toch raar?” Lisa 

kijkt Japie verbaasd aan en zegt: “Vind je hem niet mooi dan?” “Mooi, mooi? Nou nee helemaal niet. 

Ik zou die niet boven mijn bed willen hangen,” zegt Japie. Dan komt ook Otto erbij en Streep en JK. 

Mini de muis wil de boel nog sussen, maar binnen enkele seconden zijn ze in een soort wedstrijd beland 

over welke dromenvanger het mooist is.  

De vriendjes schreeuwen en roepen door elkaar: “Die van jou is lelijk!” “Nietwaar, heb je die van jezelf 

wel gezien!” De uil probeert tussenbeide te komen, maar dan is het al te laat. De vriendjes hebben 

ruzie en niet zomaar ruzie, ze roepen, stampen, huilen en schreeuwen. Lisa loopt zelfs weg en zegt: “Ik 

wil geen vrienden meer met jullie zijn.”  

Van de magie die er was toen ze met de dromenvangers bezig waren is niets meer over.  

Dan is de uil het zat. Hij schraapt zijn keel en geeft een luide knerpende schreeuw: “OEHOE!” 

JK en zijn vriendjes zijn in één klap stil. Als verstijfd staan ze aan de grond genageld. Ze hebben de uil 

nog nooit zo hard horen roepen. Ze durven de uil niet aan te kijken en staren naar de grond. Ze wachten 

in stilte af, doodsbang voor wat er nu gaat komen. 
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“Lieve vriendjes,” zegt de uil echter op een vriendelijke en zachte toon, “Is dit het gedrag wat ik jullie 

heb geleerd? Helpt dit de magie te laten stromen? Worden jullie hier blij van? Ik in elk geval niet. 

Helemaal niets zelfs. Ik word hier heel verdrietig van en ben erg teleurgesteld in jullie.” 

De vriendjes slikken en kijken beschaamd naar de grond. Ze dachten dat de uil boos was, maar dit voelt 

nog veel erger. Sommigen schuifelen met hun voeten door de aarde, andere wiebelen stilletjes heen 

en weer. Ze wachten af op wat de uil verder gaat zeggen. 

“Iedere dromenvanger is uniek. Net als ieder van jullie. Dat maakt ons juist zo mooi. En ook jullie 

dromen zijn uniek. Want natuurlijk dromen we allemaal van liefde en geluk, van gezondheid en veel 

plezier, en jullie weten dat we dit zelf kunnen creëren door te leven vanuit ons hart. Maar door naar 

ons hart te luisteren krijgen we ook onze eigen unieke dromen. Jij Japie hebt je eigen dromen, en jij 

Mini ook. En Lisa, en Sofie en Isaak, en Anton en JK. Iedereen. Door deze unieke dromen kun jij je eigen 

leven kleur geven, maar ook de wereld mooier maken. En dat heeft de wereld nodig. Al jullie eigen 

bijzondere magische dromen. 

We hebben één magische dromenvanger gemaakt om de regenboogpoort te redden, maar het zijn 

eigenlijk al jullie dromen samen, al de liefde uit jullie harten, die onze wereld echt kleur geeft en 

magisch maakt. Zonder Japie zijn drumband en zonder het prachtige kasteel van Lisa en doordat JK kan 

vliegen is onze wereld veel rijker geworden aan muziek, kleur, en avontuur. En ook de dromen van Jay 

en Kay en van Simon en Laura doen ertoe. Kijk maar eens hoeveel plezier jullie beleven samen en hoe 

leuk het is om elkaars dromen te helpen waarmaken en er samen van te genieten.” 

De vriendjes kijken de uil aan. Ze knikken en weten dat de uil gelijk heeft. Zonder elkaar en ieders 

mooie dromen en talenten zou het heel saai zijn. 

“Er bestaat dus eigenlijk niet zoiets als mooi of lelijk of beter of slechter,” vervolgt de uil, ‘”Zeker niet 

als het om jullie dromen gaat. En door jouw energie in de dromenvanger te stoppen en de schatten 

die voor jou belangrijk zijn eraan te hangen zorg jij ervoor dat jouw dromenvanger precies weet welke 

dromen hij bij jou moet brengen. Daarom is die van Lisa perfect voor haar en die van Anton perfect 

voor hem. Want stel je voor wat er zou gebeuren als JK de dromenvanger van Lisa krijgt, dan zit hij 

binnenkort op een roze prinsessenstoel.” 

De vriendjes moeten hard lachen. Ze zien het al helemaal voor zich. Eén voor één ontspannen ze en 

voelen ze weer de liefde voor elkaar. Ze gaan weer stralen en kijken nu heel anders naar elkaars 

dromenvanger en beseffen dan dat ze allemaal uniek zijn en even magisch. Net als zij allemaal.  

Vanaf die dag komen de kinderen elke volle maan samen bij de geheime magische dromencirkel om 

hun dromen te delen en elkaar te helpen ze waar te maken. Ze beleven de meest magische avonturen 

en elke dag herinneren hun eigen dromenvangers herinneren ze aan de wijze boodschap van de uil.  

En mochten ze het toch vergeten dan zingen de magische wezens zachtjes hun lied bij hun 

slaapkamerraam: 

“Als je wilt dat dromen uitkomen 

Zul je magie moeten laten stromen 

Want zonder liefde in je hart 

Heeft elke droom een valse start 

Jij bent degene die het verschil kan maken 
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Dus schreeuw het van alle daken 

Ik geloof in liefde en magie 

Zo maak ik de wereld die ik in mijn dromen zie” 

 

~ 

 

Wil jij ook je dromen delen met de geheime magische 

cirkel en samen de wereld kleur geven?  

Word dan vriend van JK en Elfeline! 

 

 

 


