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Inleiding 
De Regenboogschattenjacht 3.0 neemt je mee op de Magische Ontdekkingsreis naar een 

zomer vol liefde. 

De gratis Regenboogschattenjacht is voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en hun ouders. Als op 

een zomerse vakantiedag een machtige tovenaar de regenboog en al haar kleuren laat 

verdwijnen in een zwart donker kolkend gat, verdwijnt de magie in JK’s Magische Wereld. De 

kleuren van het bos en de kinderen verdwijnen en alles wordt grauw en grijs. Daarnaast 

worden de magische wezens onzichtbaar. 

Gelukkig weet de wijze oude uil raad en moeten JK de draak en zijn vriendjes op zoek naar 

zeven stenen in de kleuren van de regenboog om daarmee in het zwarte gat de bron van de 

kleuren te herstellen. Maar dat lijkt makkelijker gezegd, dan gedaan. 

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 de basis voor een leven vol liefde. 

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

bijzondere reis. 

Liefs, 
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De bron waar alles begint en naartoe gaat 
JK de draak en zijn vriendjes zijn aan het spelen in het bos bij het meer bij de oude 

wilgenboom. Zoals altijd zijn ze met een hele grote groep. En zeker nu het zomervakantie is, 

lijkt het wel alsof het dorp is leeggelopen. En ook de magische wezens zijn aanwezig. Ze spelen, 

lachen, zingen en maken heel, heel veel herrie. De oude wijze uil zit hoog in de top van de 

oude wilgenboom en kijkt geamuseerd naar de krioelende menigte onder hem. Hij kan zich 

nog goed de dag herinneren dat hij hier voor het eerst in het bos kwam. Het bos was donker 

en zwart, had weinig kleur en er leek geen leven in te zitten. Toch bleef hij, want ergens wist 

hij dat dit een magisch bos was. 

En dat klopte. Want alles veranderde de dag dat hij JK de draak ontmoette. De wijze oude uil 

wist direct waarom dit bos, maar ook het dorp, zo weinig leven vertoonde en zo grauw was. 

JK was boos, bang en agressief en dat had ervoor gezorgd dat iedereen in angst leefde. De uil 

besloot hem te helpen. Toen bleek dat het diepe verdriet van JK vooral te maken had met dat 

hij zijn hart had gesloten en niet meer wist wie hij was. De wijze oude uil hielp hem met 

verhalen vol bijzondere boodschappen om zijn hart weer te openen. En zo kwam het dat niet 

alleen JK weer liefde in zijn hart en leven kreeg, maar ook de hele vallei veranderde in een 

magische wereld.  

Het was dat moment dat JK besloot dat als er iemand vast zat in zijn eigen gevoelens, angsten 

of gedachten, dat hij hem zou helpen weer liefde te vinden. En zo beleefde hij samen met zijn 

vriendjes bijzondere avonturen en maakten ze van elke dag een magische ontdekkingsreis. En 

dat dit aanstekelijk werkte is te zien. Want waar JK eerst maar twee of drie vriendjes had die 

samen de wereld ontdekten, zo zijn ze nu al vaak met dertig of meer vrienden aan het spelen.  

De wijze oude uil is tevreden. “Misschien is het wel tijd om weer eens verder te trekken,” 

denkt hij hardop. “Verder trekken?” hoort hij dan iemand zeggen. De uil kijkt op en kijkt recht 

in de ogen van JK. “Hoe, hoe,…, hoe kom jij hier nu ineens?” stamelt hij. JK begint te lachen. 

“Je weet toch dat ik een magisch wezen ben uil. Dan weet je ook dat ik dus zomaar ergens kan 

verschijnen,” zegt JK, “En dat ik gedachten kan lezen.” De uil kijkt JK lachend aan. Hij is nog 

steeds zo trots op wie hij is geworden. “Dan weet je ook waarom ik ooit verder zal trekken,” 

zegt de uil. 

JK is even stil. Hij weet het. De wijze oude uil is er altijd voor hem geweest. Het leek wel alsof 

hij op magische wijze was verbonden met hem, want altijd als hij hem nodig had en het even 

niet meer wist dan was de uil er met wijze raad. Hij zou niet weten wat hij zou moeten doen 

zonder hem. De uil kijkt JK aan en hij wacht duidelijk op wat JK gaat zeggen. JK slikt en zegt 

dan: “Ik weet het uil. Wij kunnen het nu zelf. We helpen elkaar en zorgen dat de liefde blijft 

stromen zodat de wereld hier magisch blijft. Er is waarschijnlijk wel ergens een ander bos waar 

ze jouw hulp kunnen gebruiken. Ik weet dat er een dag komt dat je weg zult gaan. Maar 

hopelijk blijf je nog even. Blijf je in ieder geval nog deze zomer?” De uil knikt en antwoordt 

dan geheimzinnig: “In ieder geval deze zomer. Want het belooft weer een hele bijzondere 

zomer te worden.” 
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JK kijkt naar de uil. Wat bedoelt hij daarmee? Maar JK weet nu dat de uil altijd al meer weet 

dan hij. En hij vindt het ook wel leuk dat het een verrassing blijft, dus vraagt hij er verder niet 

naar en vliegt weer naar beneden naar zijn vriendjes. En met een flink bommetje belandt hij 

middenin het meer. Zijn vriendjes die in het meer zitten worden door de grote golven omhoog 

gegooid en zijn vriendjes aan de kant worden kletsnat door al het opspattende water. “JK!!” 

roepen ze lachend uit en dan wordt het een groot watergevecht.  

Het water spat alle kanten op. Het vormt een enorm watergordijn boven het water. De 

zonnestralen schijnen er vol op en daardoor ontstaat er een prachtige regenboog metershoog 

in de lucht. De vriendjes kijken er ademloos naar. “Wat mooi!” fluisteren ze zachtjes. “Ja heel 

mooi, ” horen ze opeens iemand heel luid en boos zeggen. Ze kijken om zich heen en zien een 

man met een zwarte cape en een hoge zwarte muts in de lucht zweven. Met een harde zware 

stem vervolgt hij: “Het is werkelijk schitterend en daarom is dit dan ook de laatste keer dat 

jullie dit zien.”   

De vriendjes staan als aan de grond genageld. Doordat ze niet meer spelen valt het water ook 

weer op de grond. Alleen de regenboog verdwijnt niet. Die blijft hoog boven het water hangen. 

Ze begrijpen er niets van. De man in het zwart houdt een toverstaf omhoog en zegt luid:  

“Dat waar ik geen macht over kan krijgen, 

Zal mijn zwarte magie bedreigen, 

En omdat het mijn kracht kan ondermijnen, 

Zal ik het in dit zwarte gat laten verdwijnen.” 

Hij zwaait met zijn toverstaf en dan ontstaat er opeens een donker zwart gat boven het meer. 

Het lijkt op een draaiende zwarte massa en zuigt de lucht erboven naar binnen. De regenboog 

wordt als een spiraal naar beneden getrokken richting het zwarte gat. Binnen enkele seconden 

zijn alle kleuren van de regenboog verdwenen in het zwarte gat. Maar ook de kleuren van het 

bos, de lucht en van de vriendjes worden langzaam vager en grauwer. Ook hun kleuren 

verdwijnen in het zwarte gat. De vriendjes kijken verschrikt toe.  

De man in het zwart lacht hardop: “Hahaha, de donkere tijden zijn aangebroken. Eindelijk is 

alle magie van mij. Nu ben ik de machtigste tovenaar van de hele wereld. Hahaha!” En dan net 

zo plotseling als hij is gekomen, verdwijnt hij weer. De vriendjes verbaasd achterlatend. 

“Wat is er hier nu net gebeurd?” vraagt Mini de muis. De vriendjes verzamelen zich en de 

enige conclusie die ze kunnen maken is dat deze zwarte tovenaar alle kleuren van de 

regenboog heeft laten verdwijnen, zodat hij meer macht kan hebben. Maar ze begrijpen niet 

hoe en waarom. “Het maakt niet uit wat de reden is dat deze tovenaar dit heeft gedaan,” zegt 

JK dan, “Belangrijker is dat we de kleuren terug moeten krijgen.” “Maar hoe dan,” vraagt Japie 

de aap. “Misschien weet de wijze oude uil het,” antwoordt Sofie. Ze knikken en kijken tegelijk 

naar de oude wilgenboom. En jawel, daar zit de wijze oude uil al op de onderste tak, klaar om 

de vriendjes te helpen. 
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Snel lopen ze naar hem toe en gaan voor hem op de grond zitten. Als iedereen zit, schraapt 

de uil zijn keel, hij kucht en begint: “Lieve vriendjes, het is niet de eerste keer dat de kleuren 

van de regenboog zijn verdwenen. Wij zijn dus niet voor één gat te vangen. Ook niet als het 

een donker zwart gat is.” De vriendjes moeten lachen. Zelfs als alles er slecht uitziet, weet de 

uil met grapjes de lucht wat te klaren. “Maar dit is toch wel heel erg uil,” zegt Isaak. “Ja, dat 

klopt,” antwoordt de uil met een serieuze stem. 

Iedereen is even stil. Nooit eerder hebben ze deze tovenaar gezien. En opeens komt hij vanuit 

het niets en tovert hij een zwart gat dat alle kleuren van de regenboog laat verdwijnen. Ze 

weten heel goed wat het gevolg is als de regenboog weg is. Dan verdwijnen alle kleuren, de 

magie en dus ook de magische wezens. De kinderen zien er ondertussen allemaal grauw en 

grijs uit. De magische wezens zijn bijna onzichtbaar en het bos ziet er mistroostig uit. De 

bloemen hangen slap, het gras ligt plat op de grond en de bomen verliezen hun bladeren. Dit 

is erg, heel erg!  

De angst slaat hen om het hart. Sommige vriendjes huilen, anderen zoeken troost bij elkaar. 

De uil kucht weer luid en de vriendjes kijken hem hoopvol aan. Misschien weet hij het 

antwoord.  De uil kijkt ze vol vertrouwen aan en zegt dan: “Lieve vriendjes, ik begrijp dat jullie 

bang zijn, maar dat is nu precies wat deze boze tovenaar wil. Want zolang jullie je hart afsluiten 

en de liefde niet meer stroomt krijgt hij meer macht en kan hij over de wereld heersen.”  

De vriendjes knikken. Ze begrijpen wat de uil bedoelt. Ook al ben je verdrietig, heb je pijn of 

ben je bang, als je je hart maar open houdt, dan kan de liefde erin stromen en al die pijn en 

angsten meenemen, zodat alleen de liefde overblijft. Het is net als met een beek vol met 

rotsblokken. Als je de rotsblokken opstapelt, dan stopt het water met stromen en hoopt ook 

het vuil zich op. Dan wordt het water donker, troebel en vies. Zo is het ook met je emoties, als 

je ze opkropt, dan wordt je hart alleen maar donkerder en kan de liefde minder stromen. En 

krijgen je angsten steeds meer macht over je leven. 

De uil ziet dat de vriendjes het begrijpen en vervolgt dan: “Wat deze tovenaar niet weet is dat 

ditzelfde zwarte gat waar hij al de kleuren in heeft laten verdwijnen ook de bron is waar de 

kleuren ontstaan. Deze bron is een soort spiraal die je naar beneden, maar ook naar boven 

kan volgen. Je ziet deze spiraal ook terug in het leven en vooral in de natuur. Bijvoorbeeld 

sommige planten en dieren rollen zich op bij gevaar en als ze zich weer veilig voelen ontrollen 

ze zich weer. Deze spiraalbeweging helpt je als je het niet meer weet. Als je het niet meer 

weet dan ga je met de spiraal naar binnen, terug naar je basis, dus naar je hart. En als je het 

dan weer weet, als je je weer veilig en goed voelt, dan ga je weer dingen doen in de 

buitenwereld.” 

De vriendjes kijken de uil aan. “Betekent dit dat wij nu het zwarte gat in moeten? Want dat is 

toch de bron waar de kleuren ontstaan?” vraagt JK. De uil knikt en zegt: “Precies JK, jullie 

moeten naar het hart van het zwarte gat en daar de magie herstellen. Dan kunnen de kleuren 

weer naar buiten stralen.” De vriendjes slikken. Moeten ze in dat donkere zwarte gat 

springen? En dan? Hun harten kloppen in hun keel, hun handen worden klam van het 

angstzweet en hun monden droog van het slikken. 
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“Maar dat durven we helemaal niet. En als we dat durven dan weten we niet eens wat we 

moeten doen daar in het donker,” zegt Anton. “Op de weg naar binnen zal jullie hart je 

helpen,” zegt de uil, “Maar voor dat jullie het gat in gaan, moeten jullie eerst de zeven stenen 

in de kleuren van de regenboog vinden. Die moeten jullie meenemen om onderin het zwarte 

gat de bron te herstellen. Jullie kunnen deze stenen in het bos vinden. Je moet ze zoeken in 

de volgorde van de regenboog. Ik zal jullie helpen ze te zoeken door het geven van opdrachten. 

Zodra je een kleur hebt gevonden doe hem dan in de schatkist onderin deze oude 

wilgenboom. Dan zal vanzelf de volgende aanwijzing verschijnen. Let ondertussen in het bos 

goed op, want de natuur heeft vele schatten die je misschien kunnen helpen met deze 

belangrijke opdracht. Als je hart een sprongetje maakt als je ze ziet, neem ze dan mee. Als 

jullie alle stenen hebben, verzamelen jullie je hier. Is dit duidelijk?” 

De vriendjes knikken. Ze moeten in het bos zeven stenen in de kleur van de regenboog zoeken, 

ondertussen kijken naar andere schatten en dan in het zwarte gat springen en de bron van de 

kleuren herstellen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn of wel?  

 

 

 ~ WORDT VERVOLGT ~ 

 

 

 

 

 

 


