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Voorwoord 
De Regenboogschattenjacht 4.0 neemt je mee op de Magische Ontdekkingsreis naar een 

zomer vol kracht. 

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

gaan we op zoek naar de poort naar drakenland.  

JK de draak en zijn vriendjes willen maar wat graag meer draken ontmoeten. Maar bestaan ze 

wel? En als ze bestaan willen ze wel gezien worden en zijn ze niet gevaarlijk?  

JK en zijn vriendjes zijn zo nieuwsgierig dat ze besluiten op zoek te gaan naar de poort naar 

drakenland. Maar eenmaal daar aangekomen blijkt hij te zijn ingestort. De brokstukken liggen 

overal verspreid. Maar dat is niet het grootste probleem. Bij de poort ontmoeten ze een 

krachtige zwarte draak die ze na enig wantrouwen vertelt wat er echt aan de hand is. 

De zeven stenen van de zeven regenboogdraken zijn verdwenen. En het zijn deze stenen die 

in de boog van de poort moeten worden verwerkt. Anders krijgt die geen magische kracht. 

Alleen als deze stenen terugkomen zullen JK en zijn vriendjes de draken kunnen ontmoeten 

en ook hun eigen drakenkracht kunnen ontdekken.  

De vriendjes hebben geen idee wat ze moeten doen, maar natuurlijk gaan ze gezamenlijk op 

zoek. En uiteindelijk vinden ze niet alleen de zeven regenboogstenen, maar ontdekken ze ook 

zoveel meer. 

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 prachtig symbolisch aandenken. 

Deze versie is de kinderversie voor kindjes voor wie lang stilzitten, aandachtig luisteren en de 

soms wat ingewikkeldere verhaallijnen nog wat moeilijk zijn. Maar ook zeer geschikt als je 

gewoon wat minder tijd hebt. 

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

reis. 

 

Liefs, 
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De poort naar Drakenland 
JK de draak en zijn vriendjes zijn in het bos. Ze spelen verstoppertje bij het meer en de oude 

wilgenboom. De oude wijze uil kijkt toe vanaf de onderste tak in de boom. Het is nog niet eens 

zo lang geleden dat JK hier kwam wonen. In het begin waren ze best bang geweest voor JK. 

Maar nu is dat anders. Iedereen houdt van hem en ze zouden nooit meer zonder hem willen. 

Nu weet iedereen dat draken helemaal niet eng zijn, maar juist hele bijzondere magische 

wezens. De uil denkt aan de vele gesprekken die hij toen met JK had. Hij is dankbaar dat hij JK 

kon helpen zich thuis te voelen hier. En nu doet JK dat bij iedereen die zijn hulp kan gebruiken. 

Waren er maar meer draken zoals JK, denkt de uil.  

De uil zit zo in gedachten verzonken dat hij niet in de gaten heeft dat Japie de aap in de boom 

is geklommen om zich te verstoppen. Maar JK heeft het wel gezien en vliegt naar Japie toe en 

roept keihard ‘boe!’. Maar het is niet Japie die schrikt, maar de uil en hij valt bijna van de tak 

af. Iedereen moet lachen om het geschrokken gezicht van de uil. En als de uil weer is 

bijgekomen van de schrik lacht hij met ze mee.  

“Waar zat jij met je gedachten uil?” vraagt JK. “Ik bedacht me hoe blij ik ben dat jij hier bent 

en dat het leuk zou zijn als er meer draken hier zouden wonen,” antwoordt de uil. JK is even 

stil. Hij zou dat ook graag willen en droomt er zelfs van. “Laatst droomde ik dat er een poort 

naar drakenland is,” zegt JK, “Het voelde zo echt. Zou die er zijn denk je?” JK kijkt de uil aan 

en antwoordt: “Geen idee, maar wat deed je in die droom. Waar was de poort? Misschien als 

we hetzelfde doen en op die plek zoeken vinden we hem wel.” 

JK voelt zijn hart een sprongetje maken. Maar ook zijn vriendjes hebben het gehoord en 

juichen: “We gaan weer een avontuur beleven! We gaan weer een avontuur beleven!”.  JK 

moet lachen. Hij had moeten weten dat zijn vriendjes hem altijd steunen en ook altijd zin 

hebben in nieuwe zoektochten. De uil lacht ook. Hij weet zeker dat ook dit weer een heel 

bijzondere ontdekkingsreis gaat worden. 

“Wat moeten we doen en waar moeten we heen JK?” vraagt de uil. JK denkt even na. “We 

hoeven nergens heen, maar je moet wel mij nadoen,” zegt hij en gaat zitten onder de oude 

wilgenboom. Hij legt zijn hand op zijn hart en de vriendjes doen hem na. Dan snuift hij en 

ademt diep in en uit en zegt: “Lieve draken, ik zou graag willen weten, willen jullie contact of 

zijn jullie ons vergeten? Wij zijn hier en jullie daar, vertel ons hoe komen wij nader tot elkaar?” 

De vriendjes houden hun adem in en wachten gespannen af.  

Dan opeens lijkt de lucht lichter te worden, een soort gouden gloed verspreid zich om hen 

heen en dan zien ze opeens aan aantal laaghangende wolken. “Daarbovenop moet de poort 

zijn,” fluisteren ze zachtjes. Ademloos kijken ze omhoog. Maar in plaats van de poort zien ze 

een heleboel brokstukken en een grote gitzwarte draak.  

“Wat willen jullie?” vraagt de zwarte draak met harde stem. De vriendjes antwoorden: “Wij 

willen heel graag weten of er meer draken zijn en of drakenland bestaat.” “Waarom?” vraagt 

de zwarte draak nog steeds op zijn hoede. “Omdat wij vrienden met jullie willen zijn,” 

antwoordt Lisa, “Dankzij JK is ons leven een magisch avontuur vol liefde en dus zouden we 

graag nog meer draken willen ontmoeten.” 



 

5 Verkorte versie InnerTreasure Regenboogschattenjacht 4.0 voor een zomer vol kracht – Eveline van 
Dongen© 
 

“Dus jullie hebben geen kwaad in de zin?” zegt de zwarte draak opgelucht. “Nee,” antwoorden 

de vriendjes. “Helaas denken anderen daar anders over,” zegt hij. “Hebben die ook de poort 

kapot gemaakt?” vraagt Japie. “Nee,” antwoordt de zwarte draak, “Dat hebben de 

regenboogdraken gedaan uit angst dat onze wereld door de verkeerde zou worden ontdekt 

en ze hebben de zeven magische stenen in de kleuren van de regenboog ook meegenomen.” 

De vriendjes zijn teleurgesteld. “Dus de poort is kapot? Kunnen we niet naar drakenland?” 

vraagt Joep de trol. “Jawel. Dat kan,” antwoordt de zwarte draak, “Maar daarvoor zullen jullie 

het vertrouwen moeten winnen van de regenboogdraken. Dan zullen zij de stenen vrijgeven 

en kan de poort opnieuw opgebouwd worden.” 

“Wil je dat dan? Ben jij niet bang dat jullie wereld dan gevaar loopt?” vraagt JK. “Nee,” 

antwoordt de zwarte draak, “De tijd is gekomen dat wij weer gaan samenwerken. Wij draken 

mogen weer gezien en gevoeld worden. Drakenkracht is niet alleen onze kracht, maar zit ook 

in jullie. Samen staan we sterk en kunnen we de wereld met nog meer liefde en kracht vullen.” 

De vriendjes kijken vol ontzag naar de grote zwarte draak. Hij voelt hun ogen op hem gericht: 

“Ik heet trouwens Black en behalve de beschermer van de draken ben ik ook de grootste 

voorvechter van licht en liefde. Ik zal jullie helpen de regenboogstenen te vinden en de poort 

te herstellen.” Een zucht van opluchting gaat door ze heen. Ze willen echt heel graag deze 

poort herstellen en samen met JK en Black zal het vast lukken. 

Kom,” zegt Black, “we hebben geen tijd te verliezen. We moeten op zoek naar de rode, oranje, 

gele, groene, blauwe, indigo en paarse draak. Die vinden we als we in een spoor in hun kleur 

volgen. Maar let op ze zijn vast heel bang. Dus wees voorzichtig en als je een draak ontmoet 

leg je hand op je hart en zeg dit rijmpje: 

 “Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 

Als de draken dit rijmpje horen weten de draken dat jullie goede bedoelingen hebben. Als we 

alle stenen van de regenboogdraken hebben gehad kunnen we de poort herstellen. Dan 

kunnen jullie vrienden worden met de draken. De vriendjes voelen hun hart bonken in hun 

borstkas. Ze vinden het super spannend, maar hebben er veel zin in.  

Samen met Black gaan ze op weg. En dankzij het spoor van de rode stenen, de oranje bloemen 

en de gele korenhalmen vinden ze de draken Red de hartendraak, Orange de leeuwendraak 

en Yellow de zonnedraak. En daarna vinden ze dankzij het groene klaverveld, het blauwe meer 

en de avondlucht ook Green de natuurdraak, Blue de waterdraak en Indigo de sterrendraak. 

En tot slot vinden ze ook Violet de vlinderdraak. 
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Drakenland 
Doordat ze vriendschap sluiten met de regenboogdraken krijgen ze ook de regenboogstenen 

en samen met Black leggen ze die op de juiste plek om de poort naar drakenland te herstellen. 

Ze leggen ze netjes op een rij. Ze zingen het regenboogliedje erbij: rood, oranje, geel, groen 

en blauw, indigo, violet ik hou van jou. 

De stenen krijgen direct een bijzondere gloed. Iedere steen in de eigen kleur, maar ook 

ontstaat er een witgouden gloed omheen. Ze zijn nog mooier dan daarvoor. En naast het 

witgouden licht zien ze ook allerlei kleine fonkeltjes rondom de poort.  

Eén voor één beginnen de brokstukken van de poort te bewegen. Ze komen los van de grond 

en zweven richting de poort. Ze draaien een paar keer boven de basis in het rond en dan 

zakken ze allemaal op de juiste plaats. Binnen enkele seconden is de poort naar drakenland 

weer hersteld. Een wit gouden licht straalt door de opening. De vriendjes zijn even verblind 

door het felle licht en dan zien ze een prachtige witte draak. 

“De drakenkoningin,” fluistert Black en buigt. JK en de vriendjes buigen ook. “Sta op lieve 

vrienden, wat fijn dat jullie de poort naar drakenland hebben hersteld. Ik ben Freya de 

drakenkoningin en ik ben de beschermer en moeder van alle draken. Ik begrijp dat jullie 

contact willen met de draken en toegang willen tot drakenland. Ik voel dat jullie het goed 

bedoelen en ook de regenboogdraken hebben jullie de stenen toevertrouwd. En ik zie dat mijn 

trouwe beschermer Black jullie vriend al is.” 

De vriendjes kijken naar Black. Ze zijn inderdaad al goede vrienden geworden, net als met de 

regenboogdraken. De drakenkoningin vervolgt: “Nu jullie de poort naar drakenland hebben 

hersteld en de eerste vriendschappen al hebben gesloten, heet ik jullie welkom in 

drakenland.” De vriendjes beginnen te juichen en springen op en neer van vreugde. Vooral JK 

kan zijn geluk niet op. Hij gaat eindelijk zijn familie ontmoeten. Hij vliegt omhoog richting de 

poort om er doorheen te vliegen. De koningin doet een stap opzij.  

JK gaat door het witte licht heen en de vriendjes zien hem even niet meer. Maar dan zien ze 

hem aan de andere kant van de poort weer vliegen. Ze zien de verbaasde blik in JK’s gezicht 

en ook de vriendjes snappen er niets van. Hij zou toch door de poort in drakenland moeten 

komen, toch niet weer terug in hun eigen land? JK probeert het nog een keer en nog een keer. 

Tot hij teleurgesteld en verdrietig weer terug op de grond land. Hij begrijpt er helemaal niets 

meer van. 

JK kijkt vragend naar de drakenkoningin. Ze slaat haar vleugels uit en met enkele slagen landt 

zij naast JK. Ze ziet de vertwijfeling in zijn ogen en slaat een vleugel om hem heen. “Lieve JK, 

De poort is slechts een symbool, om de draken te ontmoeten hoef je niet ergens anders heen. 

Ze zitten hier in deze wereld en in je hart. Alleen diegenen die vol liefde voor draken zijn zien 

de poort. De draken op hun beurt voelen jullie liefde en zullen zich dan weer laten zien. Er is 

geen echte grens of muur die jullie scheidt. Maar alleen de muur van wat jullie zien en geloven. 

Geloof je niet in draken, heb je angst voor ze, dan zul je ze niet zien. Maar dat wil niet zeggen 

dat ze er niet zijn.” 
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En dat klopt want op datzelfde moment, verschijnen er overal draken. In allerlei kleuren, 

vormen en grootte. Ze vliegen door de lucht, lopen over de grond en alles daar tussenin. Ze 

blazen zachte rookwolken uit hun neusgaten en verzamelen zich rondom de vriendjes. Ze 

kijken hun ogen uit, maar geen moment voelen ze angst. De liefde en kracht straalt gewoon 

van de draken uit. De vriendjes knuffelen ze en mogen zelfs hun prachtig glimmende schubben 

aanraken en op hun ruggen zitten. Het is net alsof ze al jaren bevriend waren en nu elkaar 

eindelijk weer zien na een lange tijd.  

Als iedereen wat rustiger is geworden zegt de drakenkoningin: “Welkom ook voor jullie lieve 

draken. We staan hier aan het begin van een mooie verandering in de wereld. Lange tijd 

leefden we gescheiden van elkaar, uit angst, wantrouwen, onzekerheid en ongeloof. Maar wij 

hebben altijd samengeleefd en nu is de tijd gekomen dat we dat weer doen. Zo kunnen we de 

wereld kleuren als een regenboog. Want zoals jullie nu weten is de magie van de drakenkracht 

enorm. En ieder van jullie is uniek en een stukje van de schakel.” De vriendjes en de draken 

knikken. Een zacht wit gouden licht omringd ze. Het voelt als een warme deken vol liefde.  

“Maar hoe kunnen we nu zorgen dat we vanaf nu altijd met elkaar verbonden blijven?” vraagt 

Joep. “Daar lieve vriendjes helpen de draken jullie graag bij,” antwoordt de drakenkoningin, 

“Want niet alleen de zeven regenboogdraken, maar ook vele andere draken willen jullie maar 

wat graag over hun krachten vertellen en hun wijsheid met je willen delen. Het enige dat jullie 

hoeven te doen is de poort naar drakenland open houden. Dan ontmoet je vanzelf jouw 

drakenvriend. En vergeet niet dat de draken zich laten zien door de symbolen van hun naam.”  

De vriendjes kijken om zich heen. Ze zien de enorme hoeveelheid draken om ze heen. Allemaal 

anders, maar allemaal stralen ze hetzelfde licht uit. Ze kunnen niet wachten om alles over ze 

te weten te komen. En de draken denken er precies hetzelfde over. Zij hebben ook veel zin 

om hun nieuwe vrienden te leren kennen en om samen magische avonturen te beleven. En ze 

voelen allemaal dat de tijd daar nu perfect voor is. 
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Nawoord 
Drakenkracht is je vuur, je innerlijke kracht. Maar het is ook zoveel meer, het is daadkracht, 

veerkracht, levenskracht en hartkracht. Het is het drakenvuur, de passie, die de draaiende 

motor is in het leven, maar vooral in het vorm en kleur geven aan je leven. Dat innerlijk vuur 

helpt je opstaan, doorgaan en kiezen vanuit je hart en daar ook voor gaan. Daarvoor moet je 

echter in je lichaam aanwezig zijn. Dan kun je de drakenkracht in jezelf voelen en die gebruiken 

om te creëren en te manifesteren. 

Vanuit je hart leven is niets anders dan vanuit de verbinding met je volledige levenskracht 

leven. En de draken helpen je de basis daarvoor te herinneren en te verankeren in jezelf en je 

leven.  

Dit helende verhaal in combinatie met schattenjachten in de natuur helpen je om stil te staan 

bij jouw kracht, bij hoe jij je voedt en hoe je (nog meer) vanuit je hart kunt leven. Want alleen 

dan kun je vanuit een zachte liefdevolle verbinding met jezelf krachtige stappen zetten naar 

geluk.  

Op momenten dat je het zwaar hebt, het leven wat mistig lijkt en je eigenlijk niet weet welke 

kant je op moet, maar ook als je lekker in je vel zit, vol levenslust en kracht leeft, kunnen de 

draken jou helpen. Want er is niets dat je niet aankan en geen weg die je niet in kan slaan, 

zolang je maar in jezelf en je oneindige kracht gelooft. 

De draken zijn er in vele kleuren, vele gedaanten en zijn zowel mannelijk als vrouwelijk. De 

draken die in dit verhaal hun wijsheid wilden delen zijn slechts enkele van de draken die je 

willen helpen op jouw levenspad. Ze hebben allemaal hun eigen naam, hun eigen unieke 

kracht en wijsheid en delen die met liefde met jou. 

Als je kunt kijken voorbij de dimensies van de dualiteit, voorbij de sluiers van je gedachten en 

emoties, als je los kunt laten wat je hoort te zien, kun je zien wat er werkelijk is. En dan zul je 

zien dat jouw drakenvriend al op je staat te wachten. En als het contact is gelegd, zullen ze er 

altijd voor je zijn. Ze willen met je spelen, met je vliegen, ze zullen je troosten en over je waken, 

ze helpen je indien nodig en stimuleren je waar ze kunnen. En het enige dat zij van jou vragen 

is om de poort naar drakenland open te houden. 

Kijk snel in het werkboek en doe de meditatie die bij de eindopdracht zit, dan ontdek je niet 

alleen hoe je de poort openhoudt, maar zul je ook jouw eigen drakenvriend ontmoeten. 
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Tot ziens bij Magische Ontdekkingsreizen 

naar Innerlijke Schatten 

liefs, Eveline 
 

 

 

 


