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Inleiding 
Helende verhalen bundel 

Een helend verhaal is een innerlijke bewustzijnsreis, een 

ontdekkingsreis van je ziel, waarbij er door symboliek en metaforen 

herkenning en erkenning plaatsvindt. Door helende verhalen wordt je 

verbonden met het geheel. Met alle verhalen die je zijn voorgegaan. 

Waarbij dezelfde ervaringen in een ander licht worden gezet en je zo 

een andere weg wordt voorgelegd.  

Praktisch 

Een helend verhaal is praktisch gezegd dus een verhaal waarin de 

hoofdpersoon eenzelfde probleem heeft als het kind of innerlijk kind. 

Het voelt hetzelfde, denkt hetzelfde, heeft dezelfde angsten en emoties. 

In tegenstelling echter tot het kind dat niet weet hoe hiermee om te 

gaan, komt de hoofdpersoon iemand tegen of komt terecht in een 

situatie die de eigen innerlijke wijsheid triggered. Dit brengt hem terug 

in het contact met zichzelf en  met zijn liefde en kracht. Vanuit zijn 

innerlijke wijsheid zet hij dan net als de hoofdpersoon in het verhaal 

stappen naar meer liefde en geluk. 

Bewust leven uitgelegd voor kinderen 

Deze helende verhalen zijn gebaseerd op het InnerTreasure Persoonlijk 

Ontwikkelingsmodel dat in vijf fasen het proces van bewustwording 

toelicht. Speciaal voor ouders en kinderen is dit proces in magische 

ontdekkingsreizen gegoten, waardoor het de weg naar leven vanuit je 

hart spannend, laagdrempelig en vooral erg leuk maakt.  

Wanneer je kind weinig zelfvertrouwen en eigenwaarde heeft, probeer 

je als ouder vaak van alles om hem of haar te helpen.  
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Je kunt je kind echter de hemel in prijzen, het op handen dragen en  

oeverloos vaak vertellen hoe veel je van hem of haar houdt. Maar dat 

alles heeft pas effect als het kind zich er zelf bewust van wordt. Als het 

gaat beseffen wat het waard is, wat het betekent om zelfvertrouwen te 

hebben en te geloven in zichzelf en vooral hoe het zelf stappen kan 

zetten om dit op te bouwen. 

De inhoud 

De helende verhalenbundel omvat 7 verhalen voor elke dag van de 

week. Ze behandelen 7 thema’s gekoppeld aan problemen, emoties en 

gedachten waarin kinderen kunnen vastlopen. De verhalen werken als 

assertiviteitstraining en brengen door metaforen en symboliek in 

combinatie met herhaling een positieve verandering in het brein en 

bewustzijn van het kind teweeg. Door iedere avond het verhaal te lezen 

verminderen de klachten en werkt het als een krachtsymbool. 

Het belangrijkste van een helend verhaal is herhaling en reflectie. In het 

bijbehorende magisch werkboek staan nadere instructies en tips 

hiervoor. Binnen een week heb jij een ander kind en in een maand zal 

jouw kind meer zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben en zal er meer 

liefde en verbinding in het gezin zijn. 

JK’s Magische Wereld 

Deze magische ontdekkingsreis is onderdeel van JK’s Magische Wereld, 

waarbij storytelling wordt gebruikt als middel voor 

opvoedingsondersteuning en waarbij de verhalen werken als 

assertiviteitstraining, zodat ouders en kinderen samen op 

ontdekkingsreis gaan. 
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Verhalen en onderwerpen: 

 De trol en de zoektocht naar zijn lach: een helend verhaal over 

onzekerheid, jezelf naar beneden halen en eigenwaarde 

 De kleine fee die niet kan toveren: een helend verhaal over je 

klein voelen en zelfvertrouwen 

 De luipaard en de olifant: een helend verhaal over onzekerheid, 

vergelijken en je unieke plek innemen 

 Hoe de reus het licht liet verdwijnen: een helend verhaal over 

boosheid, verdriet en verbinding 

 De muis en de berg: een helend verhaal over angsten, 

onzekerheid en vertrouwen hebben 

 Het jongetje met de donkere schaduw: een helend verhaal over 

pijn en verdriet en dualiteit en liefde 

 Het meisje dat haar eigen koninkrijk schiep: een helend verhaal 

over verlies, dromen, positieve gedachten en manifesteren 
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1 De trol en de zoektocht naar zijn lach 
Joep de trol zit tegen een boom aangeleund. Het is mistig in het bos en 

dat vindt hij altijd erg prettig. De wolken glijden dan tussen de bomen 

door en blijven ertussen hangen. Hij is niet zo groot, en kan normaal 

nooit bij de wolken komen, maar als er mist is doet hij net alsof hij een 

reus is. Hij loopt dan door de wolken met zijn hoofd en soms kan hij er 

zelfs bovenuit kijken. Zijn moeder zegt dan altijd tegen hem: “Loop je 

weer met je hoofd in de wolken?” Daar moeten ze samen altijd hard om 

lachen.  

Vroeger begreep Joep nooit wat de uitdrukking ‘met je hoofd in de 

wolken lopen’ betekende, maar zijn moeder had het uitgelegd. Het 

betekent dat je loopt te dromen. Dat je in je eigen gedachten en fantasie 

bent verdiept. Joep deed dat eigenlijk altijd. Hij fantaseerde vaak over 

een hele andere wereld, een wereld waarin hij groot was en sterk.  Een 

wereld waarin iedereen hem bewonderde om zijn tekeningen. 

Joep tekent graag. Hij doet dat het allerliefst. In zijn tekeningen gebruikt 

hij altijd veel kleur en hij maakt de mooiste fantasiefiguren. Het leukst 

vindt hij nog om hartjes te tekenen, in alle kleuren en in verschillende 

maten. De fantasiewereld van Joep is totaal anders dan zijn echte 

wereld. Hij vindt zijn leven helemaal niet zo leuk en kleurrijk. Hij heeft 

wel veel vriendjes, en ze hebben altijd veel plezier, maar toch is hij nooit 

blij. En omdat hij ook erg onzeker is over zijn tekeningen, laat hij ze aan 

niemand zien.  

Het zijn dagen als deze, waarop de mist in het bos hangt, en de meeste 

vriendjes binnen zitten, dat Joep in zijn eentje naar buiten gaat en van 

zijn echte wereld zijn fantasiewereld maakt. Hij heeft vandaag zin om de 

koning van de reuzen te spelen. Hij pakt een dikke stok van de grond en 

houdt hem in zijn hand als staf. Hij ziet wat bloemen in het gras en 
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knoopt daar een soort kroontje van en zet hem op zijn hoofd. En met 

zijn eigen sjaal om zijn nek als cape loopt hij statig door de wolken. 

Gelukkig hangen de wolken vandaag zo laag dat zelfs hij er bovenuit kan 

kijken. 

“Nu loop ik echt met mijn hoofd in de wolken,” denkt Joep en hij moet 

hardop lachen. Hij schrikt er een beetje van. Hij lacht nooit en nu het 

bos zo leeg en stil is, klinkt zijn lach heel luid en vreemd. Eigenlijk zelfs 

een beetje eng. Door de echo blijft zijn lach ook maar doorgaan en 

doorgaan. 

Voor Joep het weet, moet hij huilen. Hij stopt met spelen en kruipt 

onder een heg. Hij slaat zijn armen om zijn benen en huilt dikke tranen. 

Waarom vindt hij het zo moeilijk om te lachen? Waarom is hij nu niet 

gewoon blij, net als alle andere vriendjes, en waarom is hij zo onzeker? 

Hij begrijpt er niets van. Hij doet echt zijn best, maar het lukt gewoon 

niet. Hij is gewoon niet blij. 

Joep denkt terug aan de vollemaanvieringen. Bij de eerste 

vollemaanviering had hij opeens ook zo moeten huilen. Ook toen voelde 

hij zich anders dan de rest. Hij was boos en verdrietig geweest, omdat 

hij zo graag magie in zijn leven wil, maar het niet lukt. Wat hadden zijn 

vriendjes en de uil ook alweer gezegd wat hij moest doen om magie in 

zijn leven te krijgen? 

Joep stopt met huilen en denkt na. Opeens weet hij het. Hij moet van 

zichzelf houden om magie in zijn leven te krijgen. Van zichzelf houden. 

Joep zucht. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat dan 

en wat betekent dat eigenlijk? Hij houdt wel van zijn papa en mama. En 

van zijn broertjes en vriendjes. Maar ja, dat is makkelijk. Die zijn 

superlief en doen zoveel leuke en goede dingen. Die zijn ook altijd vrolijk 

en blij. 
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 Hoe kun je nu niet van hen houden? Maar hij is nooit blij. Hij lacht nooit. 

Hij weet niet eens hoe hij moet lachen, want als hij lacht, klinkt het 

akelig eng. 

Hij zucht nog eens diep en herinnert zich wat de anderen ook weleens 

zeiden. Dat hij veel te slecht over zichzelf praat. En dat is ook zo. Ze 

zeiden zo veel mooie dingen over hem: dat ze hem lief vinden, en aardig, 

en dat hij een van hun beste vriendjes is omdat hij zo’n groot hart heeft. 

Het is wel gek, denkt hij, dat mijn vriendjes van mij houden en mij leuk 

vinden. Misschien zie ik het dan echt verkeerd? Hij kijkt om zich heen en 

ziet opeens geen mooie wolkenwereld meer. De mist ziet er nu heel 

anders uit. Hij ziet alleen maar grauwe, grijze, saaie wolken. Het is koud 

en een beetje nat. Het is helemaal geen magische wereld, niet zoals hij 

zou willen. 

En dan weet Joep het: hij wil echt in een magische wereld leven, maar 

dan wel één met al zijn vriendjes. Als de uil en zijn vriendjes zeggen dat 

je de echte wereld magisch kan maken, dan wil hij dat ook gaan doen. 

En hij wil niet langer in zijn eentje tussen de wolken spelen of in zijn 

fantasiewereld leven. Hij kijkt om zich heen. Eigenlijk weet hij nog niet 

waar hij nu naartoe moet, maar hij weet wel zeker dat hij op zoek moet 

naar iets dat hem gaat helpen weer blij te worden. Hij wil weer gelukkig 

zijn. Hij wil zijn lach weer terug.  

Joep staat op en doet zijn kroontje van bloemen af. De stok laat hij ook 

liggen en zijn sjaal knoopt hij weer om zijn nek. Hij ruikt eraan. De sjaal 

ruikt naar zijn huis. Naar bloemen, de geur van eten en de olie die zijn 

moeder altijd gebruikt om het huis lekker te laten ruiken. Hij denkt aan 

zijn moeder en hij voelt zijn hart warm worden. Ja, van zijn moeder 

houdt hij misschien nog wel het allermeest. Misschien kan zij hem 

helpen om zijn lach terug te vinden. Hij besluit op zoek te gaan naar zijn 

moeder.   
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Als hij bij hun huisje aankomt, ziet hij dat er geen licht brandt binnen. 

Hij loopt naar binnen, maar ziet niemand. Hij roept nog : “Mama, 

mama!” Maar hij krijgt geen reactie. Dan ziet hij op de tafel een briefje 

liggen waarop staat: “Ik ben even naar de grot bij de hoge bomen om 

kruiden te halen. Ik ben zo terug.” Joep weet dat zijn moeder daar altijd 

zout gaat halen en andere plantjes die nergens anders groeien. Hij is nog 

nooit mee geweest, want hij vindt de grot eng, maar zijn moeder zegt 

altijd dat die grot magisch is. En zij lacht altijd, dus misschien moet hij er 

toch maar een keer erheen gaan. Snel gaat hij op pad.  

Als hij bij de grot aankomt, ziet hij zijn moeders voetstappen nog in de 

vochtige aarde. Ze is dus al binnen. Brrrr. Een rilling loopt over zijn rug. 

De gedachte aan de grot alleen al maakt hem bang. En nu zijn moeder 

al binnen is, moet hij dus ook nog in zijn eentje naar binnen. Hij aarzelt 

even, maar stapt dan toch de donkere ruimte binnen. Het is erg donker. 

Hij knippert met zijn ogen maar ziet niet veel. Zijn voet botst ergens 

tegenaan. Hij schrikt en deinst terug. Zal hij naar buiten rennen? 

Nee, hij wil niet naar buiten, hij wil naar zijn moeder. Hij heeft een 

belangrijke vraag voor haar en wil niet langer op het antwoord wachten. 

Terwijl hij stilstaat, merkt hij dat hij al wat meer kan zien in het donker. 

Zijn ogen raken zeker gewend aan het weinige licht. Hij ziet nu ook waar 

hij tegenaan is gelopen. Het is maar een grote steen. Hij haalt opgelucht 

adem. De grot loopt een heel eind door naar achteren, als een lange 

donkere gang. In de verte ziet hij een lichtje. Hij vermoedt dat zijn 

moeder daar is, dus loopt hij die kant op. 

Het is nog best een eind lopen, maar hij ziet steeds beter waar hij loopt 

en is ook niet meer zo bang. De grot ruikt ook best lekker, naar water, 

mos, en ook naar zout. Gek eigenlijk dat je zout kunt ruiken. Misschien 

is het ook wel geen zout, maar het prikkelt in zijn neus en als hij zijn ogen 

sluit lijkt het net alsof hij bij de zee is. Zo ruikt het in elk geval.  
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Zodra hij dichter bij het lichtje komt, ziet hij dat het de lantaarn van zijn 

moeder is. Ze zit op de grond, schept iets op en doet het in haar mandje.  

Ze heeft nog niet in de gaten dat Joep er is. Joep kijkt naar zijn moeder. 

Wat heeft hij toch een lieve, mooie mama. Zij is echt de allerliefste van 

de hele wereld. En ze is ook heel wijs. Zijn moeder weet alles over 

kruiden en gezondheid. Als er iemand ziek is, dan gaat die naar zijn 

moeder voor kruiden. En dan wordt diegene snel weer beter.  Zijn 

moeder is ook nog eens heel dapper, want ze durft gewoon zomaar in 

deze enge donkere grot te lopen en ze lijkt absoluut niet bang. 

Joep loopt dichterbij en struikelt over een steentje. Zijn moeder draait 

zich om en zegt: “Hallo lieverd, wat kom jij hier doen? Ik dacht dat je 

deze grot eng vond? Kom je nu toch eindelijk een keer kijken hoe 

magisch deze grot is?” Zijn moeder is opgestaan en geeft hem een dikke 

knuffel. Hij kroelt tegen haar aan en geeft haar een kus. “Ik heb een hele 

belangrijke vraag en ik wilde er niet mee wachten totdat je thuiskwam, 

dus ben ik hier naartoe gekomen. En ik vond de grot altijd eng, maar nu 

ik hier binnen ben valt het best mee. Maar ik vind hem nog steeds niet 

magisch,” zegt Joep.  

“Dat komt nog wel,” zegt zijn moeder. “Laten we eerst even mijn 

kruiden en zout zoeken en dan zoeken we een plekje en bespreken we 

jouw vraag. Is dat goed, Joep?” “Ja, dat is goed.” Hij vindt het eigenlijk 

wel spannend om nu eens samen met zijn moeder de kruiden te zoeken. 

Hij helpt haar altijd graag. En later wil hij ook zoveel weten als zijn 

moeder. Dus hij besluit goed op te letten, dan kan hij veel leren. Zijn 

vraag zal hij daarna wel stellen.  

Als ze alle kruiden hebben gevonden en zijn moeder alles heeft 

uitgelegd over de zouten en de planten in de grot, laat zijn moeder hem 

een bankje zien. Het is een bankje van steen in de wand van de grot.  
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Het lijkt alsof het zo gegroeid is, maar zijn moeder vertelt hem dat zij dat 

bankje in de wand heeft gemaakt. Joep kijkt zijn moeder aan. Waarom 

zou ze midden in de grot willen zitten op een koud stenen bankje? Het 

lijkt alsof zijn moeder zijn gedachten kan lezen. “Als je op dit bankje gaat 

zitten, dan zul je zien wat magie is. Dit is mijn favoriete plekje. Als ik 

vergeet hoe magisch het leven kan zijn en als ik mij wil herinneren 

hoeveel moois er in het leven is, dan ga ik op dit bankje zitten. Dus ga 

maar zitten. Dan kun je jouw vragen stellen. Dit is er de beste plek voor.”  

Joep begrijpt er niets van maar gaat zitten. Zijn moeder gaat naast hem 

zitten. Joep wacht even en stelt dan zijn vraag: “Mama, hoe kan ik van 

mezelf houden? Mijn vriendjes zeggen dat als ik van mezelf houd, ik mijn 

leven magisch kan maken. En dat wil ik mama, ik wil niet meer verdrietig 

en onzeker zijn, maar lachen en blij zijn.” Zijn moeder kijkt hem aan. Ze 

denkt even na. 

“Jij hebt hele wijze vriendjes, Joep. Ze hebben gelijk. Als je niet van jezelf 

houdt, kun je je leven niet magisch maken. Ik vind het heel vervelend 

om te horen dat je niet blij en gelukkig bent, maar ergens wist ik het wel. 

Ik weet dat je veel wegdroomt naar je fantasiewereld. Je loopt graag 

met je hoofd in de wolken. En dat is niet erg, maar daardoor zie je niet 

hoe mooi de echte wereld is. Als jij altijd ergens anders bent met je 

gedachten, dan kun je niet ervaren wat er nu is.” 

Zijn moeder stopt even. “Ik weet dat je onzeker bent, maar dat hoef je 

niet te zijn. Maar ik en al je vriendjes kunnen dat nog zo vaak tegen je 

zeggen, als jij dit zelf zo voelt, dan verandert daar niets aan. Jij zult het 

dus moeten veranderen. En ik wil je daar heel graag bij helpen.” Ze stopt 

en slaat een arm om Joep heen. Hij kruipt dicht tegen haar aan en is nu 

al blij dat hij het zijn moeder is gaan vragen. 
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“ ‘Houden van’ is eigenlijk best lastig uit te leggen. Houden van iemand 

anders, dat kent iedereen wel. Dat je blij wordt als je de ander ziet, dat 

je alles voor diegene wilt doen en je hart warm wordt als je de ander 

ziet. Houden van jezelf is wat moeilijker uit te leggen. Het is jezelf 

accepteren zoals je bent. Jezelf durven en mogen zijn. Lief voor jezelf 

zijn. Blij zijn met jezelf. Je hart openen voor jezelf. De liefde die je jezelf 

moet geven kun je vergelijken met de onvoorwaardelijke liefde die een 

moeder heeft voor haar kind.” Joep kijkt zijn moeder aan terwijl ze 

praat. 

“Ik hou van jou met heel mijn hart. Ik hield al van je voor je geboren was. 

Ik hou van jou met alles erop en eraan. Ik hou van jou als je lief doet, ik 

hou van jou als je stout doet. Ik hou van jou als je slaapt. Ik hou van jou 

als je wakker bent. Ik hou zoveel van jou dat ik je altijd wil helpen, wil 

steunen met alles wat je doet. Ik wil dat jij gelukkig bent. Ik heb je zo lief 

dat mijn hart altijd open voor je staat, wat er ook gebeurt. Daar zal nooit 

iets aan veranderen. Die liefde is er altijd en die is oneindig groot. Die 

stopt nooit.” 

“Die liefde zal jou altijd koesteren, liefhebben, troosten, aanmoedigen, 

helpen, steunen en dragen als het nodig is. Die onvoorwaardelijke liefde 

betekent dat het een liefde is die er is, omdat jij bent wie je bent. Die is 

niet gebonden aan wat je doet, hoe je eruitziet, wat je zegt of denkt. Die 

is er gewoon. Dat, lieverd, is moederliefde. Mijn hart straalt alleen maar 

liefde naar jou.” 

Joep denkt even na. Hij begrijpt wel wat zijn moeder zegt. Ze zegt dat 

altijd tegen hem en zijn broertjes. Hij begrijpt alleen niet waarom dat zo 

is. Weer lijkt het alsof zijn moeder zijn gedachten kan lezen, want ze 

begint weer te praten. “Weet je Joep, waarom deze liefde zo sterk is, 

waarom die nergens door verandert en altijd zo groot blijft?” “Nee,” 

zegt Joep.  
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“Een moeder ziet haar kind alleen maar met haar hart. Zij kijkt niet met 

haar ogen naar haar kind, maar met haar hart. En haar hart ziet alleen 

maar liefde, want dat is het enige wat een hart echt kan zien. Omdat het 

zelf liefde is. Als ik naar jou kijk zie ik alleen maar liefde. En dat is omdat 

jij liefde bent. Wie jij echt bent is liefde. En dat ziet mijn hart. Verder 

niets.  

Als jij jezelf kon zien door mijn ogen, dan zou jij ook alleen maar liefde 

zien. Dan zou je niet meer onzeker zijn, of weinig zelfvertrouwen 

hebben. Dan zou je weten dat je liefde bent. Als jij wilt leren hoe je van 

jezelf kunt houden, dan moet je eens proberen om naar jezelf te kijken 

alsof je je eigen moeder bent.” Joep kijkt zijn moeder aan en schiet in de 

lach. “Hoe kan ik nu naar mezelf kijken als een moeder? Ik ben toch niet 

mijn moeder?” Zijn moeder lijkt wel gek geworden. Joep blijft lachen en 

zijn moeder lacht met hem mee.  

Opeens beseft hij dat hij lacht. En in de grot klinkt het nog harder. Hij 

schrikt weer en wordt stil. Maar zijn moeder lacht gewoon door. En 

doordat de echo ook doorgaat, klinkt het eigenlijk best grappig. Wat een 

gek geluid! Voor hij het weet moet hij ook weer lachen.  

Als ze zijn uitgelachen, kijkt zijn moeder naar Joep. “Weet je lieverd, wat 

je kunt doen? Je kunt jezelf voorstellen als klein kindje, of misschien 

gewoon zoals je nu bent. En dan stel je jezelf voor terwijl je dat kleine 

kindje, die kleine Joep, vasthoudt in je armen. Je wiegt het kindje heen 

en weer en knuffelt het. En dan kijk je ernaar terwijl je het vasthoudt. 

Als je dat doet, Joep, dan zul je voelen wat elke moeder direct voelt als 

ze haar kind in haar armen houdt: onvoorwaardelijke liefde. En dat, 

lieverd, zal jou helpen om van jezelf te houden. Want dan ga je naar 

jezelf kijken met je hart en niet met al je gedachten en gevoelens. Dan 

zul je voelen dat je het niet verkeerd kan doen, dat alles wat bij jou hoort 

jou uniek maakt, en dat alles wat je doet jou helpt om te groeien. 
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Dan zul je merken dat het er alleen maar toe doet wie je bent. En dat, 

mijn liefje, is liefde. Jij bent liefde. En jij bent net zoveel waard als ieder 

ander, en net zo goed en net zo bijzonder. Maar jij bent ook jij, en juist 

alles wat je doet, denkt en voelt, maakt jou uniek. En lieverd, daar mag 

jij echt allemaal van houden.” Zijn moeder stopt met praten en knuffelt 

hem nog eens extra.  

Joep begrijpt wat zijn moeder bedoelt. Hij vindt het nog wel een gekke 

manier, maar hij gaat het proberen. Het is fijn om te weten dat hij niet 

minder is dan andere kindjes en dat hij zichzelf mag zijn. Dat juist dat 

hem bijzonder maakt. “Dank je wel mama, dat je mij dit hebt verteld,” 

zegt Joep. “Ik had vanmorgen besloten dat ik op zoek naar mijn lach. En 

met je gekke uitleg heb je me niet alleen geleerd hoe ik van mezelf kan 

houden, maar ook hoe ik kan genieten van lachen. Wat ik alleen nog 

steeds niet begrijp is waarom we hier op dit koude bankje zitten en jij 

dit een magische plek vindt.” 

Zijn moeder glimlacht. “Wacht maar even,” zegt ze, “het is bijna tijd. 

“Tijd voor wat?” vraagt Joep. “Weet je nog wat ik altijd zeg als we ’s 

nachts naar de sterren kijken? Weet je nog wat ik zeg over waar wij 

vandaan komen?” Joep knikt. “We komen van het licht, en als we 

doodgaan gaan we weer naar het licht en stralen we als sterren,” zegt 

hij. “Dat klopt,” zegt zijn moeder. “En weet je nog wat ik je heb verteld 

over dat liefde je leven magisch kan maken?” “Ja, dat weet ik nog,” zegt 

Joep. “Maar wat heeft dat met deze donkere grot te maken?”  

“Ssssssttt,” zegt zijn moeder, “kijk maar.” 

Precies op dat moment ziet Joep dat een straaltje zonlicht van bovenaf 

de grot in komt. Het komt door een kleine spleet naar binnen. Het is een 

heel klein lichtstraaltje. Het gaat richting de grond, maar valt op een 

zoutkristal op de wand van de grot. Dit kristal weerspiegelt de lichtstraal 
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en de straal gaat verder naar de andere kant van de grot. En ook daar 

valt het op een zoutkristal, die de lichtstraal ook weer spiegelt. Binnen 

een paar seconden is de hele grot verlicht. Overal ziet Joep straaltjes 

licht, dwars door elkaar, over elkaar heen, langs elkaar. Het is het 

mooiste patroon dat hij ooit heeft gezien. Hij kijkt ademloos toe hoe het 

licht zich vermenigvuldigt en de stralen steeds weer een andere kant 

opgaan. Er lijkt geen eind aan te komen. De kristallen krijgen alle kleuren 

van de regenboog en de grot lijkt een groot magisch schilderij.  

Joep kijkt zijn ogen uit. Zijn moeder knijpt in zijn hand en drukt hem dicht 

tegen haar aan. Dit is het mooiste dat hij ooit heeft gezien. Nu begrijpt 

hij waarom zijn moeder hier graag zit. Ze blijven samen nog even stil 

naast elkaar zitten. Dan zegt zijn moeder: “Liefde is net als licht, en als 

jij jouw liefde, dus jouw licht laat schijnen, dan zullen jouw stralen de 

hele wereld verlichten. Net als dat één zonnestraaltje deze hele grot 

verlicht heeft, zo kan ook jij de hele wereld magisch maken. En als je ooit 

vergeet hoe bijzonder jij bent en wat jij kunt doen, kom dan hier 

naartoe, naar deze magische grot.”   

Samen lopen ze naar huis en voor het eerst sinds lange tijd huppelt Joep, hij 

lacht en speelt. Als hij thuiskomt, tekent hij de mooiste tekening ooit, van de 

zonnestralen in de grot. Hij is er erg trots op en laat hem aan iedereen zien. 

En ’s avonds, als hij naar bed gaat, kijkt hij ernaar en moet hij lachen om de 

gekke lessen van zijn moeder en aan alle leuke dingen van die dag. Hij heeft 

zijn lach weer terug. En als hij hem weer kwijt is, dan gaat hij terug naar de 

grot om te herinneren hoe bijzonder ook hij is. 
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Reflectievragen: 

Heb jij dit ook wel eens meegemaakt?  

En zo ja wat dacht je toen en wat voelde je? 

En wat deed jij toen?  

Werd je daar blijer van? 

Had je iets anders kunnen doen?  

En zo ja hoe zou je je voelen als je anders had gereageerd? 

Zou dat je wel helpen? 

Waar kun je dus voortaan voor kiezen om blijer en gelukkiger te zijn? 

 

~ 
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2 De kleine fee die niet kon toveren 
Het is een warme dag. JK de draak vliegt hoog boven de vallei. Doordat 

er geen wolkje aan de lucht is heeft hij een schitterend uitzicht. Wat 

houdt hij er toch van om te vliegen. Hij herinnert zich nog goed de tijd 

dat hij dacht dat hij niet kon vliegen. Wat een geluk dat de wijze oude 

uil hem had geholpen weer in zichzelf te geloven. En toen hij eenmaal 

was begonnen met het trainen van zijn vleugels, ging het vliegen daarna 

vanzelf. 

Nu kan hij zich niet eens meer indenken dat hij niet kan vliegen. Het 

hoort gewoon bij hem. Van blijdschap snuift hij hard door zijn neusgaten 

en grote geel-oranje vlammen schieten door de lucht. Het is fijn om een 

draak te zijn, denkt hij. En met een sierlijke beweging duikt hij naar 

beneden richting de groene weide. Daar wonen de magische wezens en 

hij heeft veel zin om vandaag met ze te spelen. 

Als hij bij de groene weide landt ziet hij zijn vriendjes al snel. De 

bloemenelfjes geven de bloemen water en maken hun blaadjes schoon. 

Hun vleugeltjes schitteren in de zon. De dierenelfjes zijn druk bezig met 

het verzorgen van de diertjes die hulp nodig hebben. En ook de feeën 

zweven vandaag met velen bij de planten en bloemen. Hun toverstafje 

rinkelen en als bezige bijtjes vliegen ze rond.  JK ziet ook zijn 

trollenvriendjes. Ze duwen een enorme grote rond bal met zijn allen. 

Het lijkt wel op een grote schapenkeutel, maar het stinkt niet zo erg. 

“Wat is dat Joep?” vraagt JK aan zijn vriendje. Joep de trol kijkt op. “Oh 

JK, ben jij het. Ik had je niet gezien,” zegt Joep “we zijn bezig met het 

verzamelen van modder om de daken van onze huizen mee te 

bedekken. En door het op te rollen als een bal kunnen we het 

makkelijker verplaatsen.” JK moet lachen en zegt: “Ik dacht dat het poep 

was.” Joep moet ook lachen. “Zal ik je helpen?” vraagt JK, “Ik heb die bal 



 

18 
 

zo naar je huis gebracht. Dan kunnen we daarna spelen.” Dat vind Joep 

een goed idee. Hij roept naar de trollen dat JK de bal naar hun huis 

brengt en ze beginnen te juichen. “Dank je wel JK!” roepen ze en één 

voor één verdwijnen ze tussen de bloemen en het hoge gras. 

JK en Joep blijven alleen over met de bal. “Kom op, dan brengen we die 

snel naar jou huis,” zegt JK. Hij pakt de bal op en vliegt weg. “Hé, wacht 

op mij!” roept Joep. Hij rent achter JK aan. Maar JK gaat heel snel en 

voor Joep bij de rand van de groene weide is, is JK alweer terug. 

“Gelukt,” zegt hij, “Nu kunnen we gaan spelen. Wat gaan we doen?” 

“Zullen we naar het kronkelbos gaan?” Vraagt Joep. “Ja!” zegt JK 

enthousiast, “dat is een goed idee.” Het kronkelbos is de beste plek voor 

klimmen en klauteren. Ze gaan er altijd graag heen. En zelfs voor een 

grote draak als JK is het altijd een hele uitdaging om tussen en over de 

takken van de bomen te klimmen. 

“Zullen we vragen of er nog meer vriendjes meegaan?” zegt JK. Joep 

vindt dat een goed idee en samen lopen ze de groene weide weer op. 

“Wie gaat er mee naar het kronkelbos?” zegt JK. “Ik, ik,” klinkt het. Van 

alle kanten komen hun vriendjes tevoorschijn. Vera de elf wil mee, Karel 

de wasbeer, Lori het eekhoorntje en nog vele anderen. Als ze bijna op 

het punt staan om te vertrekken komt er een heel klein feetje 

aangevlogen. Ze is nog kleiner dan een lieveheersbeestje, en haar 

piepkleine vleugeltjes gaan heel snel heen en weer.  

JK kijkt naar haar. Hij heeft haar nog niet eerder gezien. Ze heeft een 

klein toverstafje vast, dat fonkelt in het licht. “Mag ik ook mee?” vraagt 

ze. “Ja natuurlijk,” zeggen de vriendjes. Het kleine feetje glimlacht van 

oor tot oor. “Alhoewel het voor jou natuurlijk heel makkelijk is om door 

het kronkelbos te gaan,” zegt Karel, “jij tovert gewoon alles wat in je 

weg zit weg en vliegt erlangs.” Het feetje zegt niets en kijkt naar de 

grond. 
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“Kom we gaan,” zegt JK, “Laten we dit keer er een echte wedstrijd van 

maken. Dan maken we twee teams en het team dat als eerste door het 

bos is heeft gewonnen.” De vriendjes juichen en roepen. “Dat is goed. 

Dan hoor ik bij JK,” zegt de één. “En dan wil ik bij het feetje horen,” zegt 

de ander. “Hoe heet je eigenlijk?” vraagt JK dan aan het feetje. Alle 

vriendjes kijken naar haar. Ze is een beetje verlegen onder alle 

aandacht. Heel zachtjes zegt ze dan: “Mijn naam is Lynn.” “Lynn? Wat 

een mooie naam,” zegt JK. De vriendjes knikken. “Leuk dat je met ons 

meegaat Lynn,” zeggen ze. 

Niet veel later komen ze bij het kronkelbos aan. Het is niet alleen een 

bos vol met kronkelende takken en wortels die ver boven de grond 

uitsteken, maar ook een heel donker bos. Het is eigenlijk een heel 

griezelig bos. Maar de vriendjes komen er graag. Ze vinden het wel leuk 

om elkaar af en toe bang te maken, en het is net een hele grote 

hindernisbaan. En met al de gekke en onverwachte doorgangen gebeurt 

er altijd wel iets bijzonders waarom ze dan enorm kunnen lachen. En 

elke keer verzinnen ze een verhaal erbij, zodat het nog spannender 

wordt. En dit keer mag Lori het verhaal verzinnen. 

Lori gaat zitten op de onderste tak van de eerste grote kronkelboom. De 

vriendjes verzamelen zich om haar heen. Ze begint te vertellen: “Er was 

eens heel lang geleden, in een diep donker kronkelbos een pratende 

boom. De boom staat er om bekend dat hij net als je langsloopt ‘boe’ 

zegt en net als je wilt wegrennen komen zijn wortels omhoog uit de 

grond, zodat je geen kant op kunt rennen.” De vriendjes rillen. Brr een 

pratende boom? Wat een eng verhaal van Lori. “Vertel verder Lori, wat 

kunnen we doen om de boom te stoppen,” vraagt Karel. “Je kunt de 

boom stoppen door magie,” zegt Lori.  

“Oh, maar dat gaat ons wel lukken,” zeggen de vriendjes. “We hebben  
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Vera, Lynn en JK. Met hun magie kunnen we de boom vast stoppen.” 

“Wie weet,” zegt Lori en lacht net als een enge heks. De vriendjes 

moeten lachen, maar vinden het ook wel spannend. Het zou hun niets 

verbazen als er ook echt pratende bomen zijn. Ze wonen nu eenmaal in 

een magische wereld.  

Ze verdelen de teams en zorgen dat in elk team in elk geval één magisch 

wezen is. En ook al weten ze dat het maar een eng verhaal is, zo weten 

ze in elk geval zeker dat ten minste iemand in het team de boom kan 

stoppen. Als ze allemaal klaar staan aan de startlijn die JK heeft 

getekend op de grond, roepen ze in tegelijk: “Klaar voor de start….af!” 

JK rent als eerste weg, Vera en Lynn zweven achter hem aan en de rest 

volgt over de grond. Joep zit bij JK in het team en roept: “Hé JK we 

moeten als team winnen, niet jij in je eentje.” JK kijkt om. De rest van 

zijn team is ver achter hem. Hij stopt om op ze te wachten.  

Eén voor één worstelen ze op, onder en over de kronkeltakken heen. Ze 

vallen en staan weer op. Soms horen ze iemand om hulp roepen, die 

dan vast zit ergens tussen een tak. En aangezien dat er altijd heel grappig 

uitziet komen beide teams dan altijd kijken en moeten ze hard lachen. 

En omdat ze er een wedstrijd van maken, moeten ook Lynn en Vera echt 

hun best doen om snel tussen de takken door te gaan. Want ook al gaan 

ze snel en zijn ze klein, ze moeten wel oppassen dat ze zichzelf niet 

stoten. 

JK vliegt er soms gewoon overheen, en eigenlijk mag dat niet, maar de 

vriendjes vinden het niet erg. Hij is zo groot, hij kan soms onmogelijk 

door de kleine openingen door.  

Toen ze het kronkelbos voor het eerst ontdekten en ze erdoor wilden 

lopen zette JK vaak de takken in de brand om erdoor te kunnen. Maar 
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dat vonden ze zo zielig voor de bomen, dat ze besloten dat JK er af en 

toe overheen mag vliegen. Ze lachen, klimmen en klauteren.  

De zon is achter de wolken verdwenen en daardoor is het nog donkerder 

geworden in het bos. Ze zijn nu midden in het kronkelbos. De twee 

teams zitten een stuk uit elkaar. Ze horen elkaar zelfs niet meer. JK en 

zijn team zitten midden in een heel dicht begroeid stuk. Zelfs JK kan niet 

meer omhoog vliegen. Dus moeten ze samen een oplossing verzinnen. 

Lynn zit in het team van JK. Ze vindt het erg leuk, maar nu het zo donker 

is geworden wordt ze toch een beetje bang. Ze gaat dicht bij JK zweven. 

“Wat is er Lynn, ben je bang?” JK kijkt naar het kleine feetje. “Je hoeft 

toch niet bang te zijn. Het is toch maar een spel.” Lynn knikt. Toch blijft 

ze dicht bij JK. Als ze eindelijk een stukje verder zijn, besluiten ze een 

plekje te gaan zoeken om even uit te rusten. Het is nog steeds erg 

donker in het bos. En het is ook best stil. Ze zien iets verderop een kleine 

open ruimte en lopen erheen. “Boe!” klinkt het ineens. De vriendjes 

schrikken zich rot en rennen weg. Maar dan schieten er wortels uit de 

grond omhoog en één voor één vallen ze op de grond. Ze gillen en 

proberen weg te komen. 

“Het is de boom. Het is de pratende boom!” roepen de vriendjes, “JK, 

Lynn doe iets. Alleen met magie kun je hem stoppen.” JK is ook gevallen 

over de wortels en krabbelt overeind. Hij trekt aan de wortels en 

probeert zijn vriendjes te helpen. Maar er zit geen beweging in. Ze 

komen steeds vaster te zitten in de kronkeltakken. JK zit nu ook vast. Hij 

probeert te snuiven om zo de takken in brand te zetten. Maar zijn 

borstkas kan maar een klein stukje op en neer. Het enige dat eruit komt 

is een piepklein zuchtje.  

“Lynn! Waar is Lynn?” roepen de vriendjes. Zij kan ons helpen. Maar 

Lynn is nergens te zien. Lynn is zo erg geschrokken dat ze heel hard 
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wegvloog. En pas toen ze zo moe was van het vliegen was ze gestopt. Ze 

zit op een holle boomstronk aan de rand van het kronkelbos. Nu ze iets 

gekalmeerd is schaamt ze zich wel een beetje. Ze heeft haar vriendjes 

gewoon in de steek gelaten. En alleen met magie kunnen ze de boom 

stoppen. “Misschien heeft JK de boom al gestopt,” denkt ze.  

Ze kijkt naar het bos. Ze ziet of hoort niets. Ze twijfelt. Eigenlijk moet ze 

gaan kijken, maar dat durft ze niet. Ze is ook zo klein. En ook al is ze een 

fee, ze kan helemaal niet toveren. Lynn schaamt zich daar heel erg voor. 

Ook op de feeënschool lachen ze haar vaak uit. Een fee die niet kan 

toveren. Dat is toch heel raar. Maar haar juf zegt altijd dat magie van 

binnenuit komt. En dat zodra zij erop vertrouwt dat ze het kan, ook het 

toveren vanzelf komt. Lynn wil de juf graag geloven. Maar ze kan het 

nog steeds niet. Misschien komt het wel omdat ze zo klein is.  

Lynn moet een beetje huilen. “Moet je mij nu hier zien zitten. Ik zit te 

huilen, terwijl mijn vriendjes in nood zitten en mijn hulp nodig hebben,” 

snikt ze hardop. “Lieve Lynn, wat is er aan de hand?” een vriendelijke 

stem klinkt naast haar. Ze schrikt op en kijkt recht in de ogen van de 

oude wijze uil. “Ik ben een fee, maar ik kan niet toveren. Ik ben heel erg 

klein en ik ben helemaal niet dapper. Ik zou nu eigenlijk mijn vriendjes 

moeten helpen om de pratende boom te stoppen, maar ik durf niet.” 

“Een pratende boom? Ik woon al heel lang in het bos en ik heb nog nooit 

gehoord van een pratende boom,” zegt de uil. Lynn vertelt het hele 

verhaal. Over de wedstrijd, de teams, het verhaal van Lori en de 

pratende boom en bewegende wortels.  

Ze vertelt ook hoe ze heel hard weg is gevlogen terwijl ze weet dat alleen 

met magie de boom te stoppen is. De uil luistert aandachtig naar Lynn. 

Dan zegt hij: “Lieve Lynn, jij bent heel speciaal. En helaas besef je dat 
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nog niet. Maar alleen de meest bijzondere elfjes mogen naar de 

feeënschool.”  

Lynn kijkt de uil met open mond aan. “Ik? Bijzonder?” stamelt ze. “Ja,” 

zegt de uil, “Of denk je dat je met een toverstafje geboren bent?” 

“Ehm,” Lynn weet niet veel te zeggen. “Ik heb mijn stafje volgens mij al 

heel lang,” zegt ze dan. “Dan hebben ze al heel snel gezien dat jij heel 

speciaal bent. Want niet iedereen mag opgeleid worden tot fee,” zegt 

de uil. Lynn is er even stil van. Ze denkt na over vroeger. Ze kan zich niet 

herinneren dat ze haar stafje niet had. Maar ze weet zeker dat ze nog 

nooit heeft kunnen toveren. “Misschien hebben ze het verkeerd gezien 

uil, “ zegt Lynn. 

De uil glimlacht. “Dat denk ik niet. Maar wat ik denk doet er niet toe. 

Het is belangrijk dat jij in jezelf gaat geloven. Dan zul je vanzelf kunnen 

toveren.” “Dat zegt de juf ook altijd,” zegt Lynn, “Maar ik weet niet hoe 

dat moet.” “Ik weet nog dat ik heel lang geleden, toen ik nog jong was, 

leerde vliegen van mijn vader,” zegt de uil, “Ik durfde niet. Ik dacht dat 

ik het nooit zou leren. Maar mijn vader leerde me hoe ik in mezelf moest 

geloven. Hij zei ‘Iedereen is wel eens onzeker of bang. Dat is niet erg. 

Dat hoort erbij. Dapper zijn is ook niet dat je niet bang bent, maar dat je 

ondanks dat je niet durft het toch doet. En juist door het te doen leer je 

op jezelf vertrouwen’, ”  

De uil pauzeert even en vervolgt dan: “Toch viel ik elke keer weer uit de 

lucht. En ik wilde het bijna opgeven. Toen vroeg mijn vader als jij gaat 

vliegen wat denk je dan? Ik zei dat ik dacht ik kan het toch niet, ik val 

vast weer.  

En mijn vader zei toen tegen me ‘Als je nu voortaan eens zegt Ik kan 

vliegen en je jezelf voorstelt hoog in de lucht, dan weet ik zeker dat je 

kunt vliegen’, ik keek mijn vader aan en begreep het. Ik ging op de rand    
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van de tak staan en zei ‘ik kan het’ en spreidde mijn vleugels.”  

“En? Lukte het?” vraagt Lynn. De uil lacht en zegt: “Wat denk jij? Kan ik 

vliegen?” Lynn moet ook lachen. Ze begrijpt wat de uil bedoelt, het gaat 

om de kracht van haar gedachten. Ze moet positief denken in plaats van 

denken dat ze het niet kan. Ze zucht. Ze weet wat ze moet doen. “Dank 

je wel uil,” zegt ze en vliegt weer terug het kronkelbos in. Ze is nog 

steeds bang, maar ze gaat haar vriendjes helpen. 

Ondertussen roepen haar vriendjes om hulp. En net als ze denken dat 

het niet erger kan worden, komen Lori en de vriendjes uit het andere 

team lachend tevoorschijn. Ze zegt: “Grapje!” De vriendjes kijken haar 

aan. “Heh, wat?” zegt Karel. “Wij waren het, wij lieten jullie schrikken,” 

zegt Lori. “Maar, maar, hoe kunnen jullie de wortels dan bewegen?” JK 

snapt er niets van. “Dat hebben we niet gedaan. Maar de lichtelfjes 

speelden met het licht en de schaduw en zo leek het net alsof de wortels 

bewogen,” zegt Lori, “Jullie zijn erin getrapt.” JK en zijn team zuchten 

opgelucht. Pff het was helemaal niet echt. Wat hadden ze hun te 

pakken. Ze beginnen te lachen. 

Maar ze zitten wel nog steeds muurvast in de kronkeltakken. Met zijn 

allen proberen ze de vriendjes vrij te krijgen. Na een tijdje is iedereen 

vrij, iedereen behalve JK. Hij is veel te groot en te zwaar voor de 

vriendjes. En zelfs de boomelfjes krijgen het niet voor elkaar om de 

takken te laten wijken. De bomen zijn veel te stevig en de takken willen 

niet loslaten. Wat nu? Misschien hebben ze echt magie nodig. “Heeft 

iemand Lynn gezien,” vraagt JK. Ze schudden allemaal hun hoofd.  

“Hier ben ik,” klinkt het dan. En daar is Lynn. Ze weeft tussen de 

kronkeltakken en komt langzaam dichterbij. “Het spijt me dat ik was 

weggevlogen. Ik schrok zo en wilde eigenlijk niet meer terugkomen,” 

zegt Lynn. De vriendjes kijken haar aan. “Wat denk je dat wij wilden 
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doen,” zegt JK, “ Wij wilden ook wegrennen, maar wij zijn veel groter 

dan jij, dus kwamen we vast te zitten. Als ik zo klein was geweest als jij, 

was ik al thuis in mijn grot geweest en lag ik onder mijn bed.” Ze moeten 

allemaal lachen. En Lynn lacht met ze mee. 

“Maar Lynn nu je er bent, we hebben wel je hulp nodig,” zegt JK, “Ik zit 

nog steeds vast en ik denk dat we echt magie nodig hebben om mij vrij 

te krijgen. Wil jij me vrij toveren?” “Dat kan ik niet,” is het eerste wat 

Lynn zegt. De vriendjes kijken haar verbaasd aan. “Kun jij niet toveren, 

jij bent toch een fee?” roepen ze. Lynn schrikt er zelf ook van. Dan 

herinnert ze zich de woorden van de wijze oude uil. “Ik kan het wel,” 

zegt ze zachtjes tegen zichzelf en vliegt naar JK. 

Ze gaat ter hoogte van zijn borst zweven en herhaalt de woorden ‘Ik kan 

het’ zachtjes keer op keer. Dan zwaait ze met haar toverstafje. Eerst 

gebeurt er niets, Lynn denkt nog ‘zie je wel, ik kan het echt niet’, maar 

dan herstelt ze zich snel en zegt hardop “Ik kan het!” Ze zwaait met haar 

stafje, er klinkt een zacht gerinkel en hop de eerste tak laat JK los. De 

vriendjes juichen. En Lynn is zelf net zo blij. Ze zwaait nu druk met haar 

staf en één voor één gaan de takken uit elkaar. En hoe meer ze het doet, 

hoe beter het gaat. En dan komt JK vrij. Het is gelukt! 

Lynn is zo trots als een pauw en ook JK en zijn vriendjes zijn heel blij. 

Lynn heeft een hele waardevolle les geleerd over de kracht van haar 

gedachten en neemt zich voor nooit meer negatief over zichzelf te 

denken. Ze weet nu dat als ze in zichzelf gelooft magie kan stromen en 

dat toveren dan ook vanzelf gaat.  

Ze besluit om later als ze een echte fee is deze wijze les met heel veel 

andere kinderen, dieren en magische wezens te delen. En ze weet nu 

dat groot of klein iedereen dapper kan zijn. 
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En dan hoort ze JK roepen: “Wie het eerste bij de finish is!” Vliegensvlug 

gaat ze naar haar team.  En onderweg helpt ze haar team door de takken 

opzij te toveren. En dankzij haar winnen ze de wedstrijd. En vanaf die 

dag heeft ze weer nieuwe vriendjes erbij waarmee ze nog vele magische 

avonturen beleefd. 

 

 

 

Reflectievragen: 

Heb jij dit ook wel eens meegemaakt?  

En zo ja wat dacht je toen en wat voelde je? 

En wat deed jij toen?  

Werd je daar blijer van? 

Had je iets anders kunnen doen?  

En zo ja hoe zou je je voelen als je anders had gereageerd? 

Zou dat je wel helpen? 

Waar kun je dus voortaan voor kiezen om blijer en gelukkiger te zijn? 

 

~ 
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3 De luipaard en de olifant 
Otto de olifant loopt over de rode vlakte als hij in de verte zijn vriendje 

Rennie de luipaard ziet. Rennie is het snelste dier van het bos en Otto 

vindt het altijd prachtig om hem te zien rennen. Soms wenst hij dat hij 

zelf zo snel kon rennen, zo mooi en krachtig, en zo slank was als Rennie. 

Maar hij is een grote en vaak nogal lompe olifant en de komende jaren 

zal hij alleen maar nog groter worden, want hij is nog lang niet 

uitgegroeid. Het is best lastig om een olifant te zijn. Vooral als hij wil 

spelen met zijn vriendjes. Sommigen zijn zo klein dat hij echt goed op 

moet letten dat hij niet op ze trapt.  

Rennie ziet Otto al van verre. Otto is nog maar twee jaar, maar al zo 

verschrikkelijk groot. Hij komt overal bovenuit. Rennie is vaak jaloers op 

Otto. Hij zou ook wel zo groot willen zijn. Dan hoefde hij niet zoveel en 

zo hard te rennen om ergens te komen, maar kon hij reuzegrote stappen 

nemen. Het zou ook erg handig zijn voor als hij met zijn vriendjes speelt. 

Heel vaak horen ze hem niet, maar als Otto tettert hoort iedereen hem. 

En Otto is ook nergens bang voor, hij is zo groot dat anderen voor hem 

uitkijken. Rennie moet nogal eens opletten, dat anderen niet tegen hem 

aanbotsen. Dat komt omdat hij maar een kleine luipaard is. Veel groter 

zal hij niet worden. 

Rennie rent naar Otto toe en begroet hem. “Hallo Otto, hoe gaat het? 

Zullen we samen spelen?” Otto zegt: “Ja, dat is goed. Maar ik moet nog 

wel even wat eten. Ik was op weg naar de groene weide, want daar aan 

de rand staan de lekkerste bomen.” Oh nee, denkt Rennie, als Otto nog 

moet eten dan kan dat wel uren duren. Dan kunnen ze helemaal niet 

meer lang spelen. “Ok,” zegt Rennie, “maar beloof je dan wel dat je niet 

uren gaat eten?” “Ja, dat beloof ik,” zegt Otto.  
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Samen gaan ze op pad richting de groene weide. Otto neemt grote 

stappen en Rennie rent rondjes om hem heen. “Waarom ben je altijd zo 

druk, Rennie?” vraagt Otto. “Druk? Wie, ik?” zegt Rennie. “Ja,” zegt 

Otto, ”je rent maar rondjes om me heen, word je daar niet moe van?” 

“Nee hoor, juist niet. Ik vind het leuk en ik train direct mijn spieren. 

Daardoor kan ik steeds sneller rennen.”  

Rennie rent ondertussen door zonder te kijken waar hij loopt, struikelt 

over een rotsblok en valt boem bovenop zijn neus. Het rotsblok rolt 

verder en komt op zijn staart terecht. “Au, au!” schreeuwt Rennie. Otto 

aarzelt geen moment en duwt met zijn slurf het rotsblok van Rennie's 

staart af. “Gaat het?” vraagt hij. “Ja, het gaat alweer. Dank je. Dat deed 

pijn,” zegt Rennie en hij staat weer op. “Wat een geluk dat jij zo sterk 

bent, Otto,” zegt Rennie. Otto glimlacht. Ja dat is waar, sterk zijn heeft 

ook heel veel voordelen.  

Als ze bij de groene weide zijn aangekomen, begint Otto de bladeren 

van de bomen te eten. Soms gaan zelfs hele takken zijn mond in. Rennie 

kijkt hem met open mond aan. Wat kan hij veel eten! En hij eet ook erg 

rustig. Hij kauwt elk blaadje wel tien keer. Rennie slokt altijd alles naar 

binnen. Zijn moeder zegt dan weleens dat hij zo nooit van zijn eten kan 

genieten. Maar Rennie vindt dat niet erg, hij heeft gewoon veel meer 

zin in rennen en spelen. Dus eet hij snel of heel vaak helemaal niet. Daar 

heeft hij dan gewoon geen tijd voor.  

Vanmorgen had  hij ook niet gegeten, maar nu hij Otto zo lekker ziet 

eten, voelt hij zijn maagje knorren. Misschien was het toch een slecht 

idee geweest om zonder te eten van huis te gaan. Nou ja, hij zal vanzelf 

wel iets te eten vinden vandaag. En anders komt het vanavond wel 

weer. Hij besluit om de magische wezens te gaan zoeken in de weide. 

Otto is toch nog aan het eten. 
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“Otto, ik ga de magische wezens zoeken, ok?” En weg is hij. Otto kijkt 

om. Hij wil nog wat zeggen, maar dat lukt niet. Zijn mond zit nog vol met 

bladeren. Hij kijkt Rennie na die door het gras van de groene weide rent. 

Rennie maakt grote sprongen. Dan ziet hij hem niet meer, het gras is te 

hoog. Otto wil ook graag meespelen met de magische wezens. Hij heeft 

de feeën, elven en trollen al een tijdje niet gezien. Nu het gras zo hoog 

is durft hij er eigenlijk niet meer doorheen te lopen. Dan is hij bang dat 

hij zijn vriendjes niet ziet en op ze trapt. 

Otto eet snel door. Als hij genoeg heeft gegeten loopt hij de groene 

weide op. Al bij de eerste stappen merkt hij dat hij echt niets kan zien 

door het gras heen. Hij vertrapt ook al het gras en als hij ook nog eens 

een vlinder boos ziet opvliegen, durft hij geen stap meer te verzetten. 

Hij blijft stokstijf staan. Wat nu? Hij ziet Rennie niet, maar ook niemand 

anders die hem kan helpen. “Rennie, Rennie! Waar ben je? Je moet me 

helpen!” 

Rennie hoort zijn grote vriend roepen en springt boven het gras uit om 

te kijken waar hij is. Dan ziet hij hem. Hij staat halverwege de weide 

tussen het gras. En ook al is Otto al heel groot, het gras komt toch tot 

halverwege zijn buik. Rennie rent naar hem toe. “Wat is er?” vraagt hij. 

“Ik durf me niet meer te bewegen,” zegt Otto. “Ik ben bang dat ik op een 

vriendje stap en ik maak al het gras en alle bloemen kapot.” “Ik zie het”, 

zegt Rennie, “Maar waarom ben je dan ook de weide in gegaan? Je weet 

toch dat jij er niet doorheen kan lopen als het gras te hoog is?” 

“Ik weet het,” zucht Otto, “maar ik wilde zo graag meespelen.” “Ok,” 

zegt Rennie, “ik heb een idee. Ik ga naast je lopen in het gras en dan zeg 

ik wanneer je mag lopen en welke kant je op moet, zodat je niemand 

raakt. Is dat goed?” Otto knikt. Rennie gaat naast Otto lopen in het hoge 

gras. Je ziet Rennie niet, maar je hoort hem wel.  
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“Links, rechts, links, stop, rechts, goed zo.” Otto doet precies wat Rennie 

zegt. Het is eigenlijk wel een heel leuk spelletje. Het lijkt een beetje op 

blindemannetje spelen, maar dan anders. Ze hebben er veel plezier in 

en één voor één voegen de magische wezens zich bij de vriendjes. 

Samen laten ze Otto de vreemdste rondjes lopen door de groene weide. 

En doordat hij het gras platmaakt, volgt er een spoor van figuren achter 

hen. 

Ze zijn zo druk aan het spelen, dat Rennie weer vergeet dat hij honger 

heeft. Tot hij opeens duizelig wordt. Hij probeert nog rechtop te blijven 

staan, maar dat lukt niet en hij valt om. Boem. Otto kijkt naar zijn 

vriendje. Dat is al de tweede keer vandaag dat hij valt, denkt hij. Maar 

dit keer ziet hij niets waarover Rennie gestruikeld kan zijn. “Rennie, gaat 

alles wel goed?” vraagt Otto. Maar Rennie geeft geen duidelijk 

antwoord. Hij stamelt wat, maar Otto kan hem niet goed horen. De 

andere vriendjes komen om hem heen staan. Dan zegt Joep de trol: 

“Volgens mij is hij niet in orde. Je kunt hem beter naar zijn moeder 

brengen.” 

Otto vindt dat een goed idee. Hij tilt hem voorzichtig bovenop zijn 

slagtanden en rolt zijn slurf erop, zodat hij er niet vanaf kan vallen. Met 

hulp van de magische wezens loopt Otto de groene weide uit en met 

grote passen rent hij richting het huis van Rennie. Rennie en zijn familie 

wonen net als de leeuwen en tijgers op de rode vlakte. Het is best een 

eind lopen, maar voor Otto is dat geen probleem. Hij is sterk en kan 

Rennie makkelijk dat hele stuk dragen. 

Als hij aankomt op de vlakte ziet hij de moeder van Rennie direct. Zij 

komt aangerend met een groot stuk vlees. Maar wat ligt er nu op Otto's 

slagtanden? Is dat Rennie? “Wat is er gebeurd?” vraagt ze. Otto laat 

Rennie langzaam op de grond glijden. “We waren aan het spelen en toen 

viel hij opeens om.  
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Hij stamelde nog wat, maar ik begreep hem niet.” De moeder van 

Rennie legt het vlees neer en tikt Rennie aan. “Lieverd, wat is er?” 

Rennie kijkt zijn moeder verbaasd aan. Heh, wat doet hij hier? En wat 

ruikt hij toch? 

Hij probeert op te staan en wankelt op zijn benen. Zijn moeder kijkt hem 

aan en zegt: “Rennie, ben je vanmorgen weer vergeten te eten?” Rennie 

knikt. Ja, hij was inderdaad vergeten te eten. “Nou, je hebt geluk Rennie, 

ik heb net een stuk vlees gehaald. Hier, eet maar op.” Zijn moeder geeft 

hem het stuk vlees. Rennie neemt snel een grote hap. Dat was het wat 

zo lekker rook. Zijn maag rommelt en snel eet hij verder. Als hij alles op 

heeft, voelt hij zich weer een stuk beter. “Je mag Otto wel bedanken dat 

hij je hierheen heeft gebracht,” zegt zijn moeder.  

Rennie voelt zich een beetje schuldig. Doordat hij niet had gegeten heeft 

Otto hem helemaal vanaf de groene weide hierheen moeten dragen. 

“Dank je wel Otto, dat je me helemaal hierheen hebt gedragen,” zegt 

hij. Otto lacht: “Och, dat was geen enkele moeite hoor. Jij weegt nog 

minder dan de boomstammen waar ik vaak mee speel.” Rennie moet 

lachen. Dat is waar. Otto is een grote sterke olifant. Hij draagt wel vaker 

zware dingen en Rennie weegt maar een paar kilo. Wat is het toch fijn 

om zo’n grote sterke vriend te hebben. Hij slaat hem speels tegen zijn 

slurf en Otto slaat zijn slurf om Rennie heen. Otto is blij dat Rennie zich 

weer beter voelt. Hij was toch best geschrokken. 

“Wat zullen we nu gaan doen, Otto?” vraagt Rennie. Ehmm, Otto heeft 

geen idee. Of wacht eens, jawel, hij weet het: “Zullen we gaan 

voetballen?” “Ja, dat is een goed idee,” zegt Rennie. “Ik heb wel een bal 

thuis,” zegt Otto. Samen lopen ze naar het huis van Otto. Hij woont 

samen met zijn familie bij het grote meer op de droge vlakte. Er staan 

daar weinig bomen en er is geen gras. Maar er is water en genoeg ruimte 

voor alle olifanten. Het is vlakbij, dus ze zijn er zo. 
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Als ze aankomen op de droge vlakte, laat Otto zijn verzameling ballen 

zien. Hij heeft er heel veel. Grote, kleine, blauwe, rode, groene en gele 

ballen. Hij heeft zelfs een bal met alle kleuren van de regenboog! Die 

vindt Rennie het mooist. Het is een zachte bal, maar wel sterk. Rennie 

heeft te scherpe tanden voor de meeste ballen. Die bijt hij zo kapot, 

maar deze regenboogbal kan hij makkelijk in zijn bek nemen en hoog in 

de lucht gooien, zonder dat hij kapot gaat. “Laten we met deze spelen. 

Die vind ik leuk,” zegt hij tegen Otto. “Dat is goed. Dat is ook mijn 

lievelingsbal,” zegt Otto. “Zullen we dan op de hoge berg gaan spelen? 

Daar is een groot grasveld en hebben we alle ruimte.” Rennie vindt dat 

goed. 

Het grasveld op de hoge berg is de favoriete plek van alle vriendjes om 

te voetballen. Er is ruimte genoeg en er zijn geen bomen, struiken, 

rotsen of andere obstakels waar de bal tegenaan kan komen. En Otto 

heeft ooit een paar grote takken meegenomen waar ze een doel van 

hebben gemaakt.   

Als ze bij het grasveld aankomen, roept Rennie: “Ik neem deze kant.” Zo 

snel als hij kan, rent hij naar het doel aan de kant van de berg. Dat is de 

beste plek, vindt iedereen, want als je dan niet zo goed kunt kiepen, dan 

helpt de berg je een beetje. Die houdt elke bal tegen. Het andere doel 

staat aan de kant van het dal. Daar moet je echt goed keepen, anders 

rolt de bal naar beneden. Otto loopt richting dat doel. Hij legt de bal op 

de grond en schiet. Rennie komt eraan gerend en schopt zo hard als hij 

kan tegen de bal. Otto gaat midden in het doel staan en als de bal er 

bijna is, slaat hij hem met zijn slurf zo hard mogelijk weg. Bam! 

Maar Otto heeft niet goed gekeken waar hij de bal naartoe sloeg. De bal 

vliegt regelrecht richting de zijkant van het grasveld en daar zit ook het 

dal. Alleen zit dat dal vol met doornenstruiken en rotsen.  
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Als de bal daarin terechtkomt, kunnen ze er nooit meer bij. Oh nee! Hij 

is ook zo lomp af en toe. Hij weet vaak niet eens hoe sterk hij is. En nu 

zijn ze zo meteen zijn lievelingsbal kwijt doordat hij er zo hard tegenaan 

sloeg. Hij durft niet te kijken. 

Maar Rennie ziet het ook en hij zet een sprintje in. De bal rolt al over 

de rand van het grasveld het dal met de doornen en rotsen in. Rennie 

rent erachteraan. Doordat hij naar beneden rent, gaat hij nog harder. 

Hij valt door zijn eigen snelheid, maar maakt een koprol en rent weer 

verder. Precies op tijd  pakt hij de bal in zijn bek en maakt een grote 

sprong opzij. Het is gelukt! 

Hij moet even bijkomen. Dan loopt hij met de bal weer naar boven, waar 

Otto op hem staat te wachten. “Het is je gelukt! Wat knap van je, 

Rennie. Wat kan jij ontzettend hard rennen!” Otto stampt van vreugde 

op en neer. En als Rennie de bal aan hem geeft, gooit hij hem op en neer. 

Zijn lievelingsbal! Hij glimlacht en kijkt naar Rennie. Wat boft hij toch 

met zo’n vriend als hij. Als Rennie niet zo snel was, dan was hij de bal nu 

kwijt geweest. Het is maar goed dat Rennie altijd zo veel traint en altijd 

druk heen en weer rent. Daardoor is hij zo snel en heeft hij nu de bal 

kunnen pakken. 

“Sorry Rennie, dat ik de bal te hard weg sloeg. Ik vergeet soms wel eens 

hoe sterk ik ben,” zegt Otto. “Ik ben blij dat jij de bal hebt kunnen 

redden.” “Ach,” zegt Rennie, “het is al goed. Daar zijn we toch vrienden 

voor. De ene keer help jij mij en de andere keer help ik jou.” En dat is zo, 

dat blijkt vandaag maar weer.  “Weet je,” zegt Otto, “ik zou zo graag 

meer als jij willen zijn. Ik ben altijd veel te groot om met de leuke dingen 

mee te doen. Ik voel me vaak te groot, te onhandig, of te sterk en zou 

veel liever zo klein  en zo snel zijn als jij. Jij kan als geen ander hard 

rennen en je kan met iedereen spelen, wanneer en vooral waar je wilt. 
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Je maakt de mooiste sprongen en kan het beste sluipen. Mij hoor je 

altijd aankomen.”  

Rennie kijkt Otto verbaasd aan. Hoort hij het nu goed? Wil Otto zijn zoals 

hij? Hij zou juist graag meer willen zijn zoals Otto. Zo groot en sterk. Zo 

rustig en beheerst. Hij voelt zich altijd een buitenbeentje omdat hij zo 

druk is, hij neemt nooit ergens de tijd voor, vergeet zelfs vaak te eten en 

laat iedereen vaak schrikken doordat hij ze besluipt en bespringt. Hij 

vindt het zelf zo grappig om te doen alsof hij op ze jaagt. Alleen vindt 

niemand anders het leuk. Maar als Otto er is, heeft iedereen plezier. Hij 

kan muziek maken met zijn slurf en tettert dan de leukste liedjes. Hij kan 

de vriendjes op zijn rug dragen en altijd alles het beste zien, omdat hij 

overal boven uit kijkt. En er is niemand die hij kent die zo rustig eet en 

er echt van geniet. Als hij zo zoveel aandacht aan zijn eten zou besteden, 

dan zou hij misschien wel veel gezonder en groter zijn. 

De vriendjes kijken elkaar met open mond aan. “Dus jij wilt zoals ik zijn, 

en ik zou meer zoals jij willen zijn?” zegt Otto. Ze beginnen 

verschrikkelijk hard te lachen. Al die tijd waren ze jaloers op elkaar 

geweest en hadden ze meer zoals de ander willen zijn. Maar ze kunnen 

de ander niet zijn. Otto is nu eenmaal een olifant en  die zullen nooit 

heel snel kunnen rennen en zo hoog kunnen springen. En Rennie is een 

luipaard, die zullen nooit groot en heel sterk worden. Ze weten niet of 

ze nu verdrietig of blij moeten zijn. 

Ze gaan naast elkaar zitten aan de rand van het grasveld en kijken over 

de vallei uit. Het is al laat in de middag en de zon staat al wat lager. Ze 

zien alle verschillende stukken van het bos, van het dorp, de zee en de 

bergen. Ze zien de grot van JK in de verte. Wat is het toch een mooie 

wereld. Zoveel verschillende plekken en elke plek heeft zijn eigen 

bijzonderheid.  
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Het lijkt alsof ze elkaars gedachten kunnen lezen, want Otto zegt: “Weet 

je nog, dat avontuur bij de omgevallen boom? En die speurtocht bij het 

grote meer? En weet je nog die keren dat we met zijn allen bij de uil 

waren?” Rennie knikt. “Jazeker. Ik wist niet dat je van hiervandaan alles 

zo goed kon zien. Ik ben meestal te druk met voetballen en andere 

dingen om me heen te kijken,” zegt hij.  

“Oh kijk, daar kun je ook de rode vlakte zien en daar de hoge bomen. 

Wat is het mooi he, en allemaal zo verschillend,” zucht Rennie. Dan 

kijken ze elkaar aan. Opeens begrijpen ze het! Het is juist mooi dat ze zo 

verschillend zijn. Doordat ze zo verschillend zijn vullen ze elkaar juist 

goed aan en maken ze de wereld nog mooier. Het zou heel saai zijn als 

alle plekken in de vallei hetzelfde zouden zijn. Als ze nooit nieuwe 

avonturen konden beleven. Dus zou het ook niet leuk zijn als zij allemaal 

hetzelfde zouden zijn. 

De vriendjes zijn verschrikkelijk blij met wat ze net ontdekt hebben. Juist 

doordat ze allebei anders zijn en ieder ergens anders goed in is vullen ze 

elkaar zo goed aan. Samen zijn ze sterk. Ze kunnen nooit hetzelfde zijn 

als de ander, maar ze kunnen wel van elkaar leren. Rennie kan 

bijvoorbeeld leren rustiger te eten en er meer van te genieten. Otto kan 

van Rennie leren om heel voorzichtig te lopen. Met de kracht van Otto 

kunnen ze allerlei zware spullen sjouwen. Door de snelheid van Rennie 

kunnen ze weer heel veel dingen tegelijk doen. En Otto kan altijd muziek 

maken, waar Rennie dan op kan springen en dansen. 

De rest van de middag blijven de vriendjes aan de rand van het grasveld 

zitten en vertellen het ene magische verhaal na het andere. Ze vertellen 

over wat ze wel kunnen en wat ze moeilijk vinden. Ze geven elkaar 

advies en proberen elkaar te helpen. Otto probeert zelfs een keer te 

sluipen als een luipaard. Maar het ziet er zo gek uit dat ze beiden 

lachend op de grond rollen.   
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En als Rennie dan ook nog doet alsof hij een olifant is en begint te 

tetteren, kunnen ze niet meer stoppen met lachen. Ze weten nu dat ze 

niet jaloers hoeven te zijn op de ander, maar dat ze ieder heel bijzonder 

zijn en ze samen de wereld magisch kunnen maken. 

 

 

Reflectievragen: 

Heb jij dit ook wel eens meegemaakt?  

En zo ja wat dacht je toen en wat voelde je? 

En wat deed jij toen?  

Werd je daar blijer van? 

Had je iets anders kunnen doen?  

En zo ja hoe zou je je voelen als je anders had gereageerd? 

Zou dat je wel helpen? 

Waar kun je dus voortaan voor kiezen om blijer en gelukkiger te zijn? 

 

~ 
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4 Hoe de reus het licht liet verdwijnen  
JK is samen met zijn vriendjes aan het spelen op de groene weide. Het 

gras is erg hoog en ze kunnen elkaar nauwelijks zien. Ze spelen 

verstoppertje, dan wordt het nog moeilijker om elkaar te vinden. 

Sommige vriendjes zijn erg goed in verstoppertje spelen, vooral de 

feeën en de elven winnen meestal. Maar eigenlijk is dat niet eerlijk, 

vindt JK. Ze zijn niet alleen erg klein, waardoor je ze al bijna niet ziet en 

ze als het ware op kunnen gaan in de bloemen en planten. Maar ook 

kunnen ze zichzelf onzichtbaar maken. Ja, dan is het wel erg lastig om ze 

te vinden.  

JK heeft daar echter wat op gevonden. Als hij heel hard snuift tegen het 

gras of de bloemen, en de feeën en elven verstoppen zich daar, dan 

vallen ze door de harde wind om. Van de schrik vergeten ze zich dan 

onzichtbaar te maken. JK moet altijd vreselijk lachen als hij ze zo te 

pakken heeft. Ook de feeën en elven hebben er veel plezier in. 

Het is een mooie dag. De zon staat hoog aan de hemel en de lucht is 

blauw. Er zijn maar een paar wolken. JK kijkt omhoog. Hij herinnert zich 

dat hij vroeger met zijn vader en moeder altijd op de berg zat bij hun 

grot. Dan keken ze naar de vormen van de wolken. Ze speelden vaak een 

spelletje wie kon raden welke vorm de wolk had. En diegene die de 

mooiste vorm zag, had gewonnen. Het mooiste ervan was dat de wolken 

continu veranderden. Soms had een wolk de vorm van een schaap en 

dan weer leek hij meer op een dolfijn of piraat.  

Zijn moeder zei dan altijd dat de wolken en wat je erin ziet afhangt van 

hoe je je voelt. Als je je goed voelt zie je sneller een mooie vorm, en als 

je je niet zo fijn voelt zie je er vaak niets in. Negatieve gedachten zijn als 

donkere wolken, zei ze. Ze maken niet alleen je hart donker en zwaar, 

maar ook je hele wereld. En een donker hart is als een hart zonder liefde. 
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Mooie gedachten maken je hart en wereld licht. Net als lichte wolken 

stromen ze zachtjes en creëren ze magische luchten. Een licht hart is 

een hart vol liefde. Dus hoe meer je je hart verlicht met mooie 

gedachten en gevoelens, hoe meer liefde kan stromen in je hart en in je 

leven.  

Ze zei ook dat het continu veranderen van de wolken net is als je 

gedachten en gevoelens. Die veranderen ook continu. En dat hoort ook 

zo, daardoor blijft de liefde in je hart stromen en dus ook je fantasie en 

dromen. En door je eigen fantasie die stroomt zie je dus mooie vormen 

in de wolken, en eigenlijk overal in je leven. En zo was voor JK het 

spelletje met de wolken een symbool geworden voor zijn eigen 

gedachten en dromen. Zodra hij geen vormen in de wolken zag, wist hij 

dat hij iets moest doen om zich beter te gaan voelen. 

“Ik heb je gevonden!” riep Teun de trol tegen JK. JK had zo zitten 

dagdromen over de wolken dat hij was vergeten dat hij verstoppertje 

aan het spelen was. Hij had zich niet eens verstopt en zat rechtop in de 

weide. Natuurlijk had de trol hem direct gevonden. Hij is immers een 

enorme draak. JK en de trol moesten lachen. Maar dan opeens horen ze 

een luide dreun. En nog één en nog één. Alle vriendjes springen op uit 

hun verstopplekjes. Ze herkennen dit geluid maar al te goed. Toch 

schrikken ze er elke keer van. BAM. BAM. BAM. “Oh nee, niet weer!” 

schreeuwen ze.   

Het was al zo vaak gebeurd, dat iedereen weet wat ze nu moeten doen. 

Snel verzamelen ze zich in het midden van het veld. Daar staan geen 

bomen, er zijn geen rotsen of andere losse stenen of takken die kunnen 

breken of op hen kunnen vallen. Als ze allemaal bij elkaar zitten, slaat JK 

zijn vleugels uit boven hun hoofden. Hij legt zijn staart rondom zijn 

vriendjes en zo wachten ze dicht bij elkaar onder de vleugels van JK af. 
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JK weet nog goed hoe hij zich voelde de eerste keer dat dit gebeurde. 

Hij was doodsbang. Het begon met de luide dreunen. Daarna ging de 

aarde schudden en beven en vervolgens kwam er een dikke laag stof. 

Takken braken, rotsen vielen op de grond, bomen vielen om en de grond 

vloog in het rond. Het werd stikdonker om hem heen. Hij dacht toen 

weer aan vroeger, hoe een aardbeving zijn wereld had verwoest. Hoe 

hij zijn vader en moeder daardoor was kwijtgeraakt. En hoe lang het had 

geduurd eer hij dat een plekje had kunnen geven en zijn leven weer had 

opgepakt. De angst sloeg hem om het hart. Zou het weer gebeuren? Hij 

kon echter toen al vliegen en besloot ondanks dat hij niets kon zien toch 

de lucht in te gaan om te kijken wat er aan de hand was. Hij had geleerd 

dat angst hem niet verder zou helpen. Dus raapte hij al zijn moed bij 

elkaar en vloog omhoog. Hij vloog hoger en hoger tot hij eindelijk weer 

wat kon zien. En wat hij toen zag verbaasde hem nog meer, want het 

was geen normale aardbeving. 

Vlakbij de berg, aan de rand van het bos, stond een enorme reus. En hij 

zag er erg boos uit. Hij stampte met zijn voeten op de grond en sloeg 

met zijn vuisten tegen de berg. In zijn ene hand had hij een groot stuk 

hout en daarmee sloeg hij tegen de bomen aan, die daardoor in het rond 

vlogen. De reus was zo groot en zo boos dat JK eigenlijk direct weg wilde 

vliegen. Maar hij besloot om op veilige afstand te blijven en te kijken 

wat er ging gebeuren.  

JK ging iets lager vliegen zodat de reus hem door de stofwolken niet kon 

zien. De reus bleef nog een tijdje zo in het rond stampen en slaan en liep 

toen weg richting de hoge bergen. Langzaam werd het trillen van de 

grond minder. Toen de reus volledig uit het zicht was, vloog JK terug 

naar beneden. Het was nog steeds donker door het stof en de aarde. Hij 

zag nauwelijks iets en pas na enkele dagen werd het weer lichter.  



 

40 
 

Toen werd ook pas de puinhoop duidelijk die door de reus was ontstaan. 

Het kostte de vriendjes dan nog eens enkele dagen om alles weer op te 

ruimen. 

De vriendjes zitten bij elkaar onder de vleugels van JK. Ze weten dat het 

trillen en beven van de grond niet zo lang meer duurt. In paniek zijn ze 

nu al niet meer. Ze zijn eraan gewend geraakt. De woede- aanvallen van 

de reus duren altijd maar even. De gevolgen ervan duren echter voor de 

vriendjes nog dagen. Ze weten dat het licht nu voor enkele dagen 

wegblijft en dat ze daarna weer alle troep op moeten ruimen. “Was er 

maar een manier om de reus duidelijk te maken wat voor gevolgen zijn 

woede-aanvallen hebben voor ons leven,” zei Ine de fee. “Als we hem 

nu eens zouden kunnen leren hoe hij met zijn boosheid om kan gaan 

zonder zulke uitbarstingen te hebben, dan hoeven wij niet elke keer in 

het donker te zitten,” zei Japie de aap. Ze hadden al vaker met zijn allen 

zitten denken over hoe ze dit konden stoppen, maar eigenlijk waren ze 

allemaal bang voor de boze reus. Niemand durfde naar hem toe te gaan. 

JK was ook een beetje bang voor de reus en was ook nooit meer gaan 

kijken. Ergens vindt hij dat ook wel een beetje stom van zichzelf. Dat de 

kleine fee bang is, dat kan hij best begrijpen, maar hij is een grote draak. 

Hij kan zelfs vuur spuwen. De reus zou bang voor hem moeten zijn! Maar 

JK is een hele lieve draak, hij houdt niet van ruzie maken en wil zeker 

geen ruzie met een grote boze reus.  

Zo zit hij even in gedachten. Het is hem opgevallen dat het dreunen 

langer bleef doorgaan dan normaal.  Het was ook een ander geluid. Het 

klonk harder, krakender. Wat vreemd. Misschien is de reus nu wel echt 

boos, of zijn er twee reuzen! De angst slaat JK om het hart bij de 

gedachte aan twee reuzen. Maar hij schudt die gedachte snel van zich 

af. Hij ziet dat zijn vriendjes nu ook een beetje bang beginnen te worden.  
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Ze kruipen dichter bij elkaar. Iedereen is muisstil en kijkt angstig 

omhoog. JK zucht. Hij zegt: ”Vriendjes, het is tijd dat er iemand met de 

reus gaat praten om te kijken hoe we dit kunnen stoppen. En aangezien 

ik de grootste en sterkste ben en boven de donkere wolken uit kan 

vliegen, ga ik wel naar hem toe.” 

De vriendjes kijken met grote ogen en open mond naar JK. Gaat hij het 

echt doen? Durft hij dat? Ze zijn blij, maar ook best een  beetje bezorgd. 

Wat als de reus hem pijn doet? Of… ze durven er niet aan te denken. 

Maar dan zegt Streep de tijger: “Ik denk ook dat dat moet, JK, het wordt 

steeds erger en we hebben er veel te veel last van. En ik weet zeker dat 

jij een manier bedenkt waarop je de reus kunt helpen om dit te stoppen, 

want ik kan me voorstellen dat de reus het ook niet leuk vindt om zo 

boos te zijn iedere keer. Heel veel succes en kom veilig terug. ” De 

vriendjes geven elkaar nog een dikke knuffel. Daarna zucht JK even heel 

diep en vliegt omhoog, door de donkere wolken, hoger en hoger.  

Als JK boven de donkere wolken uitkomt, ziet hij de reus niet direct. Hij 

moet even wennen aan het felle zonlicht en tuurt met samengeknepen 

ogen om zich heen. De reus was normaal bij de grote rots, maar behalve 

heel veel puin en omgevallen bomen ziet hij hem daar nu niet. Of wel? 

Hij kijkt nog eens en vliegt in de richting waar het gedreun en gekraak 

vandaan komt. JK hoort het geluid steeds harder. Hij vliegt dus wel in de 

goede richting. Dan ziet hij de reus opeens liggen op de grond. Er liggen 

rotsblokken, bomen en aarde bovenop hem. Hij kreunt en steunt en 

slaat woest om zich heen. Maar hij komt er blijkbaar niet onder 

vandaan. JK moet in eerste instantie lachen. Haha, dat is je eigen schuld, 

denkt hij. Had je maar niet zo boos om je heen moeten slaan. Maar dan 

vindt JK het ook wel weer erg zielig voor de reus dat hij vastzit. Hij besluit 

hem te gaan helpen. 
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JK vliegt naar de reus toe en blijft even boven hem hangen. De reus is 

nog hard om zich heen aan het slaan en ziet JK in eerste instantie niet. 

Pas als JK luid snuift, wordt de reus stil en kijkt op. Hij ziet JK en schrikt 

zich rot. Hij begint te schreeuwen: “Help, help!” JK zegt: “Geen zorgen, 

ik kom je helpen.” Maar de reus schreeuwt verder: “Help, help me dan 

toch, ik word aangevallen door een draak.” JK kijkt verbaasd, is de reus 

nu bang voor hem? Er zijn vroeger weleens mensen of dieren bang voor 

hem geweest, maar ja, die waren kleiner dan hij en die kenden hem nog 

niet. Maar dat een reus bang zou zijn voor hem, dat had hij nooit 

verwacht. Hij besluit hetzelfde te doen als wat hij doet als mensen of 

dieren bang voor hem zijn. Hij vliegt naar beneden en slaat zijn vleugels 

weer in,  buigt zijn hoofd licht en maakt zich wat kleiner en knikt naar 

de reus. 

Hij zegt: “Hallo, ik ben JK. Wie ben jij?” De reus houdt op met 

schreeuwen en kijkt JK met open mond aan. “Ik, ik,” stamelt de reus, “ik 

ben Giant de reus. Wat kom jij hier doen? Kom je me uitlachen omdat 

ik vast lig?” “Nee, natuurlijk kom ik niet hierheen om je uit te lachen. 

Alhoewel je het er wel zelf naar gemaakt hebt door zo boos te doen en 

alles kapot te maken. Maar daarvoor ben ik niet hier. Ik ben gekomen 

om je te helpen. Ik wilde je eigenlijk vragen of je wilt stoppen met zo te 

stampen en om je heen te slaan als je boos bent, want wij hebben daar 

veel last van. Maar toen ik je hier zag liggen onder al het puin, besloot 

ik je te helpen om los te komen.” 

De reus kijkt JK onderzoekend aan. Hij weet niet of hij hem moet 

geloven. Nog nooit heeft iemand hem geholpen. Hij staat er altijd alleen 

voor. Waarom zou iemand hem nu wel helpen? JK is ondertussen echter 

al begonnen met het wegruimen van de bomen en de rotsblokken. De 

reus voelt dat hij iets meer ruimte krijgt en begint weer met zijn benen 

te trappen om los te komen. “Au,” schreeuwt JK, “je doet me pijn. Je 
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moet wel stilliggen, anders kan ik je niet helpen.” De reus schaamt zich 

een beetje. Het lijkt erop dat JK hem echt wil helpen. “Sorry,” zegt hij 

tegen JK. Hij probeert nu zo stil mogelijk te blijven liggen. 

Zodra JK de laatste grote stukken van hem af heeft gehaald, doet hij een 

stap naar achteren. “Zo,” zegt hij, ”nu kun je proberen op te staan.” De 

reus beweegt langzaam zijn armen en tilt ze op. Daarna duwt hij zich 

omhoog totdat hij zit en wrijft de laatste takken en aarde van zijn benen. 

Hij is er nog een beetje beduusd van. Hij was zo boos geworden en had 

zo hard in het rond geslagen, maar hij was alleen maar bozer geworden. 

En toen had hij keihard tegen de grote rots geschopt en gebeukt met 

zijn schouders, waardoor een enorm rotsblok los was gekomen en niet 

alleen op hem viel, maar ook alle bomen om hem heen had omgegooid. 

En hij was er middenin terecht gekomen.  

Het had best pijn gedaan, maar hij was er eigenlijk alleen maar nog 

bozer om geworden. Hij had ook altijd zo’n pech. Het is echt niet 

makkelijk om zo groot als een reus te zijn. Hij probeerde zich nog los te 

krijgen, maar hoe harder hij worstelde, hoe vaster hij kwam te zitten. Hij 

zuchtte. Hij had het zich niet echt makkelijk gemaakt. En dit was niet de 

eerste keer dat hij van die woede-aanvallen had en daardoor iets stoms 

deed. Het leek wel of hij dan helemaal niet meer kon denken. Hij deed 

dan maar wat. 

De reus was al zo lang alleen. Vroeger had hij nog wel bij andere reuzen 

gewoond, maar daar voelde hij zich niet thuis. Hij wilde meer avontuur 

en magie en daarom was hij daar weggegaan. Hoe raar eigenlijk dat zijn 

wens voor meer magie hem eigenlijk nog eenzamer had gemaakt. Het 

begon allemaal toen hij de eerste keer naar het dorp was gegaan op 

zoek naar nieuwe vrienden. De mensen hadden gegild, renden weg of 

probeerde hem weg te jagen.  
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Hij had geprobeerd hen uit te leggen dat hij lief was, hij had zich zelfs 

kleiner gemaakt door op zijn knieën te gaan zitten. Hij maakte daardoor 

wel een paar huizen kapot. Lantaarnpalen waren geknakt en het gras en 

de stoep waren ook beschadigd, maar hij zei nog dat hij hen ging helpen 

het te repareren. Ze wilden echter niet luisteren. Boos van verdriet was 

hij weggestampt. Toen hij buiten het dorp was, had hij zijn eerste 

woede-aanval gehad. En zo deed hij elke keer weer een poging om 

nieuwe vrienden te maken, maar het eindigde altijd in een 

teleurstelling. 

De reus kijkt naar JK. Hij ziet er vriendelijk uit en hij heeft hem ook nog 

geholpen. Misschien dat toch niet iedereen bang voor hem is. “Dank je 

wel dat je me geholpen hebt,” zegt de reus tegen JK. “Ik ben het niet 

gewend dat iemand aardig tegen me doet en me helpt. De meeste 

wezens zijn heel erg bang voor me en rennen snel weg. Daarom ben ik 

ook altijd zo boos. Elke keer als ik probeer vrienden te maken, schrikken 

ze en rennen ze hard weg. Het is zo oneerlijk. Ik ben wel groot, maar ik 

ben echt niet gemeen.” JK is er even stil van. Hij dacht ook dat de reus 

boos en gemeen was, en was ook voor hem weggevlucht de eerste keer 

dat hij hem had gezien. En hij en zijn vriendjes zorgen ook altijd dat ze 

uit zijn buurt blijven. Maar blijkbaar is dat juist wat de reus zo boos 

maakt. Eigenlijk is hij gewoon erg alleen en verdrietig en wil hij graag 

vrienden maken, maar lukt dat niet.  

JK dacht terug aan de periode in zijn leven net na de grote aardbeving, 

waarin hij ook helemaal alleen was. Ook hij was vaak boos en verdrietig 

en dacht hij dat iedereen bang voor hem was. Maar het was juist hijzelf 

geweest die iedereen had afgeschrikt met zijn gedrag. Hij had iedereen 

buitengesloten, doordat hij zijn hart had gesloten voor de magie en de 

liefde. Toen hij dat besefte en zijn gedrag ging veranderen was zijn hele 

leven veranderd.  
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Hij had weer vrienden gekregen, de mensen in het dorp waren weer 

vriendelijk tegen hem, hij kon weer vliegen en maakte zijn wereld elke 

dag een beetje magischer. Hij kijkt naar de reus en opeens weet hij het. 

Hij gaat de reus helpen zijn hart weer te openen voor de magie. Als hij 

weer gaat geloven dat het leven magisch is, dan komt de rest vanzelf 

goed. 

JK denkt diep na, en dan weet hij het. “Giant, ik weet precies wat jij 

voelt. Ik heb dat ook meegemaakt. Ik dacht ook dat iedereen bang voor 

me was, maar het was mijn eigen gedrag waardoor ze bang waren, niet 

wie ik was. Ook ik ben weggevlucht toen ik jou de eerste keer zag, maar 

dat kwam omdat je zo boos was. Je stampte zo hard, je sloeg om je heen 

met een grote tak en maakte enorm veel lawaai. Ik denk dat iedereen 

daar bang van wordt. Wij zagen je nooit, alleen maar als je boos was. En 

je woede-aanvallen werden steeds erger. Door jouw boosheid werd het 

zelfs dagenlang donker door al het stof. We zijn altijd nog dagen aan het 

opruimen als jij weer boos bent geweest.” JK stopt en kijkt nieuwsgierig 

naar de reus. Zou hij luisteren? 

De reus luistert zeker. Hij had er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat zijn 

woede-aanvallen zoveel gevolgen hadden voor anderen. Hij liep daarna 

altijd naar de hoge bergen en bleef daar dan net zo lang tot hij weer de 

moed had verzameld om het nog een keer te proberen. Maar elke keer 

als hij dan vlakbij de grote rots en het bos kwam, dan was er in de hele 

omgeving niemand meer te zien. En dan begon alles weer van voren af 

aan. Hij werd verdrietig en boos. Het werd zwart voor zijn ogen. Niet 

alleen kon hij niets meer zien door al het stof, maar ook  wist hij niet 

meer wat hij deed. En nu blijkt dat iedereen juist daarom bang van hem 

was. De reus is blij dat JK het hem heeft verteld. Nu kan hij het 

veranderen. Maar hoe? 
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“Ik vind het zelf ook niet leuk om zo boos te zijn. Maar ik weet gewoon 

niet meer hoe ik gelukkig kan zijn. Ik voel me al zo lang alleen en 

verdrietig,” zegt de reus tegen JK. JK begrijpt het. Hij kijkt omhoog en 

ziet een wolk in de vorm van een bloem. Hij kijkt hoe de wolk verder 

drijft en langzaam van vorm verandert. Dan lijkt hij op een koe en weer 

even later een schaap. Dat is het! Hij gaat de reus het wolkenspel 

uitleggen.  

Als JK heeft uitgelegd hoe het werkt, gaan ze samen bij de rots zitten en 

staren naar de lucht. JK ziet als eerste een mooie wolk, die lijkt op een 

ster. De reus heeft nog wat moeite met het zien van een vorm in de 

wolken. Nadat JK al vier verschillende vormen heeft gezien, wordt de 

reus boos. Hij wil weer gaan stampen, maar JK zegt tegen hem: “ Zolang 

je boos bent en je dus je hart afsluit voor de liefde en de magische kracht 

van de liefde, zul je nooit iets zien in de wolken. Het is belangrijk om 

positieve gedachten te hebben en je hart te openen. Dan zul je vanzelf 

mooie vormen zien.” 

“Er zullen altijd momenten zijn waarop het niet meezit, wanneer je 

verdrietig bent of boos. Maar je hebt altijd de keuze in hoe je je dan gaat 

gedragen. Ik heb geleerd dat je beter kunt kiezen voor liefde en mooie 

gedachten dan voor boosheid en je afsluiten van de wereld. Als je je hart 

open houdt en de wereld ziet vanuit liefde, dan kun je je leven magisch 

maken. Hoeveel pijn iets soms ook doet, als je je vertrouwen en geloof 

in de liefde behoudt komt het altijd goed.” De reus knikt. Hij begrijpt 

wat JK tegen hem zegt. Hij zucht eens diep en kijkt weer naar de lucht. 

En dan ziet hij in de wolk recht boven hen een enorm hart. Hij wijst 

ernaar. “Kijk JK, een hart, ik zie een hart!” schreeuwt hij van vreugde. JK 

lacht.  
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De reus is opgesprongen en springt op en neer van enthousiasme. BAM. 

BAM. Maar dan beseft hij dat de hele wereld dreunt en gaat voorzichtig 

weer zitten. “Oeps,” zegt hij,” dat kan ik beter niet meer doen.” En hij 

glimlacht en slaat een arm om JK heen. “Wat ben ik blij dat jij mij bent 

komen helpen.” JK lacht terug. De reus is hartstikke aardig en hij heeft 

er weer een nieuwe vriend bij. Hij kan niet wachten om zijn vriendjes 

aan elkaar voor te stellen. Maar hij wil wel dat de reus belooft om altijd 

te kiezen voor liefde en rekening te houden met anderen. De reus 

belooft dat en vanaf die dag hebben JK en zijn vriendjes er een 

reuzegrote vriend bij. 

Voortaan als de reus weer verdrietig of boos wordt, denkt hij aan het 

wolkenspel. Hij wil nooit meer een donker hart hebben zonder liefde, 

zeker niet omdat dan zijn vriendjes dan ook in een donkere wereld 

moeten leven. En de vriendjes helpen de reus maar wat graag met 

mooie gedachten en gevoelens, want die maken van elke dag een 

magische dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

Reflectievragen: 

Heb jij dit ook wel eens meegemaakt?  

En zo ja wat dacht je toen en wat voelde je? 

En wat deed jij toen?  

Werd je daar blijer van? 

Had je iets anders kunnen doen?  

En zo ja hoe zou je je voelen als je anders had gereageerd? 

Zou dat je wel helpen? 

Waar kun je dus voortaan voor kiezen om blijer en gelukkiger te zijn? 

 

~ 
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5 De muis en de berg 
JK de draak en zijn vriendjes hebben zich verzameld in de groene weide. 

Het is een mooie dag en ze willen iets leuks gaan doen. “Zullen we naar 

de zee gaan?” vraagt Japie de aap. “Nee, daar heb ik geen zin in,” zegt 

Otto de olifant. “Zullen we dan naar het meer gaan en gaan zwemmen?” 

vraagt Isaak.  “Nee, ik weet wat, zullen we naar de hoge bergen gaan? 

Als we nu de hoogste berg beklimmen, dan zijn we er voor de zon 

ondergaat,” zegt Lisa. “Ja!” roepen JK en Japie. “Wat is er zo bijzonder 

aan de hoge berg dan?” vraagt Mini de muis. 

“Als je de hoogste berg hebt beklommen en je zit op de top als de zon 

ondergaat, dan word je voor alles wat je hebt gedaan beloond door een 

grote fee die dan tevoorschijn komt,” zegt JK. “Echt?” zegt Mini. “Nee, 

niet echt, maar door de schaduw van de bergen lijkt het wel echt. En ze 

zeggen dat dat het mooiste is wat je ooit hebt gezien,” zegt Lisa. JK en 

Japie knikken. Zij willen dit al zo lang, maar er is altijd wat. Of er zijn 

teveel wolken, of ze zijn te laat. Maar als ze nu vertrekken, zijn ze precies 

op tijd en kunnen ze de zonsondergang zien vanaf de top van de hoogste 

berg. “Zullen we gaan dan?” vraagt JK. De vriendjes knikken. Ze hebben 

wel weer zin in een nieuw magisch avontuur. 

Ze gaan op weg. Onderweg zingen ze liedjes en rennen en springen ze. 

Ze hebben er veel zin in, maar zijn ook best wel zenuwachtig. De hoogste 

berg is een enorme berg en zij hebben hem nog nooit beklommen. 

Alleen hele stoere mensen en dieren kunnen de berg beklimmen. Maar 

ze hebben er vertrouwen in dat het ze met z’n allen wel lukt. Het is nog 

een eindje lopen naar de hoge bergen. Mini wordt al snel moe en JK 

neemt haar op zijn rug. Japie slingert van tak tot tak en Isaak is op de 

rug van Otto geklommen. Lisa is niet moe. Zij doet heel veel aan sport 

en is het gewend om zoveel te lopen. Onderweg komen ze ook nog Joep 

de trol tegen. Die gaat ook graag mee. 
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Ze verzinnen ondertussen de mooiste verhalen over de grote fee. Hoe 

zij de hele wereld omtovert in een magische wereld. Dat je alles mag 

wensen wat je wilt als je haar ziet en dat je haar alleen kunt zien als je 

ook echt zelf de berg bent opgelopen. Dus Mini en Isaak moeten echt 

zelf lopen, anders zien ze de fee misschien niet, vinden de vriendjes. En 

dat risico willen zij niet lopen. Als ze bij de hoge bergen aankomen en ze 

aan de voet van de hoogste berg staan zegt JK: “Laten we nog even 

rusten voordat we omhoog gaan, want vanaf nu moet iedereen zelf 

lopen. Anders kunnen we de grote fee zo meteen niet zien en is alles 

voor niets geweest.”  

“Mag jij dan ook niet vliegen, JK?” vraagt Mini. “Nee,” zegt JK,” ik moet 

ook lopen.” “Wie zegt dat?” vraagt Mini. JK denkt even na. “Ik weet het 

niet, ik heb het zo gehoord,” zegt hij. “Weet jij het, Japie?” Japie schudt 

zijn hoofd. Hij weet het eigenlijk ook niet. Lisa zegt dan: “Mijn vader zegt 

altijd dat er heel lang geleden een wandelaar naar de top van de berg is 

geweest en dat hij de fee heeft gezien. Toen anderen dat hoorden, 

gingen zij ook naar de berg. Maar zij gingen op een paard of ezel, of ze 

gingen met een helikopter. En zij zagen de fee nooit. Daarom zeggen ze 

nu dat je echt moet lopen en zelf de berg moet beklimmen om de grote 

fee te kunnen zien. Want alleen diegenen die zelf lopen, zien haar.” 

De vriendjes kijken haar met open mond aan. “Wauw, dus niet iedereen 

krijgt de fee te zien?” vraagt Mini. “Dat klopt,” zegt Lisa. “Mijn vader 

zegt altijd: “Niet alles komt zomaar aanwaaien, je moet er wel wat voor 

doen”. Ik denk dat dus het heel belangrijk is dat we de berg echt zelf 

oplopen.” De vriendjes knikken. Ze begrijpen nu hoe belangrijk dat is. 

Isaak glijdt van de rug van Otto af en Japie komt ook op de grond naast 

zijn vriendjes staan. JK zet Mini op de grond en als iedereen klaar is, 

beginnen ze aan de grote klim. 
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Ze lopen achter elkaar en lopen stevig door. Otto loopt voorop. Maar al 

snel kan Mini  het niet meer bijhouden. “Ho, stop eens, rustig aan,” zegt 

Mini, “jullie gaan veel te snel.” De vriendjes kijken verbaasd om. “Wat 

bedoel je?” vraagt Otto, “Zelfs Joep kan het bijhouden en die is normaal 

nooit zo snel.” “Wat wil je daarmee zeggen?” vraagt Joep direct een 

beetje boos. “Niets Joep, maar ik wil maar zeggen dat we echt niet snel 

lopen,” zegt Otto. “Nou,” zegt Joep, “toch wel. Ik  moet best snel lopen 

om jullie bij te houden en als jullie zo doorgaan, dan haal ik de top nooit. 

Ik zou ook wel even willen rusten nu.” “Zie je wel,” zegt Mini. “Jij en JK 

zijn hartstikke groot. Isaak en Lisa houden het ook goed bij en Japie heeft 

vier poten waar hij mee vooruit springt. Maar Joep heeft kleine beentjes 

en ik heb helemaal ieniemienie pootjes.”  

De vriendjes kijken een beetje beschaamd. Mini heeft gelijk. Zij is maar 

een kleine muis en voor haar is het natuurlijk veel zwaarder. Als zij dan 

ook nog heel hard gaan lopen, dan lukt het Mini nooit om de berg te 

beklimmen. En krijgt zij ook de fee niet te zien. “Sorry Mini,” zegt JK, 

“zullen we even uitrusten? Jij mag daarna voorop lopen. Dan kan jij 

aangeven hoe snel we kunnen wandelen.” Dat vinden de vriendjes een 

goed idee. Mini is blij dat ze even mag zitten. Joep komt naast haar 

zitten.  

“Voel jij je ook wel eens klein, Mini?” vraagt hij. Mini kijkt Joep verbaasd 

aan. “Ja natuurlijk Joep, ik ben toch een muis? Ik ben klein.” “Nou ja, je 

begrijpt wat ik bedoel toch?” zegt Joep, “JK en Otto zijn heel groot en 

ook onze andere vriendjes zijn vaak groter en sterker dan wij. Ik ben niet 

alleen klein, maar voel me vaak ook zo. Alsof ik niet belangrijk ben.” Mini 

denkt even na. Ze twijfelt. Ze wil niet dat Joep ook weet dat zij zich ook 

vaak heel erg klein voelt, bijna onzichtbaar, en dat alle anderen alles veel 

beter kunnen dan zij. En niet alleen omdat ze groot zijn. Ze voelt zich 

vaak nog kleiner dan een muis. En dat is best gek voor een muis. Maar 



 

52 
 

ze wil niet dat Joep het weet, dus zegt ze: “”Nee hoor Joep, ik heb dat 

nooit. Kom, laten we verder gaan.” 

Mini staat op en zegt tegen de vriendjes: “Ik ben uitgerust, we kunnen 

verder.” En omdat Mini niet wil dat de anderen denken dat ze niets kan, 

loopt ze zo snel als haar kleine pootjes kunnen. Ze trippelt over het pad, 

over de stenen en over de rotsen op het pad. Ze klautert omhoog en 

probeert niet te laten merken dat ze eigenlijk niet meer kan. Joep loopt 

ondertussen achteraan de rij. Hij hijgt en puft. Dan roept hij: “Kunnen 

we alsjeblieft weer even uitrusten?” De vriendjes kijken om en Mini 

stopt. Ze is blij dat Joep om een pauze vroeg en niet zij.  

Ze zijn al halverwege de berg. “Het is nu niet ver meer,” zegt JK. “Ik kan 

vanaf hier de top al zien.” Otto knikt en zegt: “Als we zo doorlopen, zijn 

we er precies voor de zon ondergaat. Goed gedaan, Mini.” Mini bloost. 

Ze vindt het leuk om een complimentje te krijgen. Ze zal ze laten zien 

dat zij ook heel sterk en stoer is! De vriendjes kletsen nog wat en dan 

besluiten ze om weer verder omhoog te gaan. “Mag ik weer voorop?” 

vraagt Mini. “Ja natuurlijk,” zeggen de vriendjes. Mini staat op en wil op 

pad gaan. Maar net als ze een paar stappen heeft gezet, vraagt Japie: 

“Waar ga je heen Mini, de top is die kant op?” Mini schrikt op. “Ehm ja, 

dat wist ik wel,” zegt ze. Snel loopt ze de kant op die Japie aanwijst. Maar 

ze is zo klein dat ze de top niet kan zien. En dus ziet ze niet meer waar 

ze heen moet. 

Mini steekt haar snuit in de lucht en probeert te ruiken waar ze heen 

moet. Ze twijfelt even en loopt dan weer een stukje verder. De anderen 

zeggen niets, dus ze gaat nu vast goed. Snel trippelt ze verder. Maar dan 

komen ze bij heel veel rotsen. Ze moet erover heen, dat weet ze zeker. 

Dus begint ze erover heen te klimmen. Maar als ze bijna over de  eerste 

rots is, zegt JK: “Mini, we moeten de andere kant op hoor. Kijk, daar is 

de top.” Hij wijst ergens heen, maar Mini ziet de top niet.  
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Mini raakt een beetje in paniek. Ze wil niet dat de anderen erachter 

komen dat ze helemaal niet zo groot en stoer is. Ze is ondertussen heel 

erg moe geworden, omdat ze zo snel liep. En nu weet ze ook de weg 

niet. Haar hartje bonst in haar keel. Ze probeert snel van de rots af te 

komen, maar glijdt uit. Dan valt ze naar beneden. Mini gilt, maar JK 

vangt haar op voordat ze de grond raakt. “Ik heb je,” zegt hij. Voorzichtig 

zet hij haar op de grond. “Gaat het, Mini?” vraagt Lisa. 

Mini knikt. Ze veegt het stof van haar pootjes en schudt zich uit. “Ik loop 

wel achteraan bij Joep,” zegt ze. “Dan kan ik hem gezelschap houden.” 

“Mag ik dan nu voorop?” vraagt Isaak. “Ik wil graag ook eens voorop.” 

“Natuurlijk mag jij voorop,” zegt JK. “Maar loop niet te hard anders 

kunnen Mini en Joep het niet bijhouden.” “Dat is goed,” zegt Isaak en hij 

gaat op weg. Hij loopt niet echt snel, maar de berg wordt al snel steiler 

en steiler. Zelfs Otto en JK zijn aan het hijgen, zo zwaar is het.  

Mini en Joep lopen achteraan. Mini kan het steeds minder goed 

bijhouden. En als de berg nog steiler wordt, raakt ze in paniek. Ze is 

doodsbang dat de vriendjes haar niet stoer genoeg vinden, maar ze is 

nog banger dat ze valt. Dus gaat ze langzamer lopen. De anderen zijn 

zelf zo geconcentreerd aan het klimmen dat ze niet in de gaten hebben 

dat Mini steeds verder achterblijft. Dan zijn de anderen zo ver bij Mini 

vandaan dat zij niet alleen de top, maar ook haar vriendjes niet meer 

kan zien. 

Mini stopt met lopen. Ze krijgt bijna geen lucht meer. Ze kijkt om zich 

heen en heeft geen idee waar ze is. Ze weet nu niet meer hoe ze naar 

de top moet, maar terug durft ze ook niet in haar eentje. Mini gaat zitten 

en dan begint ze te huilen. Dikke tranen lopen over haar wangen. Ze had 

gewoon moeten zeggen dat ze de top niet zag en de weg niet wist. Maar 

ze was veel te bang dat de anderen haar dan zouden uitlachen. En nu zit 

ze hier alleen.  
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“Ik ga niet meer verder,” zegt ze hardop tegen zichzelf. De tranen blijven 

komen en Mini snikt en snikt. Ze snikt zo hard dat ze niet eens merkt dat 

haar vriendjes terug zijn gekomen om haar te zoeken. Lisa had 

omgekeken en gezien dat Mini er niet meer bij was. Ze had de anderen 

geroepen en samen besloten ze direct om haar te gaan zoeken. Ze 

waren dolblij geweest dat ze Mini niet ver bij hun vandaan hadden 

gevonden. “Waarom huil je, Mini?” vraagt Lisa. 

Mini kijkt op. Ze droogt snel haar tranen af, maar het is te laat. De 

anderen hebben gezien dat zij moest huilen en eigenlijk kan ze het ook 

niet meer stoppen. Met grote snikken vertelt ze wat er is. “Ik heb de 

hele tijd zo hard gelopen, maar dat kan ik helemaal niet. En nu ben ik zo 

moe dat ik niet meer verder kan. En ik zie de top ook niet, dus ik weet 

toch niet waar ik naar toe moet. En ik durfde dat niet te zeggen, omdat 

ik bang was dat jullie me zouden uitlachen.” Ze stopt en snikt. “Lieve 

Mini, wij zijn toch je vriendjes, we zullen je toch nooit uitlachen,” zegt 

JK, “je kunt ons altijd alles vertellen.” “We waren echt wel vaker gestopt 

en langzamer gaan lopen,” zegt Isaak, “want ook al willen we graag naar 

de top, zonder jou is er niets aan.” 

Mini kijkt op. “Nou, maar ik ben al klein en als ik dan zeg dat ik iets niet 

kan, dan vinden jullie me vast nog kleiner.” “Hoe kom je daar nu bij?” 

zegt Otto.  “Als je iets niet kan, dan wil ik je er alleen maar bij helpen. 

Daar zijn we toch vrienden voor?” Mini kijkt een beetje beschaamd. Dat 

is waar. Zij zou haar vriendjes ook helpen als die iets moeilijk vinden. 

Maar ze was zo bang geweest om afgewezen te worden, dat ze maar 

helemaal niets zei en deed alsof ze alles aankon. Maar dat was niet zo. 

En nu hield ze daardoor helemaal iedereen op. 

“Sorry, dat ik het niet heb gezegd. En sorry dat we nu misschien niet op 

tijd boven op de top zijn,” zegt Mini.  
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De andere kijken haar aan en zeggen direct: “Maar we zijn nog niet te 

laat, hoor. We zijn er bijna, ook al kun jij de top niet zien. Wij zien hem 

wel. Als je nog even volhoudt, dan zijn we er zo.” Mini veert op. “Echt 

waar? Zijn we er al bijna? Of zeggen jullie dat alleen maar om te zorgen 

dat ik verder ga?” “Nee hoor, echt waar,” zegt JK. “Nog een heel klein 

stukje en dan zijn we er.” “Maar het is wel erg steil. Dus we gaan het 

heel rustig aan doen, ok?” zegt Japie. Mini knikt. Dan gaan ze heel rustig 

verder.  Stap voor stap , met iedere keer een rustmoment. Zonder dat 

Mini er erg in heeft, zijn ze opeens al een heel stuk verder. 

Al snel wordt het pad erg steil. De vriendjes klauteren en vallen en staan 

weer op. Joep is naast Mini komen lopen en zegt: “Ik weet nu dat jij je 

ook af en toe heel klein voelt. En weet je: dat helpt mij. Dan weet ik dat 

ik niet alleen ben. Dat anderen het ook wel eens zo voelen.” Mini kijkt 

Joep aan. Hij heeft gelijk. Toen hij het tegen haar zei vond ze dat niet 

alleen heel dapper, maar ook best wel fijn. Ze is dus niet de enige. “Ik 

beloof je dat ik het de volgende keer wel gelijk zeg, Joep,” zegt ze, “Dan 

hoeven we ons allebei niet alleen te voelen.” 

“Nog een klein stukje,” roept JK. Hij loopt voorop en grijpt zich met zijn 

klauwen aan de rotsen vast. Otto heeft het zwaar, maar JK trekt hem 

verder omhoog. Japie lijkt nog de minste problemen te hebben, want 

die springt met gemak omhoog, van de ene rand op de rots naar de 

andere. Lisa en Isaak helpen elkaar. Mini en Joep komen als laatst. Joep 

lukt het om een rand te pakken, maar Mini is te klein. Ze wil het eigenlijk 

weer opgeven.  

“Gaan jullie maar,” zegt ze. “Ik wacht hier wel tot jullie terugkomen.” 

Eigenlijk gelooft ze niet dat ze er echt bijna zijn. Dat zei JK net al en dit 

is gewoon veel te stijl voor haar. En als de anderen haar helpen, dan zal 

ze toch de fee niet zien, want je moet het zelf gedaan hebben. Mini gaat 

zitten, maar dan ziet ze JK naar beneden klauteren.  
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“Kom Mini,” zegt JK, “vertrouw me, als je deze rots over bent zijn we er. 

Ik begrijp dat je het eng vindt en dat je de top niet kan zien en dat maakt 

het nog moeilijker. Maar je moet ons geloven. Je hoeft echt nog maar 

een klein stukje. En weet je: dan mag jij nog het meest van allemaal trots 

zijn. Want zo klein als je bent, heb je toch hetzelfde gedaan als ik. En dat 

is superknap.” Mini moet lachen. JK weet het altijd zo goed te zeggen. 

“Dank je wel, JK, dat je zo lief bent. Ik ga het proberen,” zegt ze. “Nee 

hoor,” zegt JK. “Wij gaan het doen, samen,” En dan duwt hij Mini steeds 

een stukje hoger. Mini klimt en klautert en het laatste stukje van de rots 

trekt ze zichzelf omhoog.  

Ze is buiten adem en blijft even liggen. Dan doet ze haar ogen open en 

wat ze ziet is ongelooflijk. Ze is bovenop de top!  Ze springt op en danst 

en huppelt. “Ik heb het gered, ik heb het gered!” roept ze. Ze vergeet 

direct hoe moe ze is en hoe zwaar de klim was. De vriendjes lachen en 

lopen naar de andere rand. De zon gaat al bijna onder en raakt daar de 

andere bergtoppen. Ze zijn er stil van. Ze staan boven op de hoogste 

berg en kijken over de hele wereld.  

Langzaam glijdt de zon weg achter de bergen. En dan zien ze het mooiste 

wat ze ooit hebben gezien. Daar, tegen de bergen aan, zien ze de grote 

fee. Het licht van de zonnestralen en de schaduw van de bergen vormen 

de fee.  Het is echt waar. Ze geloven hun ogen niet.  Het toverstafje van 

de fee wijst precies zo dat het lijkt alsof zij de zon tovert. Maar eigenlijk 

is het een laatste straaltje zonlicht dat precies op het puntje van haar 

staf terechtkomt. Het is een magisch gezicht. 

De vriendjes kijken ademloos. Ze houden elkaar bij de hand en knijpen 

er af en toe in. Ze kunnen nog steeds niet geloven dat zij dit mogen zien. 

En als de zon daarna volledig achter de bergen verdwijnt, verdwijnt de 

grote fee ook. De vriendjes zuchten. Langzaam staan ze op en zonder 
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nog één woord te zeggen, gaan ze terug naar huis. Ze zijn zo onder de 

indruk dat ze er stil van zijn. 

Ze hebben die dag niet alleen de grote fee gezien, maar ook geleerd  dat 

je niet groot hoeft te zijn of je groot hoeft te voelen om iets groots te 

kunnen doen. En ook al zie je de top niet,  als je je angsten loslaat en 

vertrouwen hebt, dan kom je er vanzelf.  Als je hulp nodig hebt op je 

pad, dan moet je er gewoon om vragen, want er is altijd wel iemand die 

je wil helpen. En samen kunnen de vriendjes alles, zelfs de grootste berg 

beklimmen. 

 

 

Reflectievragen: 

Heb jij dit ook wel eens meegemaakt?  

En zo ja wat dacht je toen en wat voelde je? 

En wat deed jij toen?  

Werd je daar blijer van? 

Had je iets anders kunnen doen?  

En zo ja hoe zou je je voelen als je anders had gereageerd? 

Zou dat je wel helpen? 

Waar kun je dus voortaan voor kiezen om blijer en gelukkiger te zijn? 

 

~ 
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6 Het jongetje met de donkere schaduw 
Het is alweer weekend. Rosa verheugt zich enorm op zondag, want dan 

gaat ze met JK de draak en al hun vriendjes een magisch avontuur 

beleven. Rosa is al heel lang bevriend met JK. En ze weet ondertussen 

dat als JK zegt dat ze een avontuur gaan beleven, het ook echt heel 

bijzonder wordt. Met hem is het nooit saai en samen hebben ze de 

grootste pret. Dus toen hij van de week het aan hen vroeg of ze weer 

zin hadden in een ontdekkingstocht, had Rosa een gat in de lucht 

gesprongen van blijdschap. En al hun vriendjes waren net zo enthousiast 

geweest. 

Ze heeft er de hele week naar uitgekeken. En ook al vind ze school heel 

erg leuk, ze kon nauwelijks wachten tot het weekend. De dagen leken 

erg langzaam voorbij te gaan. Onrustig wiebelde ze op haar stoel in de 

klas. Elke avond ging ze vroeg naar bed, in de hoop dat het dan sneller 

ochtend zou zijn. Maar het hielp niet. En ze moest van de juf ook nog 

allemaal testen doen over lezen en rekenen. Het was geen leuke week 

geweest, maar met de gedachte aan het avontuur met JK probeerde ze 

van elke dag wat moois te maken. En nu is het eindelijk weekend en 

morgen is de grote dag. 

De vriendjes hebben afgesproken om te verzamelen op de rode vlakte. 

Streep de tijger woont daar en het is een ruime open plek, dus ze 

kunnen er gemakkelijk allemaal bij elkaar komen. Rosa is die ochtend al 

vroeg opgestaan. JK had gezegd dat ze eten en drinken voor onderweg 

moesten meenemen en een kleedje of kussen om op te zitten. Rosa 

heeft alles ingepakt en loopt daarna naar de verzamelplek. Onderweg 

denkt ze eens na over wat ze zouden kunnen gaan doen. Misschien gaan 

ze wel een lang stuk lopen naar een plek met een mooi uitzicht, net als 

laatst toen ze naar de duinen waren gegaan.  
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Ze hadden toen uren bovenop de hoogste duin gezeten en alleen maar 

gekeken naar de zee, de golven, de vogels en de lucht. Het was prachtig 

geweest en ze hadden elkaar verhalen verteld. 

Maar misschien gingen ze nu wel eindelijk een keer helemaal naar de 

andere kant van het bos. Daar waren ze nog nooit geweest. Mensen in 

het dorp zeiden dat het daar heel eng is en gevaarlijk, omdat het bos zo 

donker is dat je niets ziet. Maar de vriendjes geloven dat niet. Ze denken 

dat daar juist heel veel moois is, want overal zijn schatten verstopt. Als 

het zo donker is moet je extra je best doen om ze te vinden en dat 

betekent dus een nog magischer avontuur. 

Als Rosa bij de rode vlakte komt, ziet ze JK al van verre staan. Ook Otto 

de olifant is er en ze ziet Streep de tijger en Japie de aap. Japie is altijd 

bij elk avontuur met JK. Rosa vindt hem heel grappig. Ook Isaak en Lisa 

zijn er al. Rosa is benieuwd wie nog meer meegaan. “Hoi Rosa,” roepen 

haar vriendjes als ze haar zien. Japie springt op en neer. Hij is soms net 

een stuiterbal. Zo druk is hij. Rosa lacht erom en geeft hem een knuffel. 

Meestal helpt dat ook wel en wordt hij iets rustiger. Soms lijkt het net 

alsof hij zelf niet tot rust kan komen, maar als iemand hem dan even 

knuffelt of vasthoudt, dan lukt het wel.  

“Heb je er zin in, Rosa? En heb je alles meegenomen?” vraagt JK. “Ja en 

ja,” zegt Rosa en lacht. “Ik ben zo benieuwd, JK. Wat gaan we doen? Kun 

je niet een kleine hint geven?” vraagt Rosa. JK lacht en zegt:  “Nee Rosa, 

je weet dat het een verrassing is. Dat maakt het juist nog leuker.” Rosa 

knikt. Ze weet het wel, maar het is zo spannend. “Wie komen er nog 

meer?” vraagt ze. “Joep de trol en Mini de muis. En natuurlijk Sofie. En 

Anton.” Rosa kijkt JK aan. Joep, Mini en Sofie kent ze wel, maar wie is 

Anton?  
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“Wie is dat, Anton?” vraagt ze. “Anton is het jongetje dat net nieuw is in 

het dorp. We kwamen hem tegen en we hebben gevraagd of hij mee 

wil. Misschien kunnen we vriendjes met hem worden.” Rosa schrok. 

Anton, het nieuwe jongetje uit het dorp? “Maar die is altijd heel boos 

en kijkt ook heel vreemd. En hij heeft echt een heel donkere schaduw,” 

zegt ze. “Een donkere schaduw?” vraagt Japie, die het gesprek heeft 

gehoord.  

Dan komen ook Lisa, Isaak en de anderen erbij staan. “Is dat zo, JK? 

Heeft Anton een donkere schaduw? Is dat niet eng?” vraagt Streep. 

“Nee joh, Rosa heeft het vast verkeerd gezien. Iedereen heeft een 

schaduw en soms zie je die de ene keer beter dan de andere keer. Het 

hangt er ook maar net vanaf of er genoeg licht is.” De vriendjes zuchten 

opgelucht, maar Rosa blijft onrustig. Ze weet niet waarom. Misschien is 

het gewoon omdat ze zich zo verheugd heeft op deze dag en dat ze niet 

wil dat iemand dat verpest. 

Dan komen Sofie, Mini en Joep eraan. Ze begroeten elkaar en iedereen 

hupt onrustig heen en weer. Ze hebben er heel veel zin in. JK heeft een 

enorme tas bij zich. Wat zou daar toch in zitten? En waar blijft Anton? 

“Wanneer gaan we, JK?” vraagt Rosa ongeduldig. “Zodra Anton er is. En 

volgens mij zie ik hem al aankomen.” De vriendjes kijken op. Ja, daar 

komt iemand aan. Maar wat is dat toch om hem heen? Het lijkt wel een 

donkere wolk, maar er is geen wolkje aan de hemel. Het is juist een heel 

zonnige dag en de lucht is helemaal blauw. 

De vriendjes kijken met grote ogen naar de donkere vlek. Als Anton 

dichterbij komt, zegt Rosa: “Zie je wel, ik zei het toch, hij heeft een heel 

donkere schaduw!”  

Mini en Japie schrikken en Lisa en Streep gaan iets achteruit. Maar JK 

doet juist een stap naar voren en zegt: ‘Hoi Anton, leuk dat je er bent. 
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Ben je klaar om mee op avontuur te gaan?” Anton knikt. Hij zegt niet 

veel en hij kijkt niet vrolijk. De vriendjes vinden hem eigenlijk maar heel 

vreemd. Maar JK heeft er zoveel vertrouwen in, dan zal het wel goed 

zijn. 

JK pakt zijn tas en doet hem op zijn rug. “Pak jullie tassen, dan kunnen 

we gaan. Ik loop voorop.” De vriendjes pakken hun tassen en doen deze 

ook op hun rug. Dan lopen ze twee aan twee achter JK aan. JK begint 

een liedje te zingen: “Wij gaan op ontdekkingsreis, en wij hebben altijd 

prijs. Want wij gaan op schattenjacht, en wij volgen de smaragd. Links, 

rechts, links. Links, rechts, links. Links, rechts. Links. Rechts, links.” De 

pret is nu al begonnen. JK met zijn gekke soldatenliedje.  

Maar het is erg leuk en al snel zingt iedereen mee. Iedereen behalve 

Anton. Rosa kijkt eens naar hem. Hij zingt niet mee, hij lacht niet. En 

ondanks dat de zon af en toe achter wat kleine wolkjes verdwijnt, blijft 

zijn schaduw net zo donker. Hij lijkt wel zwart. Als ze naar de schaduw 

kijkt van Otto, ziet ze pas echt het verschil. Die gaat soms weg en is heel 

lichtgrijs. Vreemd hoor. Ze begrijpt er niets van.  

Maar ze besluit er niet te lang meer stil bij te blijven staan en zingt weer 

mee met de anderen. “Voorwaarts mars,” roept JK en hij zwaait met een 

stok voor zich uit. Dan doet hij een gek dansje. “Zullen we 'volg de leider' 

doen?” vraagt Japie dan. “Jaha!” Dat is een goed idee. Dan moet één 

van hen voorop lopen en die mag dan bedenken wat ze moeten doen. 

Hij doet het voor en de rest doet het na. “Mag ik dan als eerste de leider 

zijn?” vraagt Japie. Dat vinden de vriendjes goed.  

Japie gaat voorop lopen en doet de ene gekke sprong na de anderen. De 

vriendjes hebben moeite hem na te doen, maar ze doen hun best. 

Behalve Anton. Die doet niet mee. “Waarom doe je niet mee, Anton?” 

vraagt JK, die het ook heeft gezien.  



 

62 
 

“Ik vind er niets aan,” zegt Anton. De vriendjes kijken hem verbaasd aan. 

“Dan doe je toch niet mee?” zegt Isaak direct. Maar JK laat zich niet zo 

snel uit het veld slaan en vraagt: “Wil jij anders de leider zijn? Misschien 

vind je dat leuk?” Anton kijkt JK aan. Hij zegt niets. “Kom, we gaan 

allemaal achter Anton aanlopen en dan mag hij zeggen wat we moeten 

doen,” zegt JK. De vriendjes gaan achter Anton lopen.  

Anton loopt door. Hij doet niets geks, zegt niets geks. Maar af en toe 

schopt hij tegen een tak of steentje. En dus doen de vriendjes dat na. 

Dan kijkt hij om. En ook de vriendjes kijken naar achteren. Hij kijkt weer 

naar voren en zucht hard. De vriendjes zuchten ook hard. Anton ziet een 

grote tak liggen en pakt die op en gooit hem hard weg. De vriendjes 

aarzelen even, maar pakken ieder dan ook een tak en gooien die hard 

weg. Anton kijkt nu boos achterom en zegt: “Aap me niet na! Jullie zijn 

toch geen apen?” De vriendjes schrikken van zijn boze reactie. Maar dan 

zegt Japie: “Ik wel! Ik ben een aap. Mag ik je dan wel nadoen?” Iedereen 

moet lachen. 

Iedereen behalve Anton. En omdat ze zo hard moeten lachen zien ze 

niet dat Anton heel boos wordt. Zijn schaduw wordt nog donkerder en 

is nu gitzwart. Zijn gezicht staat boos en gemeen. En voor de vriendjes 

het beseffen wat er gebeurt, schreeuwt hij heel hard. Hij stampvoet op 

de grond en pakt stokken en gooit die naar de vriendjes. Ze schrikken 

enorm en rennen alle kanten uit. Mini krijgt een stok tegen haar hoofdje 

aan. En omdat Rosa heel dicht bij Anton stond, pakt hij haar vast en 

schudt hij haar heel hard. Ze moet huilen, maar wordt ook direct heel 

erg boos. Wat denkt hij wel niet? “Ben je gek geworden ofzo?” roept ze 

tegen hem. 

Anton kijkt haar aan. Zijn ogen staan groot en hij weet niet wat hij moet 

zeggen. JK heeft ondertussen samen met Otto de andere vriendjes in 

veiligheid gebracht en gaat nu voor Anton staan.  
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“Wat is er met jou aan de hand?” vraagt JK. Anton lijkt iets rustiger te 

zijn geworden, en ook zijn schaduw wordt nu minder zwart, ziet Rosa. 

“Er is niets aan de hand,” zegt Anton. “Dit is een stom spel, en een stom 

avontuur. En ik vind jullie ook stom. Dat is er aan de hand. Ik ben niet 

gek, maar jullie.” Dan loopt hij weg het donkere bos in. En voor ze het 

beseffen, zien ze hem al niet meer. 

De vriendjes kijken elkaar aan. Niemand zegt wat. De stemming is 

volledig omgeslagen. Verdrietig, boos en teleurgesteld staan ze bij 

elkaar. Niemand lijkt nog zin te hebben om verder op avontuur te gaan. 

En geen van allen heeft nu de behoefte om te praten over wat er net is 

gebeurd. Rosa staart richting het donkere bos. Anton is daar nu 

helemaal alleen. Ergens vindt ze dat wel zielig. Maar ja, hij heeft het zelf 

gedaan. Ze begrijpt niet waarom hij zo deed. Hij maakte haar bang en 

deed hen pijn. 

Het doet haar nog steeds erg veel verdriet. En het maakt haar boos. Heel 

boos. Nu heeft hij het hele avontuur verpest. Ze gaan natuurlijk nu niet 

meer verder en al haar vriendjes zijn geschrokken. Waarom kon hij niet 

gewoon lief doen? Dat is toch niet zo moeilijk? 

Haar moeder zegt altijd: “Iedereen is lief, maar niet iedereen doet altijd 

lief.  

Er kan bijvoorbeeld iets gebeurd zijn met iemand, hij heeft iets 

meegemaakt dat diegene heel veel pijn en verdriet heeft gedaan. En 

soms doet dat zo veel pijn, dat diegene dat niet wil voelen en het 

daarom maar negeert en wegstopt. Het lijkt dan alsof het er niet meer 

is. Maar dat is natuurlijk wel zo. Je uit alleen je emoties en gevoelens 

niet. En niet alleen blijven de emoties dan in je lichaam zitten en kunnen 

je ziek maken, maar ook sluit je zo je hart af voor je mooie gevoelens. 

En dus kan er geen liefde meer in je leven stromen.”  
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Rosa heeft dat nooit zo goed begrepen. En zeker nu ze zag hoe Anton 

deed, is ze ervan overtuigd dat haar moeder geen gelijk heeft. Dit 

jongetje doet niet alleen niet lief, hij is gewoon niet lief. Hij verpest alles. 

Ze waren zo leuk aan het spelen en lachen. Alle vriendjes hadden plezier 

en hij maakt alles kapot. Zie je wel dat het niet normaal is dat je zo’n 

donkere schaduw hebt, denkt ze. Teleurgesteld gaat ze zitten op een 

omgevallen boom. Ze kijkt naar haar vriendjes. Sommigen snikken, 

anderen trappen wat tegen takken en bladeren aan. Alleen JK staat en 

je ziet dat hij aan het denken is. 

“Kom, we gaan Anton zoeken,” zegt JK ineens. Rosa en de anderen 

kijken verbaasd op. Nu is JK gek geworden. “Waarom zouden we hem 

gaan zoeken?” vraagt Mini. “Hij heeft mij pijn gedaan.” “Hij is toch zelf 

weggelopen?” zegt Otto. “Ik ga niet mee hoor. Ik wilde op avontuur 

gaan, maar niet iemand gaan zoeken die heel gemeen is,” zegt Lisa. De 

vriendjes praten druk door elkaar heen. “Stil eens,” zegt JK met luide 

stem, “ik wil jullie iets vertellen.” Ze kijken JK aan. Hij kijkt heel serieus. 

Ze worden stil en verzamelen zich om hem heen. 

JK kucht even en dan begint hij te vertellen: “Ik weet dat Anton helemaal 

niet leuk deed. En dat jullie heel erg geschrokken zijn. Maar ik denk dat 

Anton hulp nodig heeft. Hij loopt nu helemaal alleen in het donkere bos.  

En als hij te ver gaat wordt het zo donker, dan ziet hij niets meer en kan 

hij de weg niet meer terugvinden. Dan verdwaalt hij.” JK heeft gelijk, 

weten de vriendjes. Maar niemand heeft zin om te gaan zoeken. “Hij is 

niet eens een vriendje van ons,” zegt Isaak. “Waarom zouden we hem 

helpen?” 

“Weten jullie nog wat er met mij was gebeurd? Toen ik mijn ouders was 

kwijtgeraakt, heb ik mezelf jaren opgesloten boven op de berg in mijn 

grot. Ik kwam er nooit uit en was boos en verdrietig.  
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Ik had geen vrienden meer en geloofde helemaal niet meer in liefde en 

magie.” De vriendjes knikken. Dat klopt. Ze waren toen ook best wel 

bang geweest voor JK. Hij keek altijd erg boos en als hij in het dorp 

kwam, stampte hij keihard rond. Iedereen rende voor hem weg.  

“Ik vond de wereld hard en gemeen. Tot ik op een dag de wijze oude uil 

tegenkwam,” gaat JK verder, “Hij vertelde me dat de wereld juist heel 

mooi is. Vol liefde, magie en avonturen. Maar doordat ik mijn hart had 

afgesloten van de liefde, en zo in boosheid leefde, had ik mijzelf 

afgesloten van deze wereld. Hij vertelde me ook dat er altijd twee 

kanten zijn. Dat er naast licht en liefde, ook schaduw en donker is. En 

dat dat erbij hoort. Hij zei dat er altijd momenten zijn van pijn en 

verdriet., maar dat dat juist de momenten zijn waarop je iets kunt leren. 

En waarop je zelf kunt besluiten wat je wilt in je leven. Of je een 

magische wereld wilt of niet.” JK stopt even. De vriendjes luisteren 

aandachtig. Ze hebben nooit geweten wat het was dat JK toen had 

veranderd, maar van de ene op de andere dag was hij liever, 

vriendelijker en was hij weer vrienden met hen.  

“Ik herinnerde me toen ook weer wat mijn moeder mij heeft geleerd. Zij 

zei namelijk altijd: je kunt niet altijd bepalen wat er in je leven gebeurt, 

maar wel hoe je er mee omgaat en hoe je je leven leeft. Ze had me laten 

beloven altijd in magie te blijven geloven en mijn hart open te houden. 

En dat wat er ook gebeurt ik degene ben die mijn leven mooi moet 

maken. Vast blijven zitten in boosheid, verdriet en angst, dat helpt niet.  

Dat maakt het alleen maar erger. Want dan reageer je het vaak af op de 

mensen om je heen en dus wordt je wereld alleen maar nog donkerder. 

Mijn moeder leerde me om mijn emoties te uiten en te praten over mijn 

gevoelens.” 
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Rosa luistert met open mond naar JK. Nu begrijpt ze wat haar moeder 

ook bedoelde. “Misschien heeft Anton wel iets heel ergs meegemaakt 

of is er iets aan de hand waardoor hij zo boos was,” zegt Rosa. ”En 

misschien had hij dat wel weggestopt. En misschien was daarom zijn 

schaduw ook zo donker. Omdat hij zich had afgesloten van de liefde.” 

De vriendjes praten nu opgewonden door elkaar heen, over hoe bang 

ze waren en over hun verdriet. Rosa merkt dat nu ze erover praat, het 

heel erg oplucht. Ze voelt weer wat rust in haar lichaam komen en merkt 

dat ze een beetje vrolijker wordt. En als Japie weer gekke apensprongen 

maakt, moet ze ook weer wat lachen. 

“Ik ben blij dat jullie je hart weer kunnen openen voor de liefde,” zegt 

JK, “Jullie waren zo boos en verdrietig. Het leek wel alsof jullie ook 

opeens een donkere schaduw hadden. Mijn moeder zei altijd dat je 

eigen licht ook minder kan stralen als anderen zo gemeen zijn, maar dat 

je dit nooit moet laten gebeuren, want dan mis je heel veel magische 

avonturen.” “Je hebt gelijk, JK, “ zegt Mini. “Ik was erg boos en wilde 

eigenlijk Anton ook pijn doen, maar daar word ik ook niet blij van. Laten 

we hem gaan zoeken. Misschien kunnen we hem helpen.” 

Dat vinden ze allemaal een goed idee. Ze lopen richting het donkere bos. 

JK heeft een stapel takken bij elkaar gebonden en heeft de uiteinden 

ervan aangestoken met het vuur uit zijn neusgaten. Hij houdt het vuur 

voor zich uit, zodat ze iets kunnen zien in het bos. Dan horen ze iets 

ritselen. Rosa schrikt. Ze voelt de angst weer in haar lichaam en begint 

te beven. Mini gaat snel bij JK staan. Het ritselen wordt harder en dan 

vliegt er een vogel weg. Pfff, ze slaken een zucht van verlichting. 

Ze lopen verder en komen bij een soort splitsing. Ze hebben geen idee 

welke kant ze op moeten, maar als ze aan het einde van het pad een 

gitzwarte schaduw zien, besluiten ze die kant op te lopen. Misschien is 

die van Anton.  
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De vriendjes houden elkaar vast. Ze vinden het doodeng, en elke 

schaduw die ze zien en elk geluid dat ze horen zorgt ervoor dat ze nog 

banger worden. Mini begint te piepen en Rosa voelt weer heel veel 

boosheid opkomen. De gedachte om Anton weer te zien ,maakt haar al 

bang. “Ik wil hem eigenlijk helemaal niet zoeken,” zegt ze. “Ik vind het 

hier doodeng.” 

“Ik heb een idee,” zegt JK. “Ga eens allemaal bij elkaar staan.” De 

vriendjes hebben geen idee wat JK van plan is, maar ze doen wat hij 

vraagt. “Sluit nu jullie ogen en leg je hand op je hart." “Hoe helpt dat 

nu?” vraagt Rosa. Maar ze doet wat JK vraagt. Ook de anderen doen het. 

“Adem nu diep in en uit en voel de liefde in je hart. Zie het voor je als 

een gouden gloed die uit je hart komt. En als je het voelt, open dan je 

ogen.” Isaak, Lisa, Mini, Japie en Streep doen wat JK vraagt. Otto twijfelt 

nog en Mini en Rosa houden hun ogen half open. Lisa opent als eerste 

haar ogen. Ze slaakt een zucht en zegt: “Wauw”. JK moet lachen en zegt: 

“Mooi he, Lisa? Maar alleen je ogen open doen als je het voelt. Als het 

niet lukt, dan wil ik je wel helpen.” Ook Streep, Japie en Isaak openen 

hun ogen. En als ook Mini en Otto hun ogen openen en diep zuchten, 

wil Rosa het toch wel heel graag ook voelen.  

“Wil je me helpen, JK? Het lukt me niet,” vraagt Rosa. “Natuurlijk wil ik 

dat,” zegt JK en hij komt bij Rosa staan. Hij legt zijn grote poot op haar 

hart. “En nu je ogen dicht doen en goed voelen,” zegt hij. Rosa doet haar 

ogen dicht. Ze voelt hoe de poot van JK haar hart verwarmt. Ze moet 

direct huilen. Dikke tranen rollen van haar wangen. JK blijft haar 

vasthouden. En dan, als ze uitgehuild is, voelt Rosa ook een diepe zucht 

in haar lichaam. Het is nu niet alleen haar hart die warm aanvoelt, maar 

ook de rest van haar lichaam. Ze denkt aan de gouden gloed en ziet hem 

nu ook voor zich. Dan opent ze haar ogen. “Wauw,” zegt ze. 
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Rosa weet nu wat de rest ziet. Het donkere bos is namelijk ineens niet 

zo donker meer. Er schijnt licht door de bomen en de enge zwarte 

schaduwen zijn verdwenen. Ze kunnen het pad nu heel gemakkelijk zien. 

Het komt vast doordat ze nu niet meer bang zijn dat alles minder donker 

en eng is. Nu begrijpen de vriendjes dat iedereen door alle enge 

verhalen over het donkere bos zo bang waren dat het bos nog 

donkerder werd. Maar nu ze hun hart hebben geopend voor de liefde, 

is het bos een gewoon bos en heel licht. Ze vinden het heel bijzonder 

dat je dus zelf het verschil kunt maken.  

Opgelucht besluiten ze verder te gaan. Ze zijn nog maar net op weg als 

ze Anton al zien zitten onder een boom. Ze zien dat hij heeft gehuild. JK 

loopt naar hem toe. Hij geeft hem een hand en zegt: “Kom Anton, wij 

gaan je helpen, als je dat wilt natuurlijk.” Anton knikt. Hij had heel veel 

spijt dat hij zo was uitgevallen tegen de vriendjes.  

Hij was verdwaald en was tegen de boom gaan zitten. En toen hij om 

zich heen keek en alles zo donker was, moest hij huilen. Hij zag letterlijk 

en figuurlijk door de bomen het bos niet meer. Zijn leven had al heel 

lang weinig lichtpuntjes, en vandaag was hij eindelijk meegevraagd op 

avontuur en dan verpest hij het. Hij is blij dat de vriendjes hem zijn 

komen zoeken. 

“Zijn jullie dan niet boos op me?” vraagt hij. “Jawel,” zegt JK, “en wij zijn 

verdrietig. En dit mag je ook nooit meer doen. Maar we willen niet net 

zo’n donkere schaduw hebben als jij. Wij willen magie en liefde. En als 

jij dat ook wilt, dan willen wij je wel helpen.” Anton geeft JK een had. 

“Graag JK,” zegt hij en staat op. 

“Kom, ik heb een verrassing,” zegt JK. Hij pakt uit zijn tas een groot wit 

doek en een grote lamp. “We gaan hier midden in het bos een 

schaduwshow doen.” De vriendjes juichen van plezier en één voor één 
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treden ze op achter het doek. Door het licht van de lamp zien ze hun 

schaduw op het doek bewegen. Ze klappen en hebben veel plezier en zo 

wordt de dag nog magischer dan verwacht. 

Vanaf die dag hebben JK en zijn vriendjes er weer een vriendje bij. En 

Anton? Die probeert samen met zijn nieuwe vriendjes voortaan te 

praten over zijn gevoelens en hij uit zijn emoties nu zo dat niemand er 

last van heeft. De vriendjes helpen hem door zelf altijd zoveel mogelijk 

voor liefde te kiezen, maar ze geven wel heel duidelijk hun grenzen aan. 

En ze weten nu dat iedereen zijn schaduwkanten heeft, maar dat je zelf 

kunt bepalen waar je voor kiest. Voor licht en liefde of voor donker en 

schaduw. 

 

Reflectievragen: 

Heb jij dit ook wel eens meegemaakt?  

En zo ja wat dacht je toen en wat voelde je? 

En wat deed jij toen?  

Werd je daar blijer van? 

Had je iets anders kunnen doen?  

En zo ja hoe zou je je voelen als je anders had gereageerd? 

Zou dat je wel helpen? 

Waar kun je dus voortaan voor kiezen om blijer en gelukkiger te zijn? 

 

~ 
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7 Het meisje dat haar eigen koninkrijk schiep 
Het was een regenachtige dag. Lisa tuurde door het raam. De 

regendruppels stroomden langs de ruit naar beneden. Ze volgde de 

stralen met haar wijsvinger. Het viel haar op dat de straaltjes niet direct 

recht naar beneden gingen, maar over het raam kronkelden. Haar vinger 

gleed dus ook kronkelend over het raam. Ineens zag zij een flits buiten. 

Ze schrok en haar vinger kwam halverwege het raam tot stilstand. Na de 

flits hoorde ze een enorme donder en een luide knal. Vlammen schoten 

de lucht in. Het kwam van haar boomhut vandaan. Toen hoorde ze nog 

een hardere knal. De boom waarin haar boomhut zat, viel om. Hij was 

geraakt door de bliksem en de vinger van Lisa wees precies door het 

raam de plek aan waar nu haar boomhut lag. Midden in de tuin, 

helemaal kapot. Lisa begon te schreeuwen en riep om haar moeder. 

“Mam, mam, kom snel,” zei ze. 

Haar moeder kwam de kamer binnen rennen. Ze had de knal gehoord 

en dacht dat er iets met Lisa was. Maar toen ze Lisa bij het raam zag 

zitten zei ze: “Oh gelukkig, jij bent in orde.” “Ja,” zei Lisa, “maar mijn 

boomhut niet.” Ze wees naar de boomhut. Het was ondertussen al bijna 

gestopt met regenen, dus Lisa kon nog beter zien hoe haar boomhut 

kapot was gevallen. Ze begon heel hard te huilen. Het was haar favoriete 

plekje. Ze had hem samen met opa gebouwd. Nou ja, eigenlijk had opa 

hem gebouwd en Lisa had hem een heel klein beetje geholpen. Maar 

het was haar idee geweest.  

Ze wist nog goed waarom opa de hut had gebouwd voor haar. Hij zei 

altijd: jij bent mijn kleine prinses. Lisa vond dat geweldig. Ze wilde maar 

wat graag een prinses zijn. Ze droomde van een groot kasteel, mooie 

tuinen met kleurrijke bloemen en grote groene bomen. Konijnen en 

hertjes die renden door de velden en elke dag gebeurde er wel iets 

bijzonders of was er een speciaal feest. 
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Ze fantaseerde vaak over deze magische wereld. En toen opa op een dag 

weer zei dat zij zijn kleine prinses was, zei ze: “Ik ben misschien een 

prinses, maar ik heb geen kasteel, opa.” Opa had haar aangekeken. Hij 

had even nagedacht en zei toen: “Dan gaan we daar verandering in 

brengen, kom mee.” 

Ze was achter opa aangelopen. Hij liep naar de schuur en pakte een 

groot wit vel en een potlood. Daarmee tekende hij de grote boom in de 

tuin op het papier. Toen vroeg hij aan Lisa: “Vertel mij eens prinses, hoe 

moet jouw boomhut eruit zien, zodat het jouw eigen magische kasteel 

wordt?” Lisa sprong van blijdschap in opa’s armen. Haar eigen boomhut! 

Dat zou geweldig zijn. Dan zou ze hem inrichten zoals een echt kasteel. 

Met gordijnen, bloemen, stoeltjes en nog veel meer. Samen hadden ze 

de boomhut ontworpen. De dagen erna had opa heel hard gewerkt aan 

de boomhut en na vijf dagen was hij klaar. Met een kleine, maar stevige 

ladder kon Lisa omhoog klimmen naar het midden van de grote boom. 

Daar had opa haar boomhut gebouwd en hij was prachtig geworden.  

En nu was haar boomhut weg. Ze had er altijd zoveel plezier en samen 

met haar vriendjes kon ze uren in de boomhut spelen. Ze snikte het uit. 

Mama sloeg een arm om haar heen. “Lieve schat, het is heel erg dat je 

boomhut kapot is gegaan door de bliksem. Maar we kunnen altijd weer 

een nieuwe bouwen. Het is nog veel erger dat de grote boom is 

omgevallen. Die kunnen we nu niet meer rechtop zetten.”  

Lisa keek naar haar moeder, door haar tranen heen. Dat was waar. Opa 

kon vast nog wel een boomhut bouwen, maar de boom konden ze niet 

maken. En ze dacht aan alle diertjes die in of rondom de boom leefden. 

De rupsen, vogels, vlinders en de eekhoorn. Ze hadden nu allemaal geen 

huis meer. Ook de torretjes moesten nu op zoek naar een ander plekje. 

En voor de boom zelf was het natuurlijk ook vervelend. 



 

72 
 

De volgende dag konden ze pas goed zien wat de schade was van de 

blikseminslag in de boom. De hele tuin was een grote bende. Overal 

lagen takken, hout van de boomhut, grond en graspollen. De vader van 

Lisa was met een tuinman in gesprek en diezelfde middag kwam er al 

een grote machine  om de boom in stukken te zagen. Haar vader en de 

tuinman ruimden het hout op en toen de hele boom in stukken was en 

op een kar lag, reed de tuinman deze weg. Toen hij terugkwam 

begonnen ze aan de rest van de tuin. Pas ‘s avonds laat was de grootste 

rommel opgeruimd. Lisa had de hele dag een  beetje rondgehangen in 

de tuin. Aan de ene kant vond ze het heel interessant en aan de andere 

kant was ze nog steeds erg verdrietig. Toen ze ’s avonds naar bed ging 

vroeg ze aan haar moeder: “Mam, wanneer kan opa een nieuwe 

boomhut bouwen?” 

Haar moeder werd even stil. “Lieverd, ik denk niet meer dat opa nog een 

nieuwe boomhut kan bouwen. Opa is nu ook al wat ouder. En we 

hebben nu geen grote boom meer in de tuin om je boomhut in te 

bouwen. We zullen iets anders moeten bedenken.” “Maar je zei gisteren 

nog dat we altijd een nieuwe kunnen bouwen?” zei Lisa. “Ja, dat is ook 

zo,” zei haar moeder. “Maar dat wil niet zeggen dat dat ook op dezelfde 

manier kan. Soms gaat iets kapot en kun je het nog maken. Dat is fijn. 

Maar heel vaak gebeurt het ook dat je het niet meer kunt maken. Dat is 

ook niet erg. Het betekent dat er weer ruimte is voor iets anders, en 

vaak is dat nog veel mooier.” “Nou, ik wil helemaal geen andere 

boomhut, ik wil weer precies dezelfde boomhut,” zei Lisa boos. Ze 

voelde zich altijd echt een prinses in haar boomhut en nu was die weg. 

Het was niet eerlijk! 

Die nacht droomde Lisa van haar eigen kasteel. Het was heel mooi en 

groot. Het stond midden in een grote tuin, met heel veel bloemen en 

planten. Vogels floten en bijen zoemden. Ze liep in een mooie 
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prinsessenjurk door de tuin heen, richting het kasteel. Ze kon de geur 

van versgebakken brood al ruiken. Hmmm. Wat rook dat lekker! Toen 

ze langs de rozen liep, rook ze eraan. Wat hield ze van de geur ervan. Bij 

de kasteelpoort stonden de ridders aan beide kanten op wacht. De 

paarden stonden in de stallen en op de binnenplaats speelden kinderen 

met een bal. Ze deed even mee, want ze was gek op spelen, maar ze 

wilde ook graag wat eten. Dus liep ze door naar de grote eetzaal. Daar 

zaten haar vader en moeder al op haar te wachten. Samen met al haar 

vriendjes, haar opa en oma en haar broer. Haar broer had een ridderpak 

aan. Dat stond hem wel erg stoer.  

Lisa werd wakker gemaakt door haar moeder. Het was alweer tijd om 

op te staan. “Opa komt vandaag,” zei haar moeder. “Misschien kun je 

met opa overleggen over een ander kasteel voor jou.” Lisa sprong direct 

uit bed. Ja, dat was een goed idee. Ze kleedde zich aan en rende naar 

beneden. Ze at snel haar ontbijt op en ging op de bank bij het raam 

zitten. Dan kon ze goed zien of opa al er aankwam. Na een tijdje ging 

Lisa zich echter toch wel vervelen. Het duurde nog best lang voordat opa 

kwam. En nadat ze voor de tiende keer aan haar moeder had gevraagd 

of opa al kwam, besloot ze toch maar even de tuin in te gaan.  

Het was vreemd om er doorheen te lopen. Alles was anders, het voelde 

ook anders. Maar Lisa zag dat de vogels alweer een ander plekje hadden 

gevonden. De vlinders waren er ook nog steeds en de torretjes krioelden 

nu rondom de achtergebleven takken. Wat vreemd, het was nog geen 

dag later en alles leek alweer verder te gaan alsof er niets was gebeurd. 

Terwijl Lisa nog echt moest wennen en nog helemaal geen idee had voor 

een nieuw plekje voor haarzelf. 

Opeens tikte iemand op haar schouder. “Opa!” riep ze. Ze vloog in zijn 

armen. Hij tilde haar op en draaide haar in het rond. “Dag kleine prinses 

van me, hoe is het met je?” vroeg hij.  
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“Nou, eigenlijk niet zo goed,” zei ze. “De bliksem is in de grote boom 

geslagen en die viel om en nu is mijn boomhut ook kapot.” “Dat is 

vervelend, “ zei opa, “maar weet je wat, zullen wij eens samen gaan 

nadenken voor een nieuw kasteel voor jou?” “Ja, dat is goed,” zei Lisa. 

“En weet je wat Lisa, je was eigenlijk toch al een beetje te groot aan het 

worden voor de boomhut. Zo groot is die ook weer niet. Misschien 

wordt het nu tijd voor een echt koninkrijk.” Lisa lachte. Wat hield ze toch 

veel van haar opa, hij kon haar altijd weer aan het lachen maken. 

Samen liepen ze naar de bank bij de vijver. Ze gingen zitten en opa begon 

te vertellen. Hij zei: “Toen ik klein was, nam mijn opa mij op een dag 

mee op een hele mooie reis. Het was geen echte reis, maar een reis in 

onze gedachten en fantasie. Hij vertelde mij dat het heel belangrijk is 

om te dromen, maar ook om te weten waarom je ergens van droomt. 

Waarom wil je iets graag of doe je iets graag? Zo kun je erachter komen 

of je iets echt wilt of dat je alleen maar denkt dat je het wilt. En als je 

iets echt wilt, dan kun je je dromen waarmaken. Mijn opa noemde dat 

de wens van je hart. Vandaag is de tijd gekomen dat ik met jou een 

mooie reis ga maken. Zo kunnen we erachter komen hoe jouw koninkrijk 

eruit moet komen te zien en dan kunnen we dat gaan maken.” 

Lisa wiebelde heen en weer. Ze begreep niet helemaal wat opa 

bedoelde, maar vond het reuze spannend. Ze keek hem vol verwachting 

aan. Opa glimlachte. Hij zei: “Het begint allemaal bij de vraag: wat wil jij 

het allerliefst? Waar droom jij van, Lisa?” Dat was een makkelijke vraag: 

van een eigen kasteel en een eigen koninkrijk. “Ik wil heel graag een 

echte prinses zijn, opa,” zei Lisa. “Dat weet ik, Lisa, en dat is een hele 

mooie wens. Mag ik je vragen waarom je dat wilt zijn?” Lisa dacht even 

na. Toen vertelde ze over de mooie jurken, de grote kasteeltuin, de 

bloemen, de ridders en paarden, de grote muren, en nog veel meer. 

Over de avonturen die ze zou beleven met haar vriendjes en over al het 
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moois om haar heen. En iedereen zou heel lief en vriendelijk tegen haar 

zijn. Zij kon dan zorgen dat er geen ruzie was en mensen aardig tegen 

elkaar deden. Als zij haar eigen koninkrijk zou hebben, dan zou ze zorgen 

dat iedereen altijd gelukkig was. 

Opa keek Lisa aandachtig aan. Toen ze was uitgesproken vroeg hij: “Als 

ik je goed begrijp wil je een echte prinses zijn omdat je dan in een wereld 

kan leven die niet alleen heel mooi is, maar waar ook iedereen gelukkig 

is en vriendelijk. En waarin jij een belangrijke rol speelt. Klopt dat?” Lisa 

knikte, dat dat was het eigenlijk wel. “Maar,” zei opa, “waarom denk jij 

dat als jij prinses bent en je in je eigen koninkrijk leeft, dit zo zal zijn? Is 

dat in elk koninkrijk zo en wil je daarom prinses zijn, of zal het anders 

zijn omdat jij dan de leiding hebt?”  

Lisa fronste haar wenkbrauwen. Dat was een lastige vraag. Ze woonden 

zelf in een koninkrijk en ze zag op televisie ook weleens andere koningen 

en prinsessen. Maar ze had niet altijd het idee dat die heel erg gelukkig 

waren. Ook om haar heen zag ze weleens ongelukkige mensen. 

Misschien was de echte reden wel omdat zij dan kon zeggen wat de 

regels waren in het koninkrijk. En als ze eerlijk was, vond ze het gewoon 

heel erg fijn als opa haar zijn kleine prinses noemde. Dan voelde zij zich 

heel erg speciaal. 

“Ik denk opa, dat ik prinses wil zijn omdat ik dan zelf de regels kan 

maken. En omdat ik het heel fijn vind als ik me speciaal voel. En als echte 

prinses kan ik me elke dag zo voelen.” Opa lachte. Hij sloeg een arm om 

Lisa heen. “Goed Lisa, ik zal je een geheim vertellen. Het geheim is deel 

van de reis die wij nu maken. Dat geheim zal er voor zorgen dat jij je elke 

dag heel speciaal kunt voelen. En daar hoef je niet eens een koninkrijk 

voor te hebben.”  
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Opa stopte even met praten en vervolgde toen: “We hebben dromen en 

gebruiken fantasie vaak om aan de werkelijkheid te ontsnappen, omdat 

die nog niet hetzelfde is als onze dromen en wensen. Mijn opa zei altijd 

dat het goed is om dromen en wensen te hebben, en dat je door je 

fantasie te gebruiken je dromen kunt waarmaken. Dus in plaats van je 

fantasie te gebruiken om in je gedachten in een andere wereld te leven, 

kun je beter je fantasie gebruiken om de wereld waarin je wel leeft 

magisch te maken.” 

Lisa begreep hem niet helemaal. Opa zag het en zei: “Lisa, als jij een 

echte prinses wilt zijn en je wilt je eigen koninkrijk, waarom speel je dat 

dan in een boomhut in plaats van dat je van jouw leven een koninkrijk 

maakt?” Nu begreep Lisa wat opa bedoelde. Ze speelde in de boomhut 

altijd alsof ze een prinses was. Maar als ze dan uit de boomhut weer 

naar huis liep, wist ze dat het spelletje voorbij was. Ze was thuis geen 

prinses meer. Hun huis was zeker geen kasteel en haar kamer ook geen 

prinsessenkamer. En ze moest altijd dingen doen die ze niet leuk vond. 

Ook was ze best weleens verdrietig of boos. Of anderen deden rot tegen 

haar. Dat deed haar veel pijn en dan ging ze naar haar boomhut en 

fantaseerde ze dat alles anders was. Ze wist wel dat het maar voor even 

was, maar toch hielp het haar om haar weer goed te laten voelen. 

Natuurlijk had ze liever dat ze zich altijd zo zou voelen, maar ze wist niet 

hoe. 

“Ik weet niet precies waarom opa,” zei ze,” maar ik denk dat het is 

omdat ik niet weet hoe ik dat moet doen. Ik heb weleens wat 

geprobeerd, maar het lukte me nooit. Ik hoop het natuurlijk wel dat mijn 

dromen werkelijkheid worden, maar er gebeurt nooit iets. En dan voel 

ik me eigenlijk nog teleurgestelder en ga ik liever naar mijn boomhut 

toe.” Opa knikte. Hij begreep haar.”Soms is het zoveel makkelijker om 

in een fantasiewereld te leven. Maar,” zei hij,” dan mis je wel heel veel 
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in het echte leven. En laat dat nu juist eens het meest magische leven 

zijn.” Opa glimlachte geheimzinnig. “Ik weet zeker, Lisa, dat ik jou kan 

helpen met het waarmaken van jouw dromen. En zoals ik al heb gezegd, 

gaan we vandaag een reis door onze gedachten en fantasie maken. We 

weten nu wat jouw dromen en wensen zijn en hoe jij je fantasie 

daarvoor gebruikt. We weten ook dat jij niet weet hoe je je dromen echt 

waar kunt maken en dat je denkt dat het niet lukt. Klopt dat?” Lisa 

knikte. 

“De volgende stap is om te kijken hoe jij je fantasie en gedachten kunt 

gebruiken om je dromen wel waar te maken en je eigen koninkrijk te 

creëren. Daarvoor is het belangrijk dat je weet en begrijpt dat onze 

gedachten onze werkelijkheid creëren. Heb je mooie gedachten, dan 

ziet je wereld er mooi uit. Ben je bijvoorbeeld ervan overtuigd dat je iets 

kan, dan kun je dat ook. Misschien niet direct, maar je fantasie zal je dan 

helpen met het vinden van oplossingen en mogelijkheden om het toch 

te kunnen. En doordat je erin gelooft en erop vertrouwt dat je het kan, 

zal het ook gebeuren. Door deze positieve gedachten trek je positieve 

gebeurtenissen aan. Daar hoef je dan vaak helemaal niet eens zoveel 

meer voor te doen. Begrijp je dat?” 

Lisa dacht na. Ze wist het eigenlijk niet zeker. Misschien was een 

voorbeeld wel dat zij heel vaak bang was om van haar paard te vallen en 

dat ze daardoor er ook elke keer af viel. Misschien voelde haar paard 

wel dat ze bang voor hem was. Haar broer viel er nooit af, maar haar 

paard deed ook nooit een poging om hem eraf te gooien. Het zou dus 

best eens echt aan haar kunnen liggen. Lisa slikte. Dat was wel waar ze 

ook al die tijd bang voor was, dat alles wat misging aan haarzelf lag. Ze 

had al die tijd gedacht dat zij misschien niet zoveel geluk had, maar zoals 

opa het nu uitlegde waren het haar eigen gedachten geweest die ervoor 

hadden gezorgd. Ze was ook altijd best wantrouwend en onzeker. Aan 
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de andere kant was ze ook best wel opgelucht dat ze dat kon veranderen 

en dat er niets mis was met haar. Misschien kon opa haar helpen anders 

te denken.  Dat zou fijn zijn. Opa had haar al die tijd aangekeken. Hij wist 

dat ze hem begreep. Ze zei dan ook: “Ja opa. Ik begrijp dat wel.” 

Opa vervolgde: “Hopen dat je een prinses wordt is niet voldoende. Je 

moet het wensen, dromen en erin geloven dat het kan. Je moet erop 

vertrouwen. En, heel belangrijk, je moet het ook gaan doen.” Lisa zei: 

“Ik kan me toch niet zomaar als prinses verkleden en zo naar school 

gaan? En hoe zit dat dan met een kasteel? Ik woon bij papa en mama en 

heb alleen een eigen kamer. En mijn vriendjes willen echt niet allemaal 

ridder en prinses spelen.”  

“Wat voor dromen je ook hebt Lisa, groot of klein, je hoeft ze niet in een 

keer waar te maken. Je kan ook kleine stappen zetten. Vergelijk het met 

het groeiproces van een boom. Eerst plant je een zaadje in de beste 

grond. Dan moet je het water geven en vervolgens heeft het zaadje 

zonlicht, water en voeding uit de grond nodig om te groeien. Het is niet 

altijd van tevoren al duidelijk hoe lang het duurt voordat je het eerste 

stukje van de boom ziet. De wortels groeien sowieso onder de grond. En 

die zie je niet, maar ze zijn wel heel erg belangrijk. De wortels van jouw 

dromen zijn jouw positieve gedachten en je vertrouwen en geloof erin. 

Die moet jij aandacht geven en daar moet jij je op richten.” 

Opa pauzeerde even en vervolgde zijn verhaal: “Je kunt dus nooit 

precies weten wanneer je dromen ook echt uitkomen. Daarom moet je 

ook leren geduld te hebben. Soms gaat het snel, soms gaat het 

langzaam. Maar als jij weet dat je de juiste gedachten hebt, en je hebt 

vertrouwen, dan zul je vanzelf dichter bij je droom komen. En net als de 

boom die dan weer snel en dan weer langzaam groeit, zo zullen je 

dromen ook groeien en werkelijkheid worden.  



 

79 
 

Begrijp je dat Lisa?” “Ja, opa,” zegt Lisa, “Dat begrijp ik. Ik heb best vaak 

iets geprobeerd om mijn leven mooier te maken, net als dat van een 

prinses, maar ik gaf heel snel de hoop op als het niet lukte. Ik was te 

ongeduldig.” 

“Als ik je nu zou vragen wat jij als eerste zou willen veranderen om je 

meer als een prinses te voelen, wat zou dat dan zijn?” vroeg opa. Lisa 

hoefde daar niet over na te denken. Ze zou heel graag een 

prinsessenbed willen hebben, met van die witte gordijnen aan de 

zijkanten.  Ze had het weleens aan mama en papa gevraagd, maar die 

zeiden dat ze daar te klein voor was. Lisa was zo teleurgesteld geweest, 

dat ze het daarna nooit meer had gevraagd. “Een echt prinsessenbed 

opa, dat zou ik graag willen hebben,” zei Lisa. Opa lachte. Hij zei: “Dat 

ga ik voor jou bouwen.” Lisa slaakte een kreet van blijdschap en 

omhelsde opa. “Echt opa, echt?!” riep Lisa. “Jazeker,” zei opa. “want 

weet je Lisa, wat heel belangrijk is als je je dromen wilt waarmaken?” 

“Nee, dat weet ik niet” zei Lisa. “Je mag altijd om hulp vragen. En zeker 

aan je opa. Want jij bent mijn kleine prinses en ik wil dat jij altijd in een 

magische wereld leeft.” 

Lisa omhelsde haar opa nogmaals en hield hem stevig vast. Hij was echt 

de liefste opa van de hele wereld. En de volgende morgen begonnen ze 

samen aan het prinsessenbed van Lisa. En terwijl ze aan het bouwen 

waren leerde opa haar nog veel meer over het waarmaken van je 

dromen. Hij leerde haar hoe ze haar fantasie kon gebruiken om nieuwe 

of andere manieren te vinden. Dat ze eerst heel goed moest fantaseren 

hoe ze iets wilde, zodat ze het dan stap voor stap kon gaan doen. Hij 

leerde haar dat, net als dat bomen altijd groeien en veranderen, ook je 

dromen en wensen altijd in beweging zijn en groeien.  
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Dat hoort erbij, en daarom is het ook niet erg als er soms iets kapot gaat 

zoals de boomhut, want dan kan je weer iets heel nieuws ervoor in de 

plaats terugkrijgen. Iets wat nog mooier is, omdat het beter past bij de 

dromen en wensen die je dan hebt.  

Lisa  begreep nu heel goed wat opa haar verteld had. En ze begreep ook 

waarom opa het een reis had genoemd. Het was een soort 

ontdekkingstocht geweest naar haar dromen, gedachten en fantasieën, 

en naar hoe ze dromen kan waarmaken om altijd als een prinses in een 

magische wereld te kunnen leven. Ze wist nu dat ze zich op positieve 

gedachten moest richten om haar dromen waar te maken. Dat ze geduld 

moest hebben en vertrouwen. Dat het niet altijd direct lukt, maar als ze 

er echt in blijft geloven, haar dromen waar worden. Maar ook dat 

dromen en wensen continu in beweging zijn en dat ze daarom ook niet 

lang verdrietig hoeft te zijn als het anders loopt dan ze had gedacht. Als 

ze positief blijft en haar fantasie blijft gebruiken om haar dromen 

werkelijkheid te maken, dan blijft haar wereld magisch en hoeft zij niet 

weg te vluchten in een fantasiewereld. 

En zo fantaseerde ze die avond van haar prinsessenbed in haar 

prinsessen kamer en van een groot ridder- en prinsessenfeest. Ze 

droomde en fantaseerde en wist zo precies hoe alles eruit moest komen 

te zien. Elke dag deed ze iets om haar dromen waar te maken, precies 

zoals ze gefantaseerd had. Ook durfde ze nu om hulp te vragen en 

dankzij haar opa kreeg zij een heus prinsessenbed en werd haar 

slaapkamer een echte kasteelkamer. Aan haar ouders had ze voor haar 

zesde verjaardag een groot ridder- en prinsessenfeest gevraagd. En 

alhoewel zij gefantaseerd had hoe dit zou zijn, werd het door de hulp 

van mama en papa nog mooier dan zij ooit had kunnen denken. Ze 

hadden een luchtkussenkasteel, een riddertoernooi, ringsteken op 
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paarden en nog veel meer. Het was haar eerste grote feest als echte 

prinses, maar niet haar laatste.  

Naarmate Lisa ouder werd, groeiden haar dromen met haar mee. En ze 

wist nu hoe ze haar gedachten en fantasie kon gebruiken om erachter 

te komen wat ze moest doen om deze dromen waar te maken. 

Langzaam aan veranderde de wereld van Lisa zo in een magische 

wereld. Een wereld die zij deelde met al haar vriendjes. Want toen Lisa's 

wereld mooier werd, ontmoette zij nog veel meer magische werelden 

van allemaal heel bijzondere vrienden. 

 

 

Reflectievragen: 

Heb jij dit ook wel eens meegemaakt?  

En zo ja wat dacht je toen en wat voelde je? 

En wat deed jij toen?  

Werd je daar blijer van? 

Had je iets anders kunnen doen?  

En zo ja hoe zou je je voelen als je anders had gereageerd? 

Zou dat je wel helpen? 

Waar kun je dus voortaan voor kiezen om blijer en gelukkiger te zijn? 

 

~ 
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Over de auteur 
Mr. Eveline van Dongen (1978) is jurist, coach en schrijfster. Daarnaast is zij 

partner, moeder van twee jongens van 3 en 6 jaar en vooral zichzelf. In 2008 

richtte zij het bedrijf InnerTreasure op en in datzelfde jaar kwam haar eerste 

boek ‘Heimwee in je hart’ uit. Sindsdien heeft zij columns en artikelen voor 

diverse sites en magazines geschreven en enkele boeken uitgegeven.  

Na de geboorte van haar kinderen is zij haar passie voor schrijven gaan 

combineren met bewust liefdevol opvoeden. Haar magische 

ontdekkingsreizen naar innerlijke schatten zijn hiervan het resultaat: helende 

verhalen als middel voor opvoedingsondersteuning. 

Door het delen van haar ervaringen, inzichten en wijsheden hoopt zij anderen 

te inspireren tot een bewust leven, een leven in liefde. Het centrale thema 

‘leven vanuit je hart, in onvoorwaardelijke liefde en innerlijke kracht’ heeft zij 

vertaald naar een uniek persoonlijk ontwikkelingsmodel dat op praktische en 

toegankelijke wijze inzicht geeft in het proces van bewustwording. Deze visie 

is de basis van de kinderlijn JK’s Magische Wereld. 

Eveline schrijft, bedenkt en creëert vanuit eigen ervaring, maar ook zal zij met 

behulp van haar brede netwerk op het gebied van kinderwelzijn proactief op 

ontwikkelingen in de wereld en met name in de wereld van JK's vriendjes 

inspelen met bijzondere en inspirerende verhalen en producten. 
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Magische Ontdekkingsreizen naar Innerlijke Schatten 
Online trainingen en coaching Helende verhalen voor je 

(innerlijk) kind 

Wil jij ook van opvoeden een magisch avontuur vol liefde maken samen 

met je kind? Wil je de kracht van helende verhalen ervaren en leren hoe 

je zelf magische verhalen kunt vertellen met jouw unieke liefdevolle 

levenslessen, inzichten en wijsheden om jouw kind te ondersteunen bij 

emotionele en mentale groei? Wil je jouw kind helpen zichzelf en de 

wereld beter te begrijpen en zijn dromen waar te maken?  

Ga dan mee op een inspirerende ontdekkingsreis. Word verliefd op jez-

elfje en leer verhalen vertellen vanuit jouw innerlijk kind voor je kind. 

Zie Voor meer informatie:  www.innertreasure.nl en 

www.facebook.com/magischeontdekkingsreizen/ 

  

http://www.innertreasure.nl/
http://www.facebook.com/magischeontdekkingsreizen/
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Tot ziens bij  

Magische Ontdekkingsreizen  

naar Innerlijke Schatten! 

 


