Millie, Melle en de regenboogwereld
Millie en Melle spelen buiten, ze gaan met de step naar de natuurspeeltuin. Ze
zijn er bijna! Millie gaat zo hard dat ze niet door heeft dat er een plastic es
op de weg ligt. Voordat ze het weet ligt ze onderuit. Ze blijft liggen en Melle
komt eraan om haar te helpen.
Millie ligt wel lekker zo in het gras. Melle helpt haar overeind maar dan trekt
Millie aan zijn arm. Nu liggen ze samen in het gras, Melle moet lachen, ‘Millie
wat doe je nou!’ Millie zegt niks, ze gebaart dat Melle stil moet zijn ’sssst!’.
Zo liggen ze eventjes op het gras. Heel zachtjes doorbreekt Millie de stilte,
kijkt Melle aan en uistert 'hoor jij dat ook?’ Hij knikt en zegt ‘ik denk het.’
Dit hebben Millie en Melle nog nooit gehoord. Waar komt dat gezang
vandaan? Heel mooi in woorden die ze niet kennen. Melle zegt ‘dit is vast geen
vogel of mens…’
Millie draait zich op
haar buik en legt haar
oor op de grond. De
stem lijkt dichterbij te
komen. Melle doet haar
na. ‘Het komt bij de
natuurspeeltuin
vandaan’ zegt hij. Ze
pakken snel hun step en
lopen door het hek. Dan
verschijnt er een
kleurig wezentje met
een grote kleurige
waaier. Daarachter zien
ze kronkelende
regenboogkleuren. De
vriendjes weten niet
wat ze zien.
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Melle zijn mond valt
open ‘ha..lll..lo’ zegt hij. Millie die weer een beetje is bijgekomen kijkt het
wezentje aan ‘wie ben jij?’ vraagt ze. ‘Ik ben een Kélahi.’ ‘Dat klinkt als een
vogel… ben je een pratende vogel?’ Melle geeft haar een por in haar zij. ‘Je
ziet toch zelf ook wel dat dit geen vogel is.’ ‘Maar wat dan wel?’ Millie lacht

‘een muis soms? Een pratende muis?
Hahahahaha!’ ‘Hé’ zegt Melle ‘doe is niet zo
onaardig! Niet alles dat jij niet kent is gek of
grappig!’ Millie stopt met lachen. ‘Je hebt gelijk’
Het wezentje staart naar de twee vriendjes en
slaat zijn kleurige waaier heen en weer.
En daar zijn de regenboogkleuren weer, die
kronkelend door elkaar bewegen.
De vriendjes voelen zich daardoor heel rustig
en blij. Opeens horen ze weer die stem. Niet
alleen met hun oren maar ook diep van binnen
in dat blije gevoel. Ze zien steeds meer kleuren om zich heen, ze staan nu in
de regenboogwereld. Ze zien dat alles in de natuur een andere kleur heeft.
Ook zien ze overal bewegende spikkeltjes.
De spikkeltjes maken mooie golven. Het lijkt wel alsof daardoor de vogel
danst met de blaadjes in de boom die op hun beurt weer dansen met de
grassprietjes. Zelfs de boomstronk waar ze altijd spelen doet mee.
Ze kijken hun ogen uit. 'Wat gebeurt er?’ Nog voordat ze die woorden kunnen
uitspreken geeft de stem al antwoord. Ze vertelt dat de hele natuur eigenlijk
net zo is als het lichaam van Millie en Melle. Alles werkt samen en al die
stippeltjes die ze zien zijn zoals het bloed in ons lichaam. Die stippeltjes
vervoeren energie. Dat gebeurt in ons bloed ook als we iets eten of drinken.
Ook kunnen ze helpen als er iets mis gaat.
Overal waar de
vriendjes kijken
hangen bollen in
de bomen. Millie
vraagt waar die
voor zijn. Dat zijn
hartewensen van
mensen die hier in
de speeltuin zijn
geweest. Het gaat
niet over een mooi
skateboard of
nieuwe tablet
maar echte
wensen die veel
volwassen mensen

zijn vergeten. De bollen, bewaren deze wensen en brengen ze weer terug
naar de mensen zodat ze hun wens weer herinneren.
Er loopt een man met gebogen hoofd. Hij sloft achter zijn hond aan en schopt
tegen de plastic es die nog op de weg ligt. Vliegensvlug komt er een bol aan
gevolgen. Millie en Melle zien dat de witte stippeltjes helpen om de wens bij
hem terug te brengen. De man recht zijn rug, hurkt en geeft zijn hond een
aai. Terwijl hij dat doet raapt hij met zijn andere hand de es op. Hij loopt
een stukje door en gooit de es in de prullenbak. De stippeltjes veranderen
van kleur en draaien in een vrolijke spiraal om de man heen. ‘WOW’ zeggen de
kinderen in koor. Nieuwsgierig als Milie is wil ze natuurlijk weten wat de
hartewens is van deze man.
De stem vertelt dat deze man toen hij klein was het liefst in de natuur was.
Hij maakte in gedachten dan een foto van de mooie plek en wenste dat de
wereld overal zo mooi zou zijn. Over de jaren heen is die wens vervangen
door boosheid omdat de wereld
niet overal zo mooi is. Hij is
vergeten dat hij zelf de wereld
mooier kan maken en voelt zich
daardoor niet zo blij. Meer
mensen hebben hier last van.
Millie en Melle vinden dat
eigenlijk best verdrietig…
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‘Dat hoeft niet’ zegt de stem. Je
kan jouw wensen aan mensen
vertellen en misschien weten zij
dan ook weer wat ze echt belangrijk vinden. Ook kan je zoveel mogelijk leren
over de wereld zodat we haar een handje kunnen helpen. ‘Kunnen we papa en
mama ook meenemen naar deze regenboog wereld?’ vraagt Millie. ‘Ja
natuurlijk’ antwoordt de stem, ‘al zien zij misschien niet al het moois dat
jullie nu zien maar hier in het ‘ontdekbos’ kunnen jullie wel samen leren over
de natuur en jullie hartenwensen vertellen!’
‘Ja!!’ Roepen Millie en Melle in Koor, dat gaan we doen!

22 dingen die je in de natuurspeeltuin kunt
doen!
Tel gekleurde stenen
Kijk welke beestjes er zijn
Tel de beestjes die je tegenkomt
Maak een natuur mandela
Bekijk alle kunstwerken
Fluister met elkaar door de (f)luister palen
Luister naar wat de bomen te zeggen hebben
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Knuffel een boom
Zoek naar natuurwezentjes
Bouw een dam bij de waterpomp
Pomp 10x bij de waterpomp
Ruim afval op dat je tegenkomt
Kijk of je wolken guren ziet
Spring over een slootje
Loop over een boomstam
Vertel jouw hartewens aan de wensensteen
Bouw een hut
Bak modderkoekjes
Maak muziek
Bouw een mini tipi van stokjes
Zoek 5 verschillende soorten boomblaadjes
Zoek naar paddenstoelen

Wist je dat bomen…

- eigenlijk koningen en koningen zijn? Ze dragen
namelijk kronen! Zo noem je het gedeelte van de
bladeren dat boven de stam begint.

- heel goed voor zichzelf kunnen zorgen? Ze maken
hun eigen voedsel in de bladeren. Eigenlijk is elk
blad een mini zonnepaneel dat energie haalt uit de
zon!

- in een bos samenwerken? Ze hebben vrienden,
helpen de buren en delen hun voedsel met
familieleden die dat nodig hebben.

- een boomstronk op deze manier nog wel 100 jaar
in leven kunnen houden? Misschien is het wel hun
mama!

- samen sterker zijn? Door de wortels en

schimmeldraden in de aarde kunnen de bomen
contact houden met elkaar.

- en sommige schimmels hele goede vrienden

kunnen zijn? Ze helpen met de communicatie tussen
de bomen en houden schadelijke schimmels tegen.
Kijk maar eens of je een paddenstoel ziet, grote
kans dat deze samenwerkt met de bomen die vlakbij
staan!

- ook kunnen ruiken, proeven en voelen net zoals
wij dat doen? Daardoor kunnen ze zichzelf ook

verdedigen tegen vijanden.

