
De zoete zusjes Saar en Janna willen een schat vinden. 

Een échte. Ze verzinnen wat ze allemaal zullen doen als ze 

rijk zijn.  Wonen in een kasteel, een eigen frietkraam, en 

een zwembad! Maar schatzoeken is nog helemaal niet zo 

makkelijk als het lijkt…

De Zoete Zusjes zoeken een schat is een vrolijk boek met  
veel humor voor avontuurlijke kinderen.  

 

Ook leverbaar:

‘Hallo! 
Wij zijn de ZOET E ZUSJES  

weer en vandaag gaan we wat  
superleuks doen!’
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‘Hallo!  
Wij zijn de ZOET E ZUSJES 

weer en vandaag gaan we wat  
superleuks doen!’

TIP

TIP

SAAR

JANNA

Wij zijn de Zoete Zusjes! Misschien ken je ons van onze filmpjes 

op YouTube. Elke week maken we een nieuwe video. We zijn gek 

op kleuren, knutselen, slijm maken, dansen, zingen en cadeautjes 

uitpakken en we beleven graag avonturen. Saar wil later in een 

musical spelen en Janna wil ballerina worden. Gelukkig duurt het nog 

heel lang tot we groot zijn, want we spelen het liefst de hele dag! 



Dit is onze grote broer Bram. Hij houdt van 

voetballen, Donald Duckjes lezen en gamen. 

Meestal is hij wel lief, maar hij haalt ook vaak 

grappen met ons uit. Later wil Bram piloot 

worden en de hele wereld overvliegen. Hopelijk 

mogen wij dan met hem mee!

Dit is onze papa. Voor de filmpjes bedenkt hij heel 

veel toffe challenges en gekke avonturen. Dat vinden 

we erg leuk, want soms mogen we zomaar allerlei 

snoepjes proeven of bakken vol met slijm maken. 

Alles mag van papa! Ook maakt hij heel veel grapjes 

en hij vindt het altijd spannend om mee te gaan op 

avontuur. 

Dit is mama. Zij houdt ervan om met ons te 

knuffelen. Als we vrij zijn vindt ze het leuk om 

samen te knutselen en te bakken. Als we van 

papa heel veel snoepjes mogen eten in een 

filmpje, zegt ze altijd dat we heel goed onze 

tanden moeten poetsen. Ze kan lekker koken en 

leest graag voor. Mama schrijft onze avonturen 

op, zodat jullie ze kunnen lezen. 
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STINKEND  

RIJK

‘Krak! De deksel van de kist ging open.’ 

Saar heeft een boek in haar handen en leest zachtjes verder. 

Ze fluistert een beetje, zodat het verhaal nog spannender klinkt. 

Janna kijkt haar met grote ogen aan en bijt zachtjes op haar lip van 

de spanning. Ze vindt het heerlijk als Saar haar voorleest, maar dit 

keer is het verhaal toch wel een beetje eng. 
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‘De laatste korrels zand rolden eraf en langzaam deed hij de kist 

verder open. Zodra de zon in de kist scheen, viel hij bijna achterover 

van verbazing. De schatkist zat vol met mooie sieraden:  

gouden kronen, diamanten ringen en glinsterende edelstenen. Wat 

een schat! Hij was rijk!’

Janna zucht. ‘Wauw, Saar, zou dat echt gebeurd zijn, denk je?’

Met een klap slaat Saar het boek dicht. Ze schudt haar hoofd. 

‘Vast niet. Volgens mij is het verhaal gewoon verzonnen. Ik heb nog 

nooit van iemand gehoord die een schat gevonden heeft, alleen 

maar in sprookjes.’

 ‘Maar het zou zo lekker zijn, Saar,’ zegt Janna. ‘Dan ben je in één 

keer rijk! Dan kan je alles kopen wat je maar wil.’

 Saar doet haar ogen even dicht. Alles kopen wat je wil, daar 

hoeft ze niet lang over na te denken. ‘Dan koop ik een eigen paard,’ 

zegt ze. Ze doet haar ogen weer open. ‘En een groot huis met een 

zwembad. En in de achtertuin maak ik een dierentuin met allemaal 

leuke dieren. Paarden, honden, dolfijnen, konijntjes en nog veel 

meer.’

 Ook Janna’s ogen gaan glinsteren. ‘Ik koop een echt 

prinsessenkasteel waar ik in kan wonen,’ roept ze, ‘en wel honderd 

prinsessenjurken, zodat ik elke dag een andere aan kan!’ Janna 

gaat staan en doet alsof ze een prachtige baljurk aanheeft. Ze 

draait rondjes door de kamer en tilt de jurk netjes op terwijl ze 

een prinsessenbuiging maakt. ‘Aangenaam kennis te maken, ik ben 

prinses Janna.’
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 ‘Aangenaam, prinses Janna,’ zegt Saar. ‘U ziet er prachtig uit in 

uw gouden jurk met al die mooie diamanten en robijnen erop.  

Ik kan wel zien dat u schatrijk bent. Maar ik heb helaas geen tijd 

om te kletsen, want ik moet terug naar mijn eigen dierentuin. Ik wil 

nog even alle dieren knuffelen vanmiddag, en daarna ga ik lekker 

zwemmen in mijn zwembad.’ Ze maakt er zwembewegingen bij.  

‘En vanavond eet ik frietjes met een kroketje, uit mijn zelf gekochte 

snackbar. Ik eet namelijk elke avond frietjes, zo rijk ben ik!’
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 ‘O, wat een goed idee, mevrouw,’ zegt Janna. ‘Ik koop vandaag 

ook maar een eigen snackbar. Ik heb namelijk ook geld zat. En ik 

koop meteen een prins, dan kan ik daarmee trouwen. En dan eten 

we gezellig elke avond samen frietjes. Dus ik ben ook druk. Ik moet 

gaan. Tot ziens, mevrouw.’ Janna zwaait naar Saar en begint te 

lachen.

 ‘Tot ziens, prinses Janna, en eet smakelijk.’ Saar zwaait ook en 

ploft samen met Janna neer op de bank.

 ‘Was het maar waar, Saar,’ zegt Janna.

 ‘Echt hè,’ antwoordt Saar, ‘maar misschien lukt het wel echt om 

een schat te vinden. Zullen we buiten gaan zoeken? Want misschien 

ligt er wel een schat, maar weet niemand dat.’

 ‘Goed idee. Je weet maar nooit, we kunnen het proberen.  

Kom op!’

 Samen lopen ze naar de gang. Ze pakken hun jassen en schoenen.

 ‘Moeten we niet iets meenemen?’ vraagt Janna. 

‘Misschien een verrekijker of een schep?’ 

 Terwijl ze in de speelgoedbak buiten op zoek 

zijn naar scheppen, komt hun grote  broer Bram 

de poort door.

 ‘Wat zoeken jullie?’ vraagt hij.

 ‘We zoeken scheppen,’ zegt Janna, ‘want we 

gaan op schattenjacht.’
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 ‘Dan heb je niet alleen een schep nodig, maar ook een 

metaaldetector,’ zegt Bram. ‘Maar die hebben we niet.’

 ‘Een wat?’ vraagt Janna. ‘Wat is dat nou weer?’

 ‘Een metaaldetector.’ Bram legt uit: ‘Dat is een soort stofzuiger, 

die niet zuigt, maar die zoekt naar metaal. Je houdt hem boven de 

grond en als er iets van metaal verstopt zit onder de grond, geeft 

hij een piepje. Dan kan je daar gaan graven en vind je misschien wel 

oude munten of een schat. Tja, of een oud blikje of een spijker, dat 

kan ook.’ Bram begint te lachen.

 ‘Maar die hebben we dus niet,’ zegt Saar vastberaden, ‘dus we 

gaan het zonder proberen. Kom op, Janna, we gaan!’

 Terwijl ze de door de poort lopen vraagt Janna aan Saar: ‘Denk 

je dat het lukt om die schat snel te vinden? Over elf nachtjes ben ik 

jarig en als ik dan al rijk ben, kan ik een superfeestje geven.’

 ‘Een superfeestje?’ vraagt Saar. ‘Wat bedoel je dan?’

 ‘Nou, gewoon,’ zegt Janna, ‘als ik toch elke avond al frietjes eet, 

dan wil ik op mijn verjaardag wel iets bijzonders eten. Ik ben gek 

op chocola. Ik wil een chocoladetaart van een meter hoog. En ik wil 

ballerina’s op mijn feestje, die de taartjes dansend uitdelen. En ik wil 

dan een dierentuin naast ons huis, met alle dieren die er bestaan.’

 ‘Ja, of een zwembad vol chocola,’ antwoordt Saar.

 ‘Of een heel kasteel van chocola om in te wonen,’ doet Janna er 

nog een schepje bovenop. ‘Dan breek ik elke keer als ik honger heb 

gewoon een stukje van mijn kasteel af; een deurknop of een stukje 

van een bed of een kastje. Alles is dan toch van chocola.’
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 ‘Mmmm.’ Saar likt met haar tong langs haar lippen. ‘Dat klinkt 

super, Janna. Laten we maar snel op zoek gaan. Misschien vinden we 

de schat vandaag wel!’

Gewapend met twee scheppen vertrekken de Zoete Zusjes de 

buurt in, op zoek naar een schat.
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WAAR IS DE  

SCHAT?

Maar ja, waar begin je?

Nadat ze een heel rondje om het huis hebben gelopen, staan ze stil.

 ‘Ik heb eigenlijk geen idee waar we moeten beginnen met graven,’ 

zegt Saar. ‘Overal kan wel wat liggen. We kunnen moeilijk overal gaan 

graven.’

 Janna zet haar handen in haar zij. ‘Pffff, dat gaat niet lukken, overal 

graven. Ik ben nu al moe van het rondlopen.’ Haar hoofd en schouders 

zakken naar beneden.
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 ‘Kom op, Janna, we geven het niet zomaar op,’ zegt haar zus. 

‘Laten we eerst eens goed nadenken. Als jij een hele grote schat 

zou moeten verstoppen, waar zou je dat dan doen?’

 Janna kijkt rond en zegt: ‘In elk geval ergens waar mensen niet 

zo snel zoeken, want anders ben ik de schat kwijt.’

 ‘Ja,’ zegt Saar, ‘dat is een goede tip. En ik weet er nog een. Ik 

zou hem verstoppen op een plek die ik makkelijk terug kan vinden. 

Bijvoorbeeld onder een grote steen, bij een bosje of onder een 

boom. Anders weet ik na een paar jaar echt niet meer waar de 

schat ligt.’

 ‘Oké,’ zegt Janna, ‘dus we zijn op zoek naar een grote steen, een 

bosje of een boom. Bijvoorbeeld die boom daar?’

 ‘Ja, dat is een mooie plek voor een schat.’ Saar loopt naar de 

grote eikenboom aan het einde van de straat. Gelukkig liggen er 

geen tegels rondom de boom, dus hier kunnen ze graven. Saar pakt 

haar schep en zet hem in de aarde. ‘Kom op, Janna, je moet me wel 

helpen, dan worden we samen rijk!’

 Ze beginnen te graven. Als ze na een minuut of vijf op iets 

hards stoten, beginnen de ogen van Saar te glimmen. ‘Voel hier 

eens, Janna, hier ligt iets hards begraven. Het lijkt iets van hout. 

Misschien is het wel een kistje van hout, met gouden munten erin. 

Kom, we graven snel door.’ Ze graven nog harder, tot ze een gat 

rondom het hout hebben gegraven.

 ‘O nee, dat is geen kistje! Dat zijn gewoon de wortels van de 

boom,’ zegt Saar sip. Ze zucht diep. ‘Hier ligt geen schat, we 

moeten een andere plek zoeken.’
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Na een uurtje hebben Saar en Janna al op vijf plekken gegraven: 

onder de eikenboom, naast het bankje, tussen twee bosjes, naast 

de lantaarnpaal en bij een verkeersbord.

 ‘Boomwortels, een plat colablikje, een paar steentjes en een 

kapotte sleutelhanger,’ zegt Saar boos. ‘Het lijkt totaal niet op een 

echte schat. We hebben alleen maar waardeloze spullen gevonden.’

 Ook Janna kijkt sip. ‘Ik ben moe van al het graven, Saar. Kom, we 

stoppen ermee, we vinden toch niks.’ 

 Ze kijken elkaar even teleurgesteld aan. Dan rapen ze de 

scheppen op en slenteren naar huis.

 Janna’s schouders hangen naar beneden. ‘Zo wordt het nooit 

een superfeestje op mijn verjaardag, Saar,’ zegt ze.



- 20 -

 ‘Tja, misschien zijn een chocoladekasteel en een dierentuin 

toch een beetje te veel. Dat gaat nooit lukken zonder schat,’ 

antwoordt Saar.

 ‘Zal ik dan maar een chocoladezwembad doen? En een 

kinderboerderij in plaats van een hele dierentuin?’ vraagt Janna. 

‘Dan hoeven we tenminste niet zo’n hele grote schat te vinden.’

 ‘Dat lijkt me beter, ja,’ zegt Saar, ‘maar dan hebben we echt 

nog steeds een schat nodig, hoor. Met veel gouden munten. En we 

hebben nu nog helemaal niets.’
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