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Sprankel
De cirkel van het leven

Monique van der Zanden
Mariëlla van de Beek





Jona, wat doe je? vraagt oma.
Ik speel met Sprankel, zegt Jona. Je mag wel meedoen, hoor.
Wie is Sprankel? vraagt oma.
Mijn vriendje van licht, zegt Jona. We spelen heel vaak samen. 
Maar niemand gelooft dat hij echt bestaat.

Ik wel, zegt oma. Wacht, dan zet ik mijn speciale oma-bril op.
Vol verbazing roept ze: Sprankel is prachtig!
Dag oma van Jona, zegt Sprankel. 



Zullen we naar jou gaan? vraagt Jona aan Sprankel. 
Goed hoor, zegt Sprankel. Wil je ook mee, Doedel?
Woef! zegt Doedel en ze kwispelt.

Doe je ogen maar dicht en weer open, zegt Sprankel.
Sprinkel, sprankel, ga je mee? 
Dan gaan we naar de gouden zee!





Zie je al die sprankeltjes, Doedel? vraagt Jona. 
Ja, het zijn er ontelbaar veel, vertelt Sprankel.
We zijn allemaal broertjes en zusjes van elkaar.

Soms gaan we een poosje op de bonte aarde leven.
We krijgen een lijf waar we in mogen wonen. 
We mogen helpen om de aarde een beetje mooier te maken.

Zal ik eens wat verklappen?
Nog even, dan ga ik ook op aarde wonen!





Jij telt mee

In de cirkel van het leven telt iedereen mee: de bomen, de 
bloemen, de dieren, de mensen… en jij! We komen allemaal uit de 
gouden zee en zijn daarom broertjes en zusjes van elkaar. Ieder van 
ons mag op de bonte aarde een tijdje sprankelen, ieder op zijn of 
haar eigen manier, samen met al het andere. 
Als we doodgaan, gaan we weer wonen in de gouden zee.
Zo blijven we voor altijd deel uitmaken van het leven.

Dit is de essentie van zowel Sprankel als van 
Licht, het boek voor volwassenen.
Van elk boek is een voorstelling gemaakt: 
Sprinkel Sprankel (voor kinderen, met 
vertelkastje)
Licht (voor volwassenen, met beeld en muziek)  

Meer informatie: www.lichtvertelling.nl

Duurzaam gedrukt

Sprankel is duurzaam gedrukt. Hoe zou het anders kunnen, want:
‘We horen bij elkaar en elk sprankeltje telt mee.’
‘Duurzaam gedrukt’ betekent: in Nederland gedrukt, met Cradle to Cradle 
inkt op 100% gerecycled papier. Meer informatie: www.dekkersvangerwen.nl.
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