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Dag 1 − Vriendschap
Er stond een Wijze Boom in de tuin van Ruben en Rivka. Hij keek tevreden naar de 
twee kinderen die zaten te picknicken, beschut onder zijn groene bladeren. Wijze 
Boom beschermde hen tegen de regendruppels.

Het was een beetje donker. Het zonnetje had zich verstopt achter de wolken. Het 
was fijn om onder Wijze Boom te zitten. Het gras eronder was droog.

Rivka had kosjere1 broodjes pindakaas en boterkoek meegenomen en Ruben limo-
nade en appels. Ze zaten te smullen en tussendoor zongen ze liedjes. 

Rivka was even stil en zei toen tegen Ruben: ‘Stil eens. Ik hoor de boom fluisteren. 
Hoor jij dat ook?’

Ruben zei: ‘Maar dat kan toch helemaal niet?’

Ze werden heel stil, om nog beter te kunnen luisteren, en ze hoorden Wijze Boom 
zachtjes praten. Hij vertelde dat er op een eilandje een bijzondere, mooie fles op 
hen wachtte. Ook vertelde hij dat je aan de buitenkant niet kon zien wat er in deze 
fles zat.

Wijze Boom zei ook nog: ‘Als jullie Fles helemaal kunnen vullen met mooie gekleur-
de knikkers, dan zal er een heel grote verrassing uitkomen. Maar eerst zullen jullie 
samen op pad moeten gaan om samen tien knikkers te vinden.’

Ruben zei verbaasd tegen Rivka: ‘Hoe kan de boom dat nu weten? Hij staat al jaren 
in onze tuin!’

Maar wat was dat nou? Daar achter Wijze Boom? Het leek wel… een slang. Rivka 
schrok zich een hoedje en stotterde: ‘Dat leek wel een ra-ra… ratelslang.’
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Rara Ratelslang siste tegen hen: ‘Ga de mooie fles maar niet zoeken hoor, je vindt 
hem toch niet… Dat isss veel te moeilijk voor jullie.’ 
En bovendien siste hij nog dat Rivka stom was. 

‘Rivka, je bent een hartstikke stom kind!’ praatte Ruben Rara Ratelslang na. 

Rivka werd daar heel verdrietig van, ze moest er zelfs een beetje van huilen. 

Maar kijk, daar kwam een grote, gele Vlinderfee naar Rivka toe fladderen. Gele Vlin-
derfee ging op haar schouder zitten en fluisterde in Rivka’s oor: ‘Ga de fles maar wél 
zoeken hoor, jullie zijn slim en ik kan jullie onderweg overal mee helpen.’

Daar werd Rivka helemaal blij van. Ze wilde graag samen met Vlinderfee op pad 
gaan om de bijzondere fles te zoeken. Met Rara Ratelslang wilde ze niets te maken 
hebben.

Ruben dacht: wie moet ik nu geloven: Rara Ratelslang of Vlinderfee?

Ruben en Rivka wisten allebei dat ze zelf konden kiezen: voor Rara Ratelslang of voor 
Vlinderfee.

Gelukkig was Ruben nieuwsgierig naar de bijzondere fles met de heel grote ver-
rassing. Zouden Rivka en Vlinderfee gelijk hebben, of zou hij naar Rara Ratelslang 
luisteren? 

‘Kom Ruben, ga met ons mee,’ riep Rivka nog een keer. En gelukkig deed Ruben 
dat.
 
Samen liepen ze achter Vlinderfee aan tot ze bij een rood bruggetje kwamen. Er-
naast stond een Spiegel te blinken en daar lagen twee prachtig gekleurde knikkers.
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Maar wie kwam daar aangekronkeld? Rara Ratelslang! Hij kroop precies tussen Ru-
ben en Rivka, en Spiegel in. 

Hij siste… : ‘Ssstommerds, ik ga jullie lekker laten ssstruikelen!’ 

Maar daar was Vlinderfee. Ze zei: ‘Doe je ogen maar dicht, dan tover ik Spiegel wel 
naar jullie toe.’ 

En zo gebeurde het. Samen stonden ze voor Spiegel. 

Spiegel zei: ‘Jullie mogen alleen het bruggetje over als jullie het goede antwoord 
op mijn vraag weten. Hebben jullie naar Rara Ratelslang of naar Gele Vlinderfee 
geluisterd?’

‘Naar Gele Vlinderfee!’ riepen Ruben en Rivka in koor. 

‘Goed zo,’ zei Spiegel. Hij glom helemaal. ‘Dat is een verstandige beslissing van jul-
lie. Jullie zijn echt goede vriendjes.’

En dus ging het hekje van het bruggetje open en mochten ze alle twee een ge-
kleurde knikker pakken. Blij huppelden ze naar de overkant.

Ruben stopte de knikker diep in zijn zak, maar Rivka wilde hem liever in haar hand 
houden.
 


