
Lisa gaat niet graag naar school omdat ze wordt gepest. Daar 
wordt ze erg verdrietig van. En ze voelt zich alleen op school.

Op een keer droomt Lisa dat ze ergens buiten loopt, en dat er 
zomaar vanzelf dieren naar haar toekomen. De dieren kunnen 

Lisa verstaan, en ze kunnen terugpraten. Het worden haar 
droomvrienden. Niet alleen in haar droom, maar ook overdag. 
Soms kunnen ze Lisa ergens mee helpen. Bijvoorbeeld bij het 
vinden van een vriendinnetje op school. En ze helpen Lisa ook 

als ze op school gepest wordt.
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Lisa wordt wakker. Ze moet lachen. Ze droomde. Waar ging het 
ook alweer over? Ze draait zich nog even lekker om en trekt haar dekbed 
over zich heen. Met haar ogen dicht probeert ze haar droom weer voor 
zich te zien.  

Vanuit het niets vliegen er beelden voorbij. Oh ja, nu weet ze het 
weer! Ze zat in een kring met allemaal dieren om haar heen. En die dieren 

waren aan het praten! Ze vertelden elkaar verhalen. Grappige, leuke 
verhalen. Lisa wordt superblij van haar droom. Ze weet alleen niet meer 
waar de verhalen over gingen. 

Lisa Droomt
Hè, wat jammer nou. 

Die dag komen er af en toe stukjes van de droom terug. En op die 
manier herinnert Lisa zich steeds meer. Bijvoorbeeld dat de dieren aan 
haar kwamen snuffelen. Toen ze heel dicht bij haar waren, had ze haar 
adem ingehouden.

Ze kon de warmte van hun vacht voelen. Hun warme adem blies 
zachtjes tegen haar huid. Het was spannend en leuk tegelijkertijd. Ze 
voelde zich op haar gemak bij de dieren. Het leek wel alsof de dieren haar 
iets wilden vertellen. Maar wat dan? 

Lisa wordt nieuwsgierig. De droom leek ook zó echt!

Als ze die avond naar bed gaat om te slapen wil ze natuurlijk verder 
dromen over de dieren. Ze doet haar ogen dicht en probeert de dieren 
één voor één weer tevoorschijn te toveren. Dan valt ze in slaap.
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Lisa droomt. 
Ik loop over een pad waarop wat gras heel hoog staat. Het heeft 

net geregend, denk ik, want het is nog een beetje nat en het kriebelt 
aan mijn enkels. Oh wow, van hieruit kan ik ontzettend ver kijken. Er 
staan bomen. En ik zie struiken. Eén boom is wel zó hoog! Hij steekt 
superhoog in zijn eentje boven alles uit. Veel groter dan andere bomen, 
met echt lange takken en een ontzettend dikke stam.  Er vliegen vlinders 
rond de boom alsof het allemaal vliegende kleurtjes zijn. Ik heb er nog 
nooit zoveel bij elkaar gezien!

Aan het einde van het pad zie ik bramenstruiken. Ze staan dicht 
tegen elkaar, en dat betekent: uitkijken geblazen. Die struiken hebben 
scherpe stekels. Dat heb ik al eens goed gevoeld. Ècht niet leuk! 
Voorzichtig. Ik kijk er overheen en schrik me een ongeluk. Ik kijk in 
een afgrond, zó diep dat ik het voel in mijn buik. Ik wil me ergens aan 
vastpakken, maar met die bramenstruiken schiet dat niet erg op.

Toch wil ik het zien. Een beetje wiebelig kijk ik naar beneden. 
WOW! Krijg nou wat! Wat een prachtig mooi strand en zee zo ver als 
ik kan kijken. Diep blauwe zee. Het zand is een soort lichtroze. Vogels 
zingen, kwetteren en krijsen tegen elkaar op. Alsof ze heftig in gesprek 
zijn met elkaar. Waarover? Over dat het zo lastig is om wormen te 

De Droomwereld van Lisa
vinden? Of misschien zijn ze net brutaal weggejaagd door die kwaaie 
ekster. Kijk, daarachter. Daar vliegt hij nog. Misschien hebben ze ’t wel 
over wie het verste over de zee durft te vliegen. Of……

’Hee Lisa!’ 
Roept iemand mij? Wat raar! Ik ken hier toch niemand. Het geluid 

komt van boven. Kijk daar nou! Daar zitten twee vogels. Ze kijken me 
nieuwsgierig aan. Hun kopjes een beetje scheef.

‘Hallo Lisa!’, hoor ik weer. Krijg nóu wat! Ik zie nu dat de snavel 
van die ene  vogel meebeweegt met de woorden. Het lijkt wel 

of die vógel mijn naam riep. Kijk nou, vier kraaloogjes staren mij gewoon 
aan! 

‘We zagen je aan komen lopen. Hoe gaat het met je Lisa?’ 
Ik zie nu de snavel van de andere vogel op en neer bewegen. Eh, ik 

bedoel: dat die andere nu praat.
En ik stotter: ‘Ehm, hè? Praten jullie? Hoe weten jullie mijn naam?’ 
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‘Wij hebben jou al vaker langs zien lopen, hoor. Maar jij merkt dan 
niet dat we er zijn. Soms loop je een beetje te zingen en dan huppel je er 
zo grappig bij.’ Ja, dat is waar. Dat doet ik wel vaker. Als ik het naar mijn 
zin heb. 

‘Ik weet niet wat ik meemaak, lieve praatvogels. Ik vind het nu al zó 
heerlijk om hier te zijn, en dan ben ik er nog maar net. Wat ga ik hier nog 
meer zien? Ik ga gauw verder kijken, oké?!

‘Dag Lisa! Tot de volgende keer’, kwetteren de vogels. 

Ik ren terug, die grote boom bekijken. Misschien heb ik daar wel 
iets over het hoofd gezien! Ik zie nu hoe zijn bast glimt van de regen. 
De zon schijnt erop en het lijkt nu wel of hij van zilver is. De boom is zó 
dik en stevig. Ik sla mijn armen er omheen, maar kan mijn handen niet 
vastpakken. Zó dik! Veel takken in allerlei vormen hangen breed uit. 
Ik hoor het zachte geritsel van de wind in de groene blaadjes. Alsof ze 
fluisteren: ”Kom maar gezellig bij ons zitten.” 

Och, kijk nou. Die twee knoesten in de stam. Net ogen. En dat 
afgebroken takje er onder lijkt wel een neus. Onder de neus zie ik een lijn 
die op een mond lijkt. De mond staat een beetje open, alsof de boom net 
iets wil gaan zeggen. Nou zeg. Kijk! hij heeft een gezicht! In het gezicht 
lopen dunne lijnen die langs de ogen, en dan over de wangen en zo alle 
kanten op kronkelen. Zoals rimpels. Het is een superoude boom. Denk 
ik. Een oude, wijze boom.

Door een plotselinge windvlaag buigen de takken naar beneden 
en weer omhoog. “Hé, boom, je kunt ja-knikken! Ben je het dan met me 
eens?” Ik moet erom lachen en knipoog naar de boom. Een paar blaadjes 
raken zacht aan mijn arm. Alsof ze me een beetje aaien. “Ah, je bent ook 

lief! Je bent een oude, lieve wijze boom.” Het lijkt alsof de boom zijn ogen 
even dicht en weer open doet. Wow! Dit is echt mijn mágische plek! Dit 
kan bijna niet waar zijn…

Ik word er moe van. Stikmoe. Even zitten. Onder de lieve boom, in 
het gras. De zee schittert in de felle zon. De golven dansen een prachtige 
dans. Ik ruik de zee. Heerlijk! Als ik mijn ogen dicht doe, ruik ik de zee 
nog beter. Zout! Ik proef het zout op mijn lippen. De golven kletteren op 
het strand. Ik denk bijna dat ik hier nooit meer weg wil……
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Als ik mijn ogen weer open doe, schrik ik me een hoedje. Er zitten 
allemaal dieren om mij heen! Naast mij zit een beer. Een hele grote! Hij 
is nog wel groter dan de grootste knuffelbeer die ik ooit gezien heb. Hij 
heeft grappige pretoogjes.

”Hallo Lisa,” zegt hij lief met een zachte grom. 
“Eh, eh,” ik ga er van stotteren. Wat zeg je tegen een beer? “Hallo 

hoe maakt u het?” Voordat ik iets terug kan zeggen zie ik een giraf. Ze 
heeft een hele lange nek. Dat is wel handig want zo kan ze van de groene, 
sappige blaadjes hoog uit de boom eten. Zo te zien smaakt het haar 
goed. Vóór mij zit een konijn. Nieuwsgierig gaat zijn neusje op en neer.  
Gelukkig, zijn oogjes staan tevreden en ik denk dat hij heeft besloten 
dat ik ‘goed volk’ ben.  Wow, kijk dáár nou! Er komt een ree sierlijk 
aangehuppeld. Wat is ze mooi! Ze heeft grote bruine ogen en een lief 
smal snoetje.  Het lijkt alsof ze even een beetje schrikt want als ze mij ziet 
stopt ze plotseling. Ze kijkt me stomverbaasd aan. Alsof ze nog nooit een 
mensenkind heeft gezien. Ik lach naar haar.

“Hallo mooie ree.” Ze lacht verlegen terug en gaat lekker op haar 
buik in het gras liggen. 

En kijk dáár nou! Op zijn dooie gemak komt vanuit de verte een 
olifant aangesjokt. Hij heeft grote oren. Het lijken wel feestvlaggen! Ze 
wapperen vrolijk heen en weer. Zijn lange slurf snuffelt over de grond. 
Waar zou hij naar op zoek zijn? Ah, hij staat stil bij een stapeltje takken. 
Het einde van zijn slurf lijkt een handje. Het kleine grijphandje stopt de 
takken in zijn muil. Wat doet hij dat handig. Smakkend kijkt hij om zich 
heen, luistert even en komt steeds dichterbij. De grond dreunt er van. 

“Is er nog plaats voor mij?” vraagt hij met een zware stem. 
“Ja hoor,” zegt het konijn en hij schuift wel zo’n drie meter op.
Met een diepe zucht gaat de olifant met zijn reusachtige lichaam in 

de kring zitten. 
“Asjemenou, ik heb een klere-eind gelopen. Wat gezellig dat jullie 

er zijn. Jij bent Lisa hè? Wat leuk dat je ons hebt gevonden!” zegt hij 
hartelijk.

Wat is hij aardig! Ik ga er van blozen. Hoe weet hij mijn naam?
“Ja, ik heet Lisa. Ik vind dit echt een supergave plek. De zon 

glinstert in de zee en de boom is zo groot en stevig. Lekker om hier in zijn 
schaduw te zitten. Mag ik ook in de boom klimmen?” Giraf draait haar 
hoofd van de boom naar mij.

“Ja natuurlijk. Als je boven bent kun je op mijn nek klimmen en naar 
beneden glijden.” Ik lach, ik zie het al helemaal voor me. 

“Dankjewel, Giraf, dat vind ik keileuk.”
“Ik heb het warm gekregen en daarom ben ik hier onder de boom 

gaan zitten,” legt Lisa uit. 
“Nou kind, groot gelijk. Doe maar lekker op je gemakje. Dat doe ik 

ook altijd, “ zegt Olifant. Hij geeft me een dikke knipoog.
Wat een leuke dieren allemaal!

Als Lisa wakker wordt, ziet ze de olifant nog heel goed voor zich. 
Wat is hij groot! Ze lacht in zichzelf als ze aan zijn ondeugende oogjes 
denkt en ze wordt nóg vrolijk van die knipoog.

Lisa staat neuriënd op en loopt naar de badkamer om zich te 
wassen. Als ze in de spiegel kijkt trekt ze een paar rare gezichten en 
lacht zichzelf toe. “Goeiemorgen Lisa,“ begroet ze zichzelf met een gek 
stemmetje. Ze borstelt voorzichtig haar donkere haar dat ’s morgens 
altijd in de knoop zit. Ze kleedt zich aan en gaat naar beneden. 
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