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Creatief: Kleurrijke dromen vangen
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VERHAAL

‘Ben je er klaar voor?’ Louise knikt. De mevrouw in de winkel
heeft stipjes op haar oren getekend. Ze houdt een tang dichtbij
haar hoofd. ‘Het is zo klaar,’ zegt de mevrouw. ‘Ik tel tot drie. Eén,
twee...’
‘Au!’ roept Louise. Ze trekt haar hoofd weg. ‘Maar ik heb nog
niks gedaan,’ zegt de mevrouw. ‘Ik durf het niet!’ Louise snikt. Ze
springt van de stoel en rent de winkel uit.
De rest van de dag is Louise in een sombere bui. Al zo lang
droomt ze van gaatjes in haar oren. Ze heeft plaatjes uitgeknipt
van meiden met prachtige, lange oorbellen in. Met diamantjes en
figuren. Maar ja, als je oorbellen in wilt, dan moet je eerst gaatjes
hebben. En dat lijkt haar zo eng.
Louise ploft op bed en belt Begüm, haar beste vriendin. ‘Zet je
beeld eens aan, dan kan ik je gaatjes zien,’ zegt Begüm meteen.
Louise drukt op haar scherm. Ze draait haar hoofd in beeld. ‘Niks
te zien,’ zegt ze. ‘Ik durfde niet.’ Ze kijkt naar haar vriendin.
Begüm draagt precies wat ze mooi vindt. Een blouse met bloemenprint en prachtige goudkleurige ringen in haar oren. Aan de
ene ring hangt een dolfijntje en aan de ander een olifant. ‘Oh, ik
wil ook zo graag echte oorbellen!’ zucht Louise. ‘En niet van die
dingen met een clip. Die vallen de hele tijd uit.’
‘Als dit echt je droom is, dan moet je er ook wat voor doen’, zegt
Begüm. ‘Die gaatjes vallen niet vanzelf in je oren!’ Louise denkt na
over wat haar vriendin zegt. ‘Wil jij dan met me mee?’ vraagt ze.
Een uur later zit Louise weer op de stoel in de sieradenwinkel.
‘Weet je het zeker?’ De mevrouw kijkt Louise vragend aan. Louise
kijkt naar de lange, groene oorbel in het oor van de mevrouw.
Elke keer als ze beweegt, rinkelen de kralen zachtjes tegen elkaar.
‘Ik weet het zeker!’
De mevrouw pakt de tang en houdt die bij één van de stipjes op
Louises oor. ‘Ben je er klaar voor? Ik tel tot drie. Eén, twee…drie!’

Gaatjes

Jesaja vertelde over een mooie tijd die zou komen.
Het lijkt haast wel een droom! Welke toekomstdromen heb
jij?

Als je denkt aan iets leuks dat gaat gebeuren, kun je nu al blij
worden. Maar andersom werkt het ook: Als je denkt aan iets
dat niet leuk is, kun je nu al bang of verdrietig worden.
Dat ontdekt Louise in dit verhaal…
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Nodig: ovenschaal, melk, verschillende kleuren ecoline,
wattenstaafje, afwasmiddel, wit papier, gekleurd papier, keukenrol.

✳

✳

✳

Werkwijze:

Knip het papier in een vorm die in de ovenschaal past.
Doe een laag melk van ongeveer 2 cm in de ovenschaal. Doe verschillende
druppels kleurstof op de melk. Maak er een mooi stippenpatroon van.
Doop het wattenstaafje in het afwasmiddel en vervolgens in de ovenschaal. Zie je een mooi motief ontstaan? Je kunt je wattenstaafje op verschillende plekken in de melk dopen tot je tevreden bent.
Leg alvast keukenrol klaar, waar het papier op kan drogen.
Leg voorzichtig het papier op het melkoppervlak. Laat het héél even liggen
en til het er dan vanaf, door het op te tillen aan de hoekjes. Draai het papier om en leg het op het keukenpapier te drogen. Dit duurt wel even…
Wat voor vormen zie jij op je papier? Welke toekomstdroom vind jij erbij
passen? Schrijf dit in mooie letters en/of in dichtvorm op je papier en maak
er een mooi kunstwerk van. Plak je kunstwerk op gekleurd papier.
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Even later loopt Louise blij en tevreden de winkel uit.
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