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Dit is Jaan. 

Jaan is zes jaar oud. Dat is superoud! 

Maar niet zo oud als oma. 

Die is al 90 jaar oud. 

Oma woont naast Jaan. 

In hun tuin staat een grote eik. 

Dat is een boom. 

Aan de boom hangt een schommel. 
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Het is een mooie lentedag. 

Jaan zit op de schommel. 

Oma zit in de schommelstoel. 

Ze doen niets en zeggen niets. 

Ze luisteren naar de vogels die fluiten. 
Ze horen de wind die mooie liedjes blaast.

Ze zien de wolken in de lucht. 

Ze voelen de zon op hun gezicht. 

En ze genieten van de natuur.

Je weet dat ze genieten omdat ze heel blij kijken. 
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‘Ik wil je iets leren,’ zegt oma opeens. 

Dat vindt Jaan leuk. Ze kijkt oma aan. 

Oma heeft heel veel rimpels. 

Dat betekent dat je heel veel weet. 

‘Jij bent een magneet,’ zegt oma. 

Dat is raar! 

Jaan weet wat een magneet is.  

Die zorgt ervoor dat iets blijft plakken.

‘Een magneet,’ zegt Jaan verbaasd, 

‘dat geloof ik niet!’
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Oma moet lachen. 

‘En toch is het waar,’ zegt ze. 

Oma is gek geworden, denkt Jaan.  

‘Hoe kan ik nou een magneet zijn?’ vraagt ze nieuwsgierig. 

Oma glimlacht.

‘Alles om ons heen is een magneet,’ antwoordt ze, ‘de lucht, 

de bomen, het water, het gras, de wolken. Alles.’
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Oma wijst.

‘Als jij wil dat iets naar je toekomt, 

dan hoef je er alleen maar aan te denken. 

Het komt naar je toe, net als een magneet,’ zegt ze.  

Dat lijkt wel een avontuur, denkt Jaan. 

Maar toch snapt ze het nog niet helemaal. 

Ze kijkt naar de bomen, het gras en de wolken. 

‘Dus als ik iets wil, dan hoef ik er alleen maar 

aan te denken?’ vraagt Jaan, ‘zo simpel?’ 
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‘Ja, dat klopt,’ zegt oma, ‘het is een wijsheid. Iets wat 

je kunt leren. Zullen we het proberen?’

Dat wil Jaan wel!

Ze springt van de schommel en gaat in kleermakerszit 

voor oma zitten. 

‘Je moet drie dingen doen,’ zegt oma, ‘eerst moet je 

bedenken wat je zou willen. Wat is dat?’ 

Jaan hoeft niet lang na te denken. Ze wil een konijn. 

Daar zou ze blij van worden! 

‘Ik wil graag een konijn,’ zegt ze trots tegen oma. 
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‘Een konijn,’ zegt oma, ‘dat kan. Vanaf vandaag moet je 

elke dag aan het konijn denken. Maar niet zomaar denken, 

je moet nu al precies weten hoe jouw konijn eruitziet. 

Hoe groot is het konijn? 

Heeft het lange of korte oren? 

Heeft het vlekken?

Teken het maar.’ 
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Dit is het eerste gedeelte van het 
prentenboek Droomwensen. 

Hopelijk heb ik je nieuwsgierig gemaakt? 
Op www.lauralangens.nl vind je meer 
informatie en kun je het prentenboek 

bestellen. 




