Het Fantasierijk.
Al wandelend door het Land van ZELFvertrouwen zie je ineens een
houten bordje met daarop: fantasierijk. Hmmmm…..denk je bij jezelf,
wat zou ik daar kunnen doen? Je volgt het smalle grindpad, wat heel
langzaam naar beneden loopt. Stap voor stap loop je verder en verder.
Het is best een eindje lopen, daarom stop je onderweg even om uit te
rusten op een bankje. Je drinkt wat en gaat weer op pad. Aan het eind
van het pad zie je een kleine open plek in het bos. Je stapt vanuit de
schaduw van de bomen in het licht. Even sta je te knipperen met je ogen
maar al snel zijn je ogen gewend aan het licht. Wat is dat? Midden in de
open plek in het bos zie je een groot, houten bord. Je leest hardop :
Welkom in fantasierijk, waar verhalen worden geboren. Onderaan op het
bord staat een grote rode pijl die naar rechts wijst. Je kijkt naar rechts
en ziet een oude kastanjeboom met een hele dikke stam. Die boom is vast
al heel erg oud, denk je bij jezelf. Op je blote voeten loop je naar de
boom. Het gras is zacht en warm en je ruikt de lucht van verse aarde.
Het waait een heel klein beetje en de zon schijnt. Als je stil bent kun je
de grassprietjes zelfs een beetje horen ritselen in de wind.
Onder de boom liggen allemaal stapels met plaatjes. En ook karton,
scharen, lijm, potloden en pennen. Het lijkt wel alsof iemand die speciaal
voor jou heeft klaar gelegd. Er zijn plaatjes van bossen, meren, oceanen,
wolken, mensen, tuinen, dieren, de natuur en nog veel meer. Nieuwsgierig
geworden kijk je al naar de plaatjes. Je zoekt een fijn plekje om te
zitten en dan gaat het fantaseren beginnen....het begin van een nieuw
verhaal.

