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Voelo en vriendschap. 
Een verhaal over vrienden maken, erbij willen horen, 

overmatig aanpassen en jezelf durven zijn in contact met 

anderen. 
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Voelo werd wakker. Ze staarde naar het plafond. Ze had weinig zin om op te staan en aan de 

dag te beginnen. Dat had ze de laatste tijd wel vaker. Ze zuchtte diep en duwde zichzelf 

omhoog. Ze sloeg haar benen over de rand van het bed en bleef even zo zitten. Ze wiebelde 

wat met haar benen heen en weer. Ze had weer dat gekke gevoel in haar buik. Het leek wel 

alsof er muizen in haar buik rond aan het lopen waren. Het was niet echt een fijn gevoel. Weer 

zo’n dag, dacht ze. Ze stond op en slaakte nog maar weer eens een diepe zucht.  

Beneden zat mama aan de ontbijttafel. Ze nam een slokje van haar koffie en glimlachte naar 

Voelo. ‘Goedemorgen, meisje. Heb je lekker geslapen?’  

‘Hmhm,’ zei Voelo. Ze ging aan tafel zitten. Diep in gedachten verzonken begon ze haar 

boterham te smeren. Een voor een kwamen haar broers en zussen aan tafel.  

‘Goedemorgen deze mooie morgen, allerliefste zusje’ riep Moto en Voelo kreeg een dikke 

knuffel van haar zus. Ineens voelde Voelo dat het gevoel in haar buik veranderde. Het 

muizengevoel, zoals Voelo het was gaan noemen, was weer weg. Ze haalde opgelucht adem 

en dook even lekker weg in de armen van Moto. Moto begon opeens een gek dansje met haar 

te doen en Voelo moest lachen om haar maffe zus.  
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Voelo ging naar boven om zich aan te kleden. Toen iedereen klaar was, vertrokken ze samen 

richting school. In de auto kletsten haar broers en zussen allemaal door elkaar heen. Moto 

vertelde over haar voetbalvrienden waar ze na school mee had afgesproken. Beeldo en Denko 

kletsten samen over wat ze straks met de Space-club zouden gaan doen. Niemand had het 

gedacht, maar in de afgelopen twee jaar was deze club uitgegroeid tot een grote club met een 

hoop leden die zichzelf de Spazo’s noemden! 

 Zinto vertelde over zijn beste vriend Sensori. ‘Ik ben zo blij dat ik Sensori ontmoet heb. Hij is 

precies zoals ik. Dat is zo fijn wanneer je helemaal jezelf kunt zijn bij je beste vriend’, 

verzuchtte hij.  

Voelo zat te luisteren naar Zinto en voelde in haar buik ineens weer dat gekke muizengevoel. 

Zij wilde ook graag zo’n allerbeste vriendin bij wie ze zichzelf kon zijn. Voelo had met niemand 

afgesproken voor die middag. Ze had ook nog geen beste vriend of vriendin gemaakt op deze 

school. Nog niet eens een gewone vriendin of vriend. Op haar oude school had ze een hele 

fijne vriendengroep. Ze konden heerlijk kletsen en spelen samen. Ze vonden dezelfde dingen 

leuk en interessant. Voelo had echt gedacht dat ze op de nieuwe school ook weer zulke 

vrienden zou vinden.  

De auto stopte voor de school. Het muizengevoel werd weer sterker; het leek wel of de muizen 

begonnen te hardlopen in haar buik! Zinto zag dat zijn zusje zich niet zo goed voelde. Hij gaf 

haar een vriendelijk kneepje in haar hand. 
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Voelo kwam de klas in en ging stilzwijgend aan haar tafeltje zitten. Ze  zag iedereen druk met 

elkaar praten. Voelo zat naast Sammie maar die zei meestal weinig tegen haar. Sammie en 

Semmie waren al vanaf groep 1 beste vrienden. Toen Sammie naast Voelo moest gaan zitten, 

vond hij dit echt heel stom, zei hij. Hij wilde gewoon bij Semmie zitten en niet bij Voelo. In 

haar groepje zaten verder Dora en Feline. Die kletsten vooral vaak met elkaar, maar ze zeiden 

nooit zo veel tegen Voelo.  

De juf kwam de klas binnen. ‘Goedemorgen allemaal,’ zei de juf op een vrolijke toon. Voelo 

keek naar de juf. Ze keek in haar ogen. Dat is gek, dacht ze. De juf praat vrolijk, maar haar ogen 

staan verdrietig. Zou alles wel goed zijn met de juf, dacht Voelo. De juf zei altijd dat het 

belangrijk is om eerlijk te zeggen hoe je je voelt en om er voor elkaar te zijn. Als ze verdrietig 

is, dan moet ik er voor haar zijn. Maar eigenlijk is het op dit moment niet meer de bedoeling 

dat je van je plaats afgaat. Wat moet ik nu doen?!’ dacht Voelo. 

Voelo ging toch naar de juf toe. Ze liep voorzichtig schuifelend naar de tafel van de juf. ‘Juf, is 

alles goed met u,’ vroeg ze zachtjes. Voelo zag dat de ogen van de juf vochtig werden.  

‘Ja hoor Voelo, ik voel me prima. Ga nu maar snel op je plaats zitten want we gaan beginnen 

met de les. Je weet toch wel dat je niet van je plaats moet komen nu.’  

Voelo schrok van de wat scherpe toon in de stem van de juf.  Dat is vreemd, dacht Voelo. Wij 

moeten van de juf altijd eerlijk zeggen wat we voelen, maar ik zie dat de juf verdrietig is en 

toch zegt ze dat ze zich goed voelt, maar praat ze boos. Voelo liep snel terug naar haar stoel. 

Ze voelde zich wat in de war.   

‘We gaan vandaag praten over voedsel, zei de juf. Wat is gezond voedsel en wat is ongezond 

voedsel. Weet iemand dat?’ 

Beeldo zat diep na te denken. Hij kende een hele hoop gezond voedsel. Ongezond nog wel 

meer. Beeldo was dol op lekker snoepen. Maar Zinto nog veel meer!  
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 Meerdere kinderen staken hun vinger op. Sammie kreeg de beurt. ‘Een aardbei snoepje is 

gezond juf, want daar zit fruit in,’ zei hij met een grijns op zijn gezicht. De andere kinderen in 

de klas moesten lachen.  

De juf glimlachte naar Sammie. ‘Tja, zullen we eens kijken of je gelijk hebt dat er fruit in het 

snoepje zit?, zei de juf. Laten we eens onderzoeken wat er allemaal in een aardbei snoepje in 

zit? Dan kunnen we samen ontdekken hoe gezond het is.’ 

Voelo zat na te denken over voedsel. Ze was de vraag van de juf alweer kwijt eigenlijk want 

haar hoofd was alweer veel verder door gaan denken. Ze stak haar vinger op.  

‘Ja Voelo,’ zei de juf.  

‘Nou juf, ik zit over voedsel na te denken en ik vraag me iets af. Ik vind het zo gek en zo 

oneerlijk dat er zoveel eten in de wereld is, maar dat het niet eerlijk verdeeld is. Er zijn heel 

veel mensen in de wereld die iedere dag doodgaan van de honger.’ Voelo ging wat harder en 

sneller praten. Dat gebeurde altijd als ze zich ergens over opwond.  

‘Maar er zijn ook veel mensen in de wereld die doodgaan door te veel eten. Dat zou dan toch 

moeten betekenen dat we genoeg voedsel voor iedereen in de wereld hebben? Dan zouden 

we het toch zo moeten kunnen verdelen dat er geen mensen meer door te weinig of te veel 

voedsel hoeven te sterven? Ik vind het heel erg dat het zo oneerlijk is. Ik begrijp niet waarom 

volwassenen dit niet anders kunnen regelen samen. Wij kinderen moeten altijd alles eerlijk 

delen, maar volwassenen doen dat dus kennelijk niet. Hebben zij dit dan niet geleerd vroeger? 

Heeft u eigenlijk geleerd om te delen vroeger want u bent al oud, toch?’ vroeg Voelo buiten 

adem. Soms kon haar mond niet bijhouden wat haar hersenen allemaal dachten en wilden 

zeggen.   

De hele klas en ook de juf keken Voelo ietwat glazig aan. ‘Tjongejonge, daar hebben we Voelo 

weer hoor,’ zei Sammie. Hier hebben we het toch helemaal niet over, lekker belangrijk 

allemaal.’  

De klas begon te lachen. Voelo voelde dat ze een rode kleur kreeg. De muizen leken nu wel 

een race aan het houden te zijn in haar buik.  

De juf leek even niet goed te weten wat ze moest zeggen. ‘Voelo, zullen we ons bij het 

onderwerp van de les houden? Dit lijkt me geen onderwerp voor deze leeftijdsgroep. Straks 

krijgen  de kinderen er nog nachtmerries van.’  

Voelo ging weer zitten. Ze probeerde weg te duiken in haar stoel. ‘Waarom stelde ze nou toch 

ook altijd van die stomme vragen? Echt hè, waarom doe ik toch zo stom? Ik moet gewoon 

leren mijn mond te houden!’ dacht ze. 

In de pauze zat Voelo na te denken over zichzelf. Ze vond zichzelf maar een stomme draak. 

Waarom ben ik niet gewoon zoals de andere kinderen? Waarom voel ik zoveel en denk ik 

zoveel na? Waarom denk ik andere dingen dan de andere kinderen? Waarom vindt niemand 

hier dezelfde dingen leuk als ik? De andere kinderen leken in haar ogen soms zo kinderachtig. 

De meiden die zich bezig hielden met wat de jongens van hen vonden en wie op wie was. Of 
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die meiden die alleen maar met hun telefoon bezig waren. Voelo snapte die meiden gewoon 

niet.  

Ze keek naar een groepje meiden uit haar klas. ‘Voelo, kom op. Ga er gewoon heen,’ zei Voelo 

fluisterend tegen zichzelf. Ze verzamelde al haar moed en liep naar het groepje toe. Ze ging 

bij het groepje staan en luisterde naar het gesprek.  

‘Heb je die nieuwe schoenenlijn van Dragon gezien, vroeg Sanne. ‘Oh ja, zo vet,’ gilde Josje. 

‘Die bijpassende sieraden zijn ook geweldig, zei Imke. Ik zou er een moord voor doen om die 

te hebben,’ verzuchtte ze.  

Oké, nu moet ik iets zeggen, dacht Voelo. ‘Tja, dat is best toepasselijk dat je dat zegt, zei Voelo. 

Want de schoenen en sieraden worden gemaakt door kinderen en mensen die in 

verschrikkelijke omstandigheden moeten werken. Ze krijgen amper betaald voor hun werk. 

Hierdoor kunnen ze dus ook amper eten en als je het zo bekijkt dan worden er mensen 

vermoord voor die schoenenlijn.’  

De meiden staarden met ver opengesperde ogen naar Voelo. Hun monden vielen open van 

verbazing. ‘Jeetje Voelo, jij verpest ook echt altijd alles! Ga alsjeblieft ergens anders staan en 

laat ons met rust!’ riep Sanne uit. 

Voelo droop teleurgesteld af. In haar hoofd buitelden de gedachten over elkaar heen. Waarom 

hield ze niet gewoon haar mond over wat ze dacht, dacht ze. Maar ze kon echt heel boos om 

dit onderwerp worden. Schoenen die gemaakt worden voor heel weinig geld doordat ze de 

makers slecht behandelen, en dan die schoenen weer verkopen voor heel veel geld. Dat kan 

toch niet? Dat is toch super oneerlijk? Ze snapte er niets van dat mensen daar aan 

meewerkten. Als iedereen gewoon zou stoppen met het kopen van dingen die gemaakt 

werden door misbruik te maken van andere mensen zou de wereld echt kunnen veranderen. 

Maar kennelijk was ze de enige die er zo over dacht. Nou ja, thuis dachten Denko en haar papa 

en mama hier hetzelfde over. Ze konden hier samen uren over praten.  

Voelo liep in de richting van het voetbalveld. Er waren een hoop kinderen aan het voetballen. 

Ze zag Moto lachend rondrennen over het veld.  
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‘Oh nee, daar heb je Voelo, riep Sammie. Pas maar op hoor, want zo meteen is de bal weer 

gemaakt door zielige kindertjes en mogen we er niet mee voetballen. Red de bal van Voelo!’ 

riep hij. Semmie begon gelijk mee te roepen. ‘Red de bal van Voelo!’ De andere kinderen 

begonnen met hem mee te roepen. ‘Red de bal van Voelo,’ riepen ze in koor.  

Moto hoorde wat ze riepen. Ze liep naar Sammie toe en keek hem recht in zijn ogen aan. 

‘Ophouden nu met mijn zusje pesten, anders krijg je met mij en de andere Intenso’s te maken!’ 

Sammie keek terug,  maar sloeg toen zijn ogen neer. Hij wist dat Moto voor niemand bang 

was en alles durfde. Hij had geen zin om alle Intenso’s op zijn dak te krijgen. Hij liep sjokkend 

terug naar zijn vrienden. ‘Kom, we gaan weer voetballen,’ zei hij. 

Voelo rende huilend weg van het veld. Moto rende achter haar aan. ‘Wat is er aan de hand?’ 

Voelo vroeg ze. Je trekt je toch zeker niets aan van die stomme Sammie? Die doet alleen maar 

stoer omdat hij eigenlijk een watje is. Gewoon er tegenin gaan en dan houdt hij zo op.’  

‘Maar dat kan ik niet, zei Voelo. Ik wil eigenlijk ook helemaal niet anderen behandelen op een 

manier die ik zelf niet fijn zou vinden. Dat is gewoon niet eerlijk als ik dat zou doen, toch? Maar 

soms probeer ik wel voor mezelf op te komen, maar dan vind ik het gewoon te eng, Moto.’  

‘Weet je wat ik doe als ik iets eng vind Voelo?, vroeg Moto. Voelo schudde haar hoofd. 

‘Nou, dan zet ik mijn voeten heel stevig in de grond en doe net of ik een boom ben met wortels 

diep in de grond en met hele hoge en lange takken. Dat helpt me om me groot en sterk te 

voelen en dan durf ik meer. Soms spring ik even een paar keer op en neer zodat ik de grond 

goed kan voelen en ik me echt een boom voel. Moto begon te springen en sloeg haar armen 

theatraal uit. ‘Ik ben een grote stevige eik,’ riep ze erbij.  

Voelo moest lachen om haar zus. Maar al snel ging het lachen over in huilen. ‘Ik ben gewoon 

stom, superstom, snotterde ze. De tranen rolden over haar wangen. Ik denk stom en ik doe 

stom en ik praat stom. Alles is gewoon stom aan mij!’  
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Lief zusje van me, jij bent helemaal niet stom. Jij bent gewoon heel gevoelig. Je heet niet voor 

niets Voelo. Dat maakt je net bijzonder. Jij voelt zoveel en zo diep. Je kunt daarbij ook nog 

eens heel diep nadenken over alles wat je voelt. Anderen voelen de dingen misschien niet zo 

diep en ze denken er dus ook niet zo over na als jij. Ze snappen dan niet wat jij bedoelt. Maar 

dat is geen reden om vervelend tegen je te doen. Ze zouden kunnen proberen om je te 

begrijpen, zoals ik ook doe.’ 

Voelo keek haar zusje aan. Moto had grassprieten in haar haar en haar knieën waren helemaal 

groen. Ze voelde een warm fijn gevoel in haar buik. Voelo was dol op haar heerlijk drukke en 

beetje gekke zusje. Moto hielp haar altijd weer om zich wat beter te voelen wanneer ze 

verdrietig was. 

 ‘Gaat het weer een beetje?’ vroeg Moto.  

‘Ja het gaat wel weer,’ zei Voelo.  

‘Moto, kom je nou nog?!’ werd er geroepen vanaf het veld.  

‘Jahaaha!’ riep Moto terug. Moto en Voelo gaven elkaar een knuffel en Moto rende het veld 

weer op.  

Voelo liep terug naar de school. Ze dacht na over wat haar zus zei. Misschien als anderen mij 

niet begrijpen, moet ik maar meer gaan proberen om hen te begrijpen? Wat als ik nu niet 

meer zeg wat ik denk of voel, maar eens ga proberen te zeggen wat ik denk dat zij denken en 

voelen? Zouden ze me dan minder raar vinden? Misschien lukt het dan wel om vrienden te 

maken?’ vroeg Voelo zich af. Voelo voelde ineens een beetje hoop. Misschien gaat het toch 

wel beter worden dan dit, dacht ze. 

Die avond verdiepte ze zich in de schoenenlijn van Dragon. Ze onderdrukte haar eigen 

gevoelens en gedachten over het merk en probeerde te zien wat de andere meiden zagen. Ze 

onthield de namen en de bijzonderheden van de nieuwe schoenen. Ze onderzocht welke 

sieraden het meest populair waren en welke bekende draken ze droegen. Voelo maakte een 

hele map aan van het merk Dragon. Ze werkte tot laat door aan haar map. Mama keek om de 

hoek van de deur. ‘Ben je nog wakker, Voelo? Het is echt al heel laat lieverd. Het is nu echt 

tijd om te gaan slapen,’ zei mama. 

‘Oké mama, ik ben bijna klaar.’ Met een opgelucht gevoel stapte Voelo haar bed in. Nu komt 

het vast goed, dacht ze. 

De volgende ochtend voelde ze geen muizen in haar buik. Ze had de hele map goed uit haar 

hoofd geleerd. Voelo liep vol zelfvertrouwen het schoolplein op. Maar op het schoolplein 

begon ze het toch wel een beetje spannend te vinden. Ze dacht aan de tip van Moto. Ze deed 

even haar ogen dicht en stampte twee keer op de grond. Ze stelde zich voor hoe onder haar 

voeten wortels diep de grond in liepen. Haar lichaam werd een grote, stevige stam en haar 

armen zwiepende sterke takken. Ze deed haar ogen weer open en voelde dat ze zich minder 

gespannen voelde. Helemaal in de linkerhoek van het schoolplein zag ze Sanne, Josje en Imke 
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staan. Ze liep met een zelfverzekerde tred naar hen toe. ‘Ik ben een stevige eik,’ herhaalde ze 

in haar hoofd.  

‘Hallo meiden, hebben jullie die nieuwe armband van Dragon gezien? Die is echt zo vet! Die 

zou zo geweldig staan bij die Dragon Dipster schoenen.’ zei Voelo.  

De meiden draaiden zich verbaasd naar Voelo toe. ‘Wat zeg jij nou, zei Sanne. Ik dacht dat 

Dragon verschrikkelijk was?’ Ze keek Voelo met een spottende blik aan.  

‘Nee joh, zei Voelo. Ik maakte maar een grapje. Ik vind Dragon echt supercool. Ik zou zo graag 

die Dipster schoenen krijgen van mijn ouders. Hebben jullie die DyDy oorbellen al gezien?’ 

vroeg ze.   

‘Oooh ja, die zijn zo fantastisch, gilde Josje. Heb jij die ook al gezien? Zullen we even met zijn 

vieren daar gaan zitten. Kunnen we over Dragon kletsen. Kijk ik heb in mijn telefoon alle 

schoenen uit de lijn staan. Welke zou jij willen kopen?’  

Voelo onderdrukte haar neiging om te zeggen dat ze deze schoenen nooit zou kopen omdat 

ze dan zou meewerken aan het onderdrukken van mensen. ‘Ik zou het liefst die Dipsters willen 

hebben, zei ze.  

‘Oh ja, die vind ik ook echt geweldig!’, riep Josje uit terwijl ze een arm door de arm van Voelo 

stak. Er gebeurde ondertussen iets dat Voelo niet kon zien. Op haar rug verloor een klein stukje 

van haar felgele vel wat van zijn kleur.  

Gearmd liepen ze de school in. ‘Wauw, dacht Voelo. Ik hoor erbij. Ze vinden me wél leuk. Ik 

hoef alleen maar net zoals zij te denken, voelen en doen en niet meer te zeggen wat ik zelf 

denk of voel. Wie had gedacht dat het zo simpel kon zijn?!’ Toch had Voelo een dubbel gevoel 

in haar lijf. Ze voelde blijdschap omdat ze nu ergens bij hoorde, maar ze voelde ook iets anders. 

Voelo kon het niet goed benoemen, maar het was een minder prettig gevoel. Ze probeerde 

het minder fijne gevoel weg te drukken.  

’s Avonds ging de hele familie Intenso aan tafel 

om te eten. Papa ging nog snel servetjes uit de 

keuken halen. Meestal waren die wel nodig met 

Moto aan tafel die bijna iedere dag wel iets 

omver stootte als ze weer eens vol 

enthousiasme aan het vertellen was. Mama 

keek of alles verder op tafel aanwezig was. 
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Voelo had de hele dag over Dragon gesproken en leek nu niet meer te kunnen stoppen. ‘Oh, 

hebben jullie die nieuwe Dragon Dipster schoenen gezien, die zijn zo cool,’ zei ze.  

Alle Intenso’s draaiden zich verbaasd naar Voelo toe. ‘Huh, wat zeg jij nou?, vroeg Denko. Je 

weet toch dat die schoenen gemaakt worden door mensen die heel slecht behandeld worden? 

Daar heb jij ons vorige week toch nog alles over verteld? Ik dacht dat je niet begreep hoe 

mensen die schoenen konden kopen? Leg me dit eens uit,’ zei ze terwijl ze afwachtend haar 

handen onder haar kin vouwde.   
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Beeldo keek naar de rug van Voelo. Hij keek nog eens en fronste zijn wenkbrauwen. ‘Voelo, 

wat is er met jouw rug aan de hand?’ vroeg hij.  

Voelo keek hem vragend aan. ‘Wat bedoel je, Beeldo?’ Voelo deed haar shirt omhoog en 

probeerde naar haar rug te kijken. Nu werden de ogen van Beeldo zo groot als schoteltjes. ‘Er 

is een stukje van jou doorzichtig geworden! Je hebt daar geen kleur meer! Je bent een stukje 

onzichtbaar geworden!’ riep hij uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voelo rende naar de spiegel en bekeek haar rug. Ze schrok zich een hoedje. De tranen 

sprongen in haar ogen. ‘Mama, papa, wat is dit?! Waarom is er een stukje van mijn rug 

onzichtbaar geworden?’ 

Papa en mama wisselden een blik met elkaar. Papa begon te praten. ‘Voelo, ben jij echt jezelf? 

Zeg en doe jij wat je denkt en voelt? Of zeg en doe je iets anders dan je zelf denkt of voelt?’  

Voelo keek papa een beetje verward aan. ‘Wat bedoel je, papa?’ vroeg ze.  

‘Draken die niet zichzelf zijn, maar bijvoorbeeld zich gaan aanpassen aan anderen om erbij te 

horen, verliezen dan langzaam hun kleur. Ze gaan zeggen en doen wat ze denken dat anderen 

willen dat ze zeggen en doen. Ze laten zichzelf en hun eigen mening en gevoelens dus niet 

meer zien en verliezen zo een stukje van zichzelf.’ 

 Mama keek Voelo aan. ‘Vind je die Dragon schoenen bijvoorbeeld echt zo gaaf, of zeg je dat 

omdat anderen het zeggen. Wat denk jij zelf over die schoenen?’  

Voelo keek stil voor zich uit. Ze voelde zich een beetje boos worden. Ja hoor, nu is het weer 

niet goed dan? dacht ze. Nu hoorde ze er eindelijk een beetje bij en dan is het ook weer niet 
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goed. Wat is dat nu weer voor iets stoms? Hoe kan ik nu ineens onzichtbaar worden? Echt 

superstom dit! Ze bleef mokkend voor zich uit kijken en ze gaf mama geen antwoord op haar 

vraag. 

‘Weet je wat het is, Voelo,’zei mama. Als je niet jezelf bent, maar doet alsof je iemand anders 

bent, dan krijg je daar zelf last van. Ik snap heel goed dat je dit probeert, want het lijkt te 

werken. Ik heb het als jonge draak ook geprobeerd. Hoe meer ik echter deed alsof ik iemand 

anders was dan mezelf, hoe eenzamer ik werd. Het werkte wel. Ik hoorde erbij en ik mocht 

meedoen, maar ik mocht meedoen met dingen die ik eigenlijk helemaal niet leuk of 

interessant vond. Ik hoorde erbij, maar de andere jonge draken hadden eigenlijk geen idee 

wie ik was. Langzaam werd ik steeds een beetje meer onzichtbaar, maar gek genoeg leken de 

andere jonge draken dit niet te zien. Ik leek heel veel vrienden te hebben, maar toch voelde 

ik me heel erg eenzaam. Gek is dat, hè?’ vroeg mama. Oma zag mijn doorzichtige vlekken en 

zij heeft me dit toen ook uitgelegd.  

Voelo keek haar mama aan. Ze begon zachtjes te huilen. ‘Heb jij dit ook geprobeerd vroeger?, 

vroeg ze al sniffend. Mama knikte. ‘Maar wat heb jij dan gedaan om wel je echte vrienden te 

krijgen?’ 

Mama keek Voelo liefdevol aan. ‘Lieve Voelo, wat heb jij zelf gedaan om je oude vrienden te 

maken?’ 
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‘Niets mama, dat ging vanzelf.’ 

‘Precies,’ zei mama. ‘Je was gewoon jezelf en jouw vrienden vonden jou leuk om wie je was. 

Nu ben je wat ouder en denk je er meer over na. Nieuwe vrienden maken kan dan lastiger zijn. 

Het is geen fijn gevoel om te voelen dat je er niet bij hoort. Maar erbij horen en niets van jezelf 

laten zien, maakt dat je onzichtbaar wordt. Je maakt er geen echte vrienden mee. Maar 

vriendschap met iemand die jou vriend is om wie jij bent geeft wel een heel fijn gevoel. In een 

goede vriendschap word je geen van beiden onzichtbaar, maar kan je echt jezelf zijn.’   

Zinto knikte instemmend. ‘Ik herken dat ook wel, mama. Iedereen hier weet natuurlijk dat ik 

wel eens overprikkeld kan raken. Dat is een heel naar gevoel en dan kan ik ineens boos worden 

en vuur spuwen. Anderen vinden dat wel eens lastig wanneer ik door overprikkeling ineens 

boos ga doen. Ze begrijpen het niet echt. Ik kan me daardoor weleens eenzaam en 

onbegrepen voelen. Toen ik een keer naar de afkoelruimte op school ging omdat ik 

overprikkeld raakte, zat daar Sensori. Die keek me boos aan toen ik binnenkwam. Ik ging zelf 

boos in een andere hoek zitten en ik negeerde hem. Maar toen ik rustiger werd vroeg ik hem 

wat hij daar deed. We bleken over veel dingen hetzelfde te denken en veel hetzelfde te voelen. 

Dat schepte direct onze band.’ 
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Voelo voelde dat haar hoofd een beetje tolde. ‘Ik ga het allemaal even laten bezinken,’ zei 

Voelo. ‘Het is nu een beetje veel in mijn hoofd, merk ik.”  

Voelo had altijd tijd nodig om haar gevoelens en gedachten op een rijtje te zetten en alles te 

verwerken. 

Voelo lag die avond nog lang wakker in haar bed. Hoe moet ik dit nu aanpakken?, dacht ze. Ik 

vind Sanne, Imke en Josje best aardig, maar ik kan niet echt met ze praten over wat ik denk en 

voel. Dat voelt toch niet heel erg fijn. Zou er een manier zijn om mezelf te zijn en een vriend 

of vriendin te vinden waarmee ik kan delen wat ik voel en denk? Voelo dacht en dacht, maar 

ze kwam er niet echt uit. Het enige dat ze kon bedenken was zichzelf te zijn en op zoek te gaan 

naar andere draken die dezelfde interesses hadden als zij. Uiteindelijk viel ze tegen de ochtend 

in slaap. 

Voelo stond de volgende ochtend wat onrustig op. Ze had besloten wat ze zou gaan doen, 

maar ze vond het wel spannend. Wat als nu weer niemand haar leuk zou vinden? Ze kreeg het 

muizengevoel weer. Ik ga die gekke boom-oefening van Moto gewoon weer doen, dacht ze.   

Zinto liep haar kamer binnen. Hij zag Voelo eerst springen op de grond en daarna haar armen 

naar de hemel heffen en omhoog kijken.  

‘Ben je de boom-oefening aan het doen?’ vroeg hij. 

 Voelo probeerde haar boomhouding vast te houden en knikte. ‘Ik voel me wat gespannen’, 

zei ze.  

‘Weet je wat ik doe wanneer ik veel spanning voel?’  Voelo schudde haar hoofd terwijl ze 

probeerde stevig te blijven staan als een sterke eik.  

‘Ik doe een blaasoefening,’ zei Zinto. Bij mij lijkt de spanning altijd wel in mijn hele lijf te gaan 

zitten. Dat voelt niet fijn. Ik ga dan staan en blaas alle spanning uit mijn lijf. Zullen we het 

samen eens proberen?’ 

 ‘Oké.’ Voelo  liet haar boomhouding los en keek haar broer met een vragende blik aan. ‘Hoe 

moet dat dan?’  

‘Kom maar naast me staan, Voelo.’ Doe je ogen dicht en denk aan je voeten. Adem nu diep in 

en blaas dan de spanning uit je voeten.’  

Voelo keek hem verbaasd aan. ‘Lucht uit je voeten blazen? Hoe dan?!’ 

‘Probeer het maar eens zei Zinto. Niet over nadenken zusje, maar gewoon proberen,’ zei hij 

met een knipoog.  Voelo ademde diep in, dacht aan haar voeten en blies hard uit. Dat voelde 

eigenlijk best fijn. Het leek wel of haar voeten ineens meer ontspannen aanvoelde.  

‘Je kunt gewoon blazen of je kunt een soort ffff geluid maken, zei Zinto. Dat klinkt een beetje 

als een fietsband die leegloopt, maar dat kan ook heel fijn voelen. Zullen we dat nu eens 

proberen?’  
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‘Oké, laten we dat doen.’   

Dan gaan we nu naar onze benen en blazen we alle spanning uit onze benen.’ Mama liep net 

voorbij op de gang en hoorde een dubbele “fffff”. Ze keek even verbaasd om de hoek. ‘Aah, 

ben je de blaasoefening aan Voelo aan het leren, Zinto?’vroeg ze. Al blazend knikte Zinto naar 

mama. ‘Dan laat ik jullie snel weer lekker verder gaan met blazen.’ Mama maakte zich uit de 

voeten.  

Samen bliezen Voelo en Zinto de spanning vervolgens uit hun buik, borst, rug, armen en hoofd. 

‘Open nu je ogen maar weer, Voelo. Hoe voel je je?’  

Voelo voelde hoe haar lijf en hoofd aanvoelde. ‘Ik voel me wel fijn eigenlijk. De spanning voel 

ik nu niet meer. Het muizengevoel is weer weg.’  

‘Kijk, zei Zinto, heeft die gekke broer van jou je zomaar iets geleerd vandaag. Nu ga ik er snel 

vandoor want ik moet nog tandenpoetsen en haren kammen. Doei zusje!’ 

Vandaag gingen de Intenso’s met de fiets naar school. Ik bof maar met deze gekke bende om 

me heen, dacht ze. We hebben wel eens ruzie, maar ik ben heel blij dat ze er altijd voor me 

zijn. Het gaat misschien niet gelijk lukken om vrienden te maken, maar ik denk echt wel dat 

het me uiteindelijk gaat lukken. Het lukte bij mama en papa, en het lukte ook bij mijn broers 

en zussen en wij zijn eigenlijk allemaal een beetje anders dan anderen. Maar als ik er zo over 

nadenk is eigenlijk iedereen een beetje anders dan anderen. Niemand is toch echt hetzelfde. 

Voelo keek naar haar broers en zussen en voelde een fijn gevoel in haar buik. Haar door Beeldo 

opgepimpte fiets fietste heerlijk! 
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Zinto keek haar aan en gaf haar een knipoog. Beeldo zag dit en probeerde zijn zus ook een 

knipoog te geven. Dit kon hij echter nog steeds niet echt goed en ze schoten samen in de lach. 

Ze begonnen gekke gezichten te trekken naar elkaar en Moto en Denko zagen dit. Ze gingen 

gelijk meedoen. Mama keek opzij en zag al die maffe gezichten. Ze schoot in de lach. Met zijn 

allen kregen ze de slappe lach tot ze de tranen over hun wangen rolden.   

Voelo liep nog wat na grinnikend van haar lachbui samen met haar broers en zussen het 

schoolplein op. Ze zag Imke in de hoek staan. Ze begon ineens naar Voelo te zwaaien. Voelo 

liep naar haar toe.  

Imke keek haar een beetje schuchter aan. ‘Hoi Voelo. Ik heb eigenlijk een vraag aan jou’, begon 

Imke voorzichtig. ‘Maar ik weet niet of je het stom zult vinden.’ Voelo keek haar verbaasd aan.  

Imke praatte met zachte stem verder. ‘Toen jij vertelde over hoe de Dragon schoenen werden 

gemaakt, ben ik daarover gaan lezen. Ik ben eigenlijk wel heel erg geschrokken van wat ik 

gelezen heb. Ik zou er zo graag iets aan willen doen. Maar ik weet niet meer hoe hij erover 

denkt. Denk jij er nu misschien anders over omdat je nu zo’n fan bent van Dragon?’ Imke keek 

met een wat afwachtende blik in haar ogen naar Voelo.  

Ze lijkt het wel spannend te vinden om dit aan me te vragen, dacht Voelo. Voelo keek haar 

verbaasd aan. Ze had het gevoel alsof ze zichzelf even moest knijpen om te checken of dit echt 

gebeurde. ‘Ik denk er niet echt anders over, Imke. Eerlijk gezegd wilde ik zo graag vriendinnen 

met jullie worden, dat ik maar zei dat ik de Dragon schoenen geweldig vond omdat jullie die 

geweldig vonden. Ik vind de schoenen ook echt wel mooi, maar ik vind het lelijk hoe ze 

gemaakt worden,’ zei Voelo. Poeh, wat luchtte het op om gewoon te zeggen wat ze dacht. 

Imke haalde opgelucht adem. ‘Ja, dat heb ik precies hetzelfde’, zei ze. ‘Maar ik durfde niet 

goed om er iets van te zeggen omdat ik zag hoe iedereen op jou reageerde toen jij er wat van 

zei. Ik was ook bang dat ik er dan niet meer bij zou horen. Sorry dat ik niet voor je opkwam 

toen,’ zei Imke zachtjes.  

Voelo keek haar dankbaar aan. ‘Wat ontzettend fijn dat je dit zegt. Ik snap echt waarom je 

niets zei, want jij was ook bang om er niet bij te horen. Net als ik! We deden dus allebei 

hetzelfde’. Even werd het stil tussen hen. ‘Imke, als jij ook niet eerlijk was over wat je denkt 

en voelt, werd jij dan ook stukjes onzichtbaar?’ Imke keek Voelo vanonder haar wimpers aan. 

Zachtjes knikte ze. Ze liet haar rug zien aan Voelo waar heel veel onzichtbare stukken in zaten. 

‘Ik heb het ook, Imke. Maar mama en papa hebben uitgelegd dat als ik weer mezelf ben dat 

die onzichtbare plekken weer weg gaan.’ Samen keken ze naar de onzichtbare plek op de 

onderrug van Imke. ‘Ja, ik zie het! Kijk Voelo!’riep Imke uit. De vlek werd een stukje kleiner. 

En toen nog een stukje kleiner. Ze keken snel naar de rug van Voelo. Ja hoor, ook daar werd 

de vlek kleiner. Imke en Voelo keken elkaar aan en ze gaven elkaar een dikke knuffel.  
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Voelo en Imke gaven elkaar een arm en liepen al kletsend richting de ingang van de school. 

‘Wat denk jij, Voelo? Zou er een manier zijn om zulke mooie schoenen te maken zoals de 

Dragon schoenen zonder dat er mensen slecht behandeld worden?’ vroeg Imke.  

‘Dat weet ik wel zeker dat dat kan,” zei Voelo. Zullen we  dit samen eens gaan uitzoeken? 

Misschien kunnen we wel samen een nieuw merk gaan bedenken met prachtige schoenen en 

bijpassende sieraden, maar die gemaakt zijn zonder misbruik te maken van mensen.’  

‘Dat lijkt me echt cool, zei Imke. Misschien kunnen we dan ervoor zorgen dat ons 

schoenenmerk er juist op gericht is om het leven van de mensen die de schoenen maken het 

beter krijgen in hun leven? Dan verdient bijvoorbeeld iedereen er even veel geld aan en is het 

eerlijk verdeeld.’  

Al plannen makend liepen Voelo en Imke samen de school in. Samen gingen ze proberen om 

de wereld een stukje beter te maken. Allebei met een lijf zonder onzichtbare stukjes maar vol 

in hun eigen kleur.  
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