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Een wereldreis naar geluk! 
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Het is fijn wandelen als de natuur je rugzakje draagt. 



 

Antoine wandelt door de bergen. Zijn oogjes kijken in het rond.  

Plots ziet hij een hartje. 

“Hé, dat lijkt wel mijn hart! 

Het voelt lekker om mijn eigen hart te zien.” 

 

Kun jij nu ook je hart zien? 

Ik ben heel dichtbij. 





     



 

Antoine roept: “Wat een mooie waterval!” 

De waterval zegt:  

“Als jij mij mooi vindt, blijf ik altijd bij je.” 

 “Hoe doe je dat?” 

 “Ik kan dat, omdat jij ook zo mooi bent.  

Raak me eens aan, als je wilt.” 

Antoine houdt zijn handje in het water.  

Heel zijn hartje schittert. 

“Ik schitter!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Zo, nu blijf ik voor altijd in jouw hartje.”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Er zit een vlinder op het hoofdje van Antoine. 

“Wat kom jij doen?” 

“Voel maar. Ik beweeg met mijn vleugels.” 

“Wat gebeurt er nu? Ik kan het landschap voelen,” zegt Antoine.  

“Hoe kan dat nu?” 

“Dat kan, omdat jij van de natuur houdt.” 

Antoine fluistert stil: “Dank je wel.”  



 





 

 

Antoine ziet iets raars. Er komt water uit de rots. 

“Water, waar kom jij vandaan?”  

“Kom maar wat dichter bij. Ik vertel het aan je hartje.” 

Het hartje van Antoine zingt van plezier! 

“Wat is het prettig, waar jij vandaan komt.” 

“Tot ziens, Antoine. Bezoek je me nog eens?” 

 



 

 

Het is fijn om te slapen in de bergen.  

De natuur dekt Antoine toe bij het slapen gaan. 

Hij wordt wakker en loopt even naar buiten.  

Zijn zaklamp geeft veel licht, omdat het lekker donker is. 

Het is heel stil nu het nacht is. 

Antoine schrijft met zijn zaklamp zijn naam in de sterren. 

Hij geniet van zijn blote voetjes, stappend in dit verre land.  



 

 





 

Die nacht heeft Antoine een droom. 

Zijn gezicht wordt geverfd. 

Hij krijgt de mooiste kleren aan.  

Hij heeft een kroon op zijn hoofdje. 

Iedereen wil hem zien. 

Ze dragen hem door het dorp.  

Ze bewonderen hem. 

Opgewonden wordt Antoine wakker. 



 

 

“Wat een mooie boom!” 

“Vind jij mij mooi?” vraagt de boom. 

 “Je hebt zo’n mooie kleur.” 

“Wat zeg jij dat lief,” zegt de boom.  

“Vanaf nu blijf ik altijd mooi.” 

Antoine geeft de boom een dikke zoen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Wat ben jij een sterke waterval.” 

“Ik ben hier om de mensen te helpen,” zegt de waterval. 

Antoine is verwonderd en vraagt: “Hoe kun jij nu mensen helpen?” 

“Voel maar.” 

Antoine danst van plezier. 

“Wat ben ik blij!”







 

 

Het avontuur gaat verder. 

Antoine wandelt door een bos.  

Alle bomen spreken tegen hem. Hij is een beetje bang. 

“Je moet niet bang zijn. Wij helpen je, omdat jij blij bent.” 

Antoine voelt dat de bomen van hem houden.  

Hier rust hij dan ook even uit.  

Alle bomen moeten om hem lachen. 



Antoine heeft weer pret.  

Hij zit met zijn voetjes in het koude water. 

“Wat heb jij een rare kleur. En er zitten geen visjes in jou!” 

“Moet ik een andere kleur hebben?  

En moeten er visjes in mij zitten?  

Dat wist ik niet. Ik ben slechts water. Ik kom net uit de aarde. 

Als ik straks groot ben, ben ik een rivier met vissen.  

En later golf ik als de zee.” 

Antoine begrijpt niets van wat het water zegt.  

Maar wat is hij gelukkig. 







“Vind jij mij mooi?” vraagt Antoine aan de berg. 

“Waarom vraag jij dat? Zeg mij liever of jij mij mooi vindt.” 

“Ik vind jou super mooi! 

Hé, wat gebeurt er nu? 

Nu ik zeg dat jij mooi bent, voel ik me plots heel, heel mooi.” 

Antoine roept tegen alle bergen dat ze mooi zijn. 

Antoine vindt het super om zich zo mooi te voelen. 



“Berg, kun jij ook praten?” 

“Als jij dat zou willen. 

Ik ben een echte wensberg. 

Doe maar een wens. En wens heel hard dat je wens uitkomt.” 

Antoine zegt: “Ik wil altijd gelukkig zijn.” 

De berg zegt niets. 

“Hé, ik ben al gelukkig!” roept Antoine.  

“Ik ben altijd gelukkig. Dank je, wensberg.” 







Antoine heeft het koud, zo hoog in de bergen. 

“Heb jij het niet koud, met al die sneeuw op je?” 

“Nee, want ik heb mijn hartje open.  

Dan heb ik het altijd lekker warm.” 

“Je hartje open houden, hoe doe je dat?” 

“Ik zal het je leren. Wees even stil en luister naar je hartje.” 

“Ik houd van jou,” zegt het hartje van Antoine.  

Hij krijgt het héél warm.  



Antoine is op de top van de berg. 

“Ik ben blij dat jij er bent,” zegt de berg. 

“Ken jij mij dan?” vraagt Antoine.  

“Nee, maar doordat jij hier bent, ben ik hier ook.” 

“Ben jij hier dan niet als ik hier niet ben?” wil Antoine weten. 

“Dat weet ik niet,” is het gekke antwoord van de bergtop. 

“Maar dank je wel omdat je hier bent.” 

Antoine is zo gelukkig, nu hij op de top van de berg is. 

“Dank je wel, berg.”  





Antoine wandelt door een mooie vallei naar beneden. 

De stemmen van de bomen, de rivieren en de bergen klinken nog 

door in zijn hart. Zijn lichaam springt van plezier en vreugde. 

Antoine is zo gelukkig.  

Het lijkt wel of de berg hem naar beneden draagt. 

“Ik heb alles wat ik nodig heb,” denkt Antoine.  

“Ik ben nooit nog bang, dankzij dit mooie avontuur.” 

“Joepie.”  



 


