
Snoebel en de Wensdroom
Naar een idee van Jaycee en met illustraties van Ellis Terburg



Lieve allemaal,
Ik ben Snoebel.
Met mijn sterrenstaartje zwaai ik in het rond.
Mijn pootjes springen van blijdschap
hoog van de grond.
Samen laten we de Wensdroom in vervulling gaan.
Ga je met me mee langs de sterren, naar de maan?
We vliegen over de bergen en de zee.
Een heel avontuur.
Kom, ga met me mee!

Lieve Snoebelpootjes,
Snoebel
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Zoë ligt in haar bedje.
Ze heeft vandaag met papa in het Sterrenbos een hut gebouwd. 
Het was een gezellige dag. 
Mama heeft net een verhaaltje voorgelezen en ze geeft Zoë een dikke 
zoen op haar wang.

‘Dag mama.’ Zoë smakt een handzoentje naar mama. 
‘Welterusten Zoë, tot morgen!’

Mama doet de deur zachtjes dicht en Zoë kijkt nog even door het raam 
naar buiten.
De zon is al met een glimlach naar de andere kant van de aardbol 
vertrokken en de maan piept nu naar binnen.

Tevreden gaan haar oogjes langzaam dicht.
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Zoë is in dromenland.
Ze huppelt over lachende groene wolkjes en praat met de fonkelende 
roze sterren. 
Haar staartjes springen vrolijk heen en weer. 

Dan ziet ze een heel mooie luchtbel. Ze klimt erop en laat zich 
meevoeren met de zachte wind. 

Er komt een wollig wit schaapje aan drijven.
En nog één, en nog één…

Zoë telt de schaapjes die om de beurt voorbij zweven op hun luchtbel; 
één, twee, drie... 

Ze dommelt in slaap en tuimelt zo bovenop een grote donzige wolk.
Daar slaapt Zoë lekker verder. 
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Ineens voelt ze iets kriebelen onder haar neus.
‘Hatsjie!’
Zoë niest en wordt wakker.
Ze gaat rechtop zitten en kijkt nieuwsgierig om zich heen.
‘Hoi Zoë! Ik heet Snoebel.’ 

Er zit een lief hondje vrolijk voor haar neus te kwispelen. Ze heeft 
flapperende oortjes en een grappig staartje met een sterretje eraan.
En Snoebel is zachtgroen van kleur. 

‘Ik heb met mijn sterrenstaartje onder je neus gekriebeld. Ga je mee 
met de bal spelen?’
Snoebel gooit de bal naar Zoë. ‘Hier, vangen!’

Zoë gooit de bal weer naar Snoebel die hem handig in de lucht vangt.
Ze hebben veel plezier.

Als ze klaar zijn met spelen, zegt Snoebel: ‘Ik wil je iets vragen. Ik ben 
hier omdat ik je hulp nodig heb. Ik ga straks naar Maartje de Maan, daar 
is vanavond een heel bijzondere bijeenkomst. Alle dieren, planten en 
bomen komen bij elkaar. Ga je met me mee?’




