
De Twinkelfee 
Er was eens een kleine fee die straalde als de zon op een zonnige zomerdag en twinkelde als 
de helderste sterren in de donkerste nacht. Daarom noemde iedereen haar Twinkelfee. 
Twinkelfee was niet alleen mooi en lief, maar ook aardig. Ze hielp iedereen en was altijd 
vrolijk. Ze straalde van buiten, maar ook van binnen. Ze bezat een geweldige toverkracht, 

twinkelkracht.  
Dat is een hele bijzondere kracht. Twinkelkracht is 
de kracht dat als jij echt gelooft in jezelf, gelooft 
dat je dingen kan, dat jij er mag zijn, dat je goed 
bent zoals je bent,  dat het je lukt als je het blijft 
proberen, ervoor zorgt dat je gaat twinkelen. 
Iedereen ziet dan dat je gelooft in jezelf en dat je 
blij bent met jezelf en dat zorgt ervoor dat je 
straalt.  
Twinkelfee wilde graag dat iedereen deze 
twinkelkracht had en daarom bedacht ze een 
plan. Elk kind kreeg van Twinkelfee bij zijn of haar 
geboorte een twinkel. Die twinkel zorgt ervoor 

dat elk kind straalt en blij is. Zo’n pasgeboren kindje lacht en speelt en deelt op die manier 
twinkels uit aan iedereen om hem of haar heen.  Zo zorgde Twinkelfee dat iedereen een 
twinkel had en blij was met zichzelf.  
Maar niet iedereen was zo blij. Er was iemand die heel graag de twinkels bij al die kinderen 
weg wilde halen. Zodat alle blijheid, vreugde en twinkels zouden doven. Iemand die ervoor 
wilde zorgen dat iedereen  twijfelde aan zichzelf. Die 
iemand was……. de Twinkeldief. De Twinkeldief 
steelt de twinkel van kinderen. Hij zorgt ervoor dat 
ze zich zorgen maken, zich onzeker voelen of zelfs 
verdrietig. Hoe hij dat doet? Soms zorgt hij ervoor 
dat een kind gepest wordt. Of dat een kind zich 
anders voelt dan de rest omdat hij/ zij heel slim is, of 
juist iets niet zo goed kan of er anders uitziet. Verder 
zorgt hij dat kinderen snel boos, verdrietig of bang 
worden of juist heel veel voelen zodat ze een vol 
hoofd krijgen. Hij zorgt ervoor dat kinderen leren dat 
ze alles moeten in plaats van mogen, willen of 
kunnen.   Elke keer als dat lukt,  dooft de twinkel bij 
zo’n kind en is de Twinkeldief blij. Als de twinkel bij 
de kinderen dooft, geloven ze niet meer in zichzelf. Daardoor worden de mensen om hen 
heen ook verdrietig of boos en langzaam maar zeker raakt iedereen zijn of haar twinkel 
kwijt.  



Twinkelfee zag  wat de Twinkeldief deed en probeerde uit alle macht de twinkels terug te 
toveren. Maar dat lukte niet. Ze probeerde de Twinkeldief weg te toveren, maar elke keer 
als ze dat deed, kwamen er meer Twinkeldieven voor terug. Hoe hard ze ook probeerde om 
de Twinkeldieven van kinderen weg te jagen of te laten verdwijnen, het lukte niet. 
Twinkelfee werd er verdrietig van. Ze twijfelde aan zichzelf. Haar twinkelkracht nam af. Wat 
moest ze doen?  
Twinkelfee ging naar de oude wijze fee. Deze wijze fee zag meteen wat er aan de hand was. 
“Ach Twinkelfee”, sprak ze. “Heeft de Twinkeldief je twinkel gestolen?” Twinkelfee schrok. 
“Nee,  maar ik voel me niet meer zo fijn. Ik denk dat ik mijn kracht kwijt raak”.  “Ja”, zei de 
oude wijze fee, “Dat is precies wat Twinkeldieven doen. Ze maken je onzeker en zorgen dat 
je twijfelt aan jezelf. Als jij denkt dat je iets niet meer zo goed kan, ga je het ook geloven en 
voel je je niet meer zo fijn. Jij bent de baas van je gedachten. Zorg er dus voor dat je 
gedachten je helpen. Als je gedachten je helpen, ga jij je fijn voelen. Op die manier versla jij 
jouw Twinkeldief. Maar pas op. Je kan alleen je eigen Twinkeldief verslaan. “ Twinkelfee 
deed wat de oude wijze fee had gezegd. Ze versloeg haar Twinkeldief en bedacht een 
geweldig plan om te zorgen dat iedereen zijn/haar eigen Twinkeldief kan verslaan.  

Ze toverde HelpSterren. Deze HelpSterren leren 
kinderen de taal van de helpende gedachten en de 
geheimen van de emoties te ontdekken. Ze leren 
kinderen de kracht van stevig staan en nee zeggen 
en de kunst van loslaten. Door met de HelpSter te 
spelen, ontdekken en leren kinderen wat ze kunnen 
doen om de Twinkeldief te verslaan en  hun twinkel 
terug te krijgen. Elke keer als een kind zijn of haar 
Twinkeldief verslaat, krijgt dat kind zijn of haar 
twinkel weer terug en straalt weer als voorheen.  
Dus mocht je merken dat een Twinkeldief je twinkel 
wil stelen, zoek dan een HelpSter, zodat je leert hoe 
je de Twinkeldief kan verslaan.  

 


