Inhoud
De elfentruc......................................................................... 6
Thema: hooggevoeligheid, bij jezelf blijven

Guppy glimworm wordt de hele dag overspoeld door emoties van anderen. Zijn lichtbol schijnt
nog amper. Eli elf leert hem een truc om bij zichzelf te blijven.
Lukt het Guppy om zijn lichtbol weer te laten schijnen?

Rozies wens........................................................................ 14
Thema: hooggevoeligheid, verdraagzaamheid

Rozie roodborstje heeft het helemaal gehad met het drukke bos. Ze wil rust en stilte. Meneer
Uil, de burgemeester van het bos, moet daarvoor zorgen. Hij maakt dus een lange lijst van
dingen die verboden worden. Is dat wat Rozie echt wil?
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Thema: zelfvertrouwen, verbeeldingskracht stimuleren

Lia struikelt over een boomstronk. Ze wordt onderzocht door Alfredo, de dierendokter. Die
stelt vast dat ze haar verbeeldingskracht en zelfvertrouwen verloren is. Hij roept de hulp in van
Konijn, een kleermaker, die voor haar prachtige verbeeldkleren en een talentenbuidel maakt.
Helpt het Lia om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf ?
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Thema: perfectionisme, hulp vragen

De pinnenmutskabouters houden grote schoonmaak. Iedereen is tevreden met het resultaat,
behalve kabouter Wiebelmuts. Hij wil alles alleen doen en het is nooit goed genoeg. Zijn muts
danst op zijn hoofd. Generaal Roly rups durft het aan om eens te gaan kijken onder die muts.
Hij ontdekt er perfectiemieren. Krijgt Roly ze onder controle?
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Thema: scheiding, rouw, omgaan met nieuwe situaties

Gloria glimworm speelt elke dag in de kruin van Mack en Mona. Op een dag kondigt Mona
aan dat ze verhuist naar de andere kant van het bos. Dat maakt Gloria radeloos en verdrietig.
Ze ontmoet meneer Mol die voor haar een leukeherinneringsgangetje graaft.
Zal dat haar helpen om te gaan met de nieuwe situatie?

De waarheidskoffer............................................................ 48
Thema: pesten, eigenwaarde

Jacob wordt gepest op school en is daar heel verdrietig om. Als hij in het gras gaat liggen,
ontmoet hij Margrietje, een bloem. Ze vertelt hem over haar waarheidskoffer en hoe je die kunt
gebruiken. Zal Jacob steviger kunnen staan tegenover zijn pester?

De eekhoornraad................................................................ 54
Thema: loslaten, omgaan met nieuwe situaties

Elbert eik, een eenjaars, groeit en bloeit in het bos. Op een dag verliest hij zijn blaadjes. Hij
probeert alles om ze vast te houden. Een eekhoorn geeft hem raad. Wat later kan Elbert deze
raad doorgeven aan een zwaluw en een vis. Lukt het hun om los te laten?

Kregelig egeltje................................................................... 60
Thema: boosheid, pesten, jezelf laten zien

Het kregelig egeltje ontrolt zich alleen maar om te eten. Als anderen hem aanspreken, reageert
hij heel boos en zet hij zijn stekels recht. Hij ontmoet Stanley, een stekelvarken, en is jaloers op
zijn veel grotere stekels. Stanley leert hem allesbehalve stekelig te zijn.
Zal het kregelige egeltje zijn stekels laten zakken en weer vrienden maken?

De twee bruggetjes............................................................. 66
Thema: faalangst

Tijdens het maken van toetsen hoort Tim stemmetjes in zijn hoofd die zeggen dat hij het niet
kan. Na school ontmoet hij een bever die samen met zijn team twee bruggetjes bouwt voor
hem: het angstbruggetje en het bruggetje van vertrouwen.
Welke brug zal Tim kiezen?

Izzy’s tocht......................................................................... 74
Thema: dankbaarheid, dienstbaarheid, alleen-voelen, anders zijn

Izzy ijsbeer wordt geboren met een roze vacht. De andere ijsberen willen niks met haar te
maken hebben. Izzy past zich aan en wordt stilaan wit, maar heel ongelukkig. Ze ontmoet
Edelhart edelhert, die haar een dansje en een liedje aanleert.
Kan Izzy de groep ijsberen ontdooien?

