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Hoe het verder ging…… 

 Zullen we er goed over nadenken wie welke munt krijgt? We moeten namelijk geen 
verkeerde beslissing nemen. Iemand moet de munten in zijn kamer verstoppen. “Bij mij kan 
het niet!”, zegt Femke, want mijn moeder ruimt mijn kamer vaak op. “Bij mij moet je het al 
helemaal niet verstoppen, want dan vinden we het niet meer terug tussen al die troep”, zegt 
Lars. “Ik geef binnenkort een slaapfeestje, dus bij mij moet het ook niet”, zegt Nora. Emma 
misschien? “Nee! Dat wil ik echt niet, hoor! Dan raak ik het kwijt!”, zegt Emma. Oké, dan 
moet het bij Noud. “Mij best”, zegt Noud. “Morgen spreken we weer hier af, dan verdelen 
we de munten. Doei, tot morgen!”  

Als Noud thuis is, verstopt hij de  munten snel in zijn speelgoeddoos. “Noud en Mees komen 
jullie eten”, roept de moeder van Noud en Mees. Noud verstopt de munten nog snel en rent 
naar beneden. Ooooh nee, denk Noud, ik heb nog een munt in mijn broekzak. Aan tafel 
vraagt zijn moeder waar hij de hele tijd was. “Oh we waren bij Emma thuis.” 

De volgende dag als Noud naar school gaat, doet Mees alsof hij ziek is. Hij wil vandaag de 
kamer van Noud in sluipen om de munten te zoeken. Als zijn moeder boodschappen gaat 
doen sluipt hij de kamer van Noud binnen. Hij zoekt alle plekken af waar hij ze verstopt zou 
kunnen hebben. Als hij bijna alles doorzocht heeft, ziet hij ineens de speelgoeddoos. Hij 
opent de doos en graaft helemaal tot op de bodem. Yes! Hij heeft twee munten gevonden, 
de munt van hoop en van geloof.  

Hij is dolblij en doet gelijk een wens. Hij pakt de munt van geloof en hij legt hem op zijn hart 
en hij zegt: “Geloof, hoop en liefde zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn, in het 
verleden, het heden en de toekomst. Ik wens dat alles in mijn kamer van snoep is!! Even 
gebeurde er niks… maar ineens begonnen alle dingen in snoep te veranderen, het was echt 
magisch. Hij deed nog een wens. Hij wenste, dat hij de baas was van de hele wereld. Mees 
legde de munten terug zodat niemand merkte dat hij de munten had gepakt. Ze werkten 
toch niet meer. Want Mees had alle wensen op gemaakt.  

Een tijd later gaf hij iemand de taak om alle bossen om te kappen en daar allemaal 
speelgoedwinkels en snoepwinkels te bouwen. Hij liet alle dieren doodschieten want Mees 
hield niet van dieren. Als hij thuis komt vraagt zijn moeder waar hij is geweest. “Ik ben toch 
nog naar school geweest”. Als Mees in bed ligt word hij wakker van een heel fel licht. Hij ziet 
een vrouw. Wie ben jij? Ik ben de geest van het goede leven, wat jij hebt gedaan is 
rampzalig! Je verpest de hele wereld! Er is maar 1 manier om je leven weer in de goede 
richting te krijgen. Ga met me mee en ik zal je helpen.  

Mees weet niet wat hem overkomt, maar hij is toch wel nieuwsgierig naar wat er gaat 
gebeuren als hij meegaat. De vrouw pakt hem bij zijn hand en trekt hem het felle licht in. Hij 
belandt in een paarse tunnel. De vrouw zegt: “We gaan terug in het verleden. Ik ga je laten 
zien dat wat je deed niet goed is”. In één keer stonden ze weer op de grond. Hier ging het al 
fout! Je probeerde de munten van je broer te stelen. “Nou en!”, zegt Mees. “Het is maar 
mijn broer van wie ik steel”. Mees keek naar een soort van film van zichzelf. Alles wat hij zag 



had hij net een tijdje geleden meegemaakt. “Wat wil je hiermee duidelijk maken, 
mevrouwtje?”, zegt Mees. Nou dit maakt duidelijk geen indruk, we gaan verder. Hij kwam 
weer in de paarse tunnel. Weer stond hij in één keer op de grond. Nu zag hij dat er allemaal 
snoepwinkels en speelgoedwinkels stonden. Die had hij laten bouwen. Hij had daarvoor 
allemaal bomen laten kappen. De vrouw liet hem inzien dat alle bomen kappen geen goed 
idee was. Mees had er gelijk al heel veel spijt van. Waarom was Mees zo dom om dat te 
doen? Hij kwam weer in de paarse tunnel. En weer stonden ze ineens op de grond. Nu zijn ze 
bij het moment dat Mees alle dieren dood liet schieten. Toen Mees dat zag, werd hij er 
eigenlijk een beetje verdrietig van. Al die arme dieren had hij dood laten schieten. Waarom 
had hij dat gedaan? Hij belandt weer in de paarse tunnel.  

Opeens zegt de vrouw dat hij moet boeten voor alles wat hij heeft gedaan. Ik breng je naar 
de kerstman. Huh, maar dat is toch geen straf zegt Mees. Je zult het allemaal zien. Hij loopt 
het gebouw van de kerstman binnen, het is prachtig, overal ziet hij glitter en ijskristallen. Alle 
elfjes staan in een rij Mees op te wachten en in het midden staat de kerstman. Zo, zo, daar 
hebben we Mees, zegt de kerstman. Wat jij hebt gedaan knul is verschrikkelijk en daarom 
moet je gestraft worden. Je gaat tot drie dagen na kerst voor mij werken. “Maar dan mis ik 
kerst”. Ja knul dat heb je aan jezelf te danken.  

Thuis bij Noud zijn de ouders van Mees heel ongerust. Ze gingen naar Mees zijn kamer wat 
meestal verboden toegang is. Ze stonden versteld: alles was van snoep. Noud zij: COOL!!!! 
Maar hoe kan dit? Noud rent snel naar zijn kamer en hij belt alle buurkinderen. Hij zegt: jullie 
weten toch wel dat die munten gister niet werkten, ik denk dat ……..Mees de munten al 
heeft gebruikt. Ohhhh neeee!!!!!!  Zo gingen de dagen voorbij. Zij ouders hadden overal 
flyers opgehangen en er stond op: Mees gezocht!  

Ondertussen was Mees nog steeds bij de kerstman aan het werk. Op de dag van kerst zei de 
kerstman: ik ga een brief in het cadeau van je broer stoppen. Op die brief staat dat hij een 
wens moet doen om jou terug te halen. Op kerstavond pakt Noud zijn cadeau uit. Het is een 
racewagen maar er zit nog een brief bij en op die brief staat: Je broer werkt bij mij. Hij heeft 
de munten slecht gebruikt. Hij heeft de natuur verpest. Als je je broertje terug wilt, moet je je 
hand op je borst leggen en spreek de woorden: ik wil mijn broertje terug en ik zou met de 
munt de wereld verbeteren.  

Noud spreekt de woorden uit. Mees komt uit een paarse tunnel zijn huis binnen lopen. Als 
eerste geeft Noud hem een heel dikke knuffel. Maar daarna had hij ook een kleine discussie 
met hem. Noud belde de buurtkinderen en vraagt of ze naar de hut willen komen om de 
laatste wens uit te spreken. Ze wensen dat iedereen een fijne kerst heeft en dat alles wat 
Mees heeft gewenst weer opgelost wordt, dat niemand meer verdriet heeft en dat er geen 
oorlog meer is.  
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