
Bloemenkinderen zijn feeën, die wonen 
en slapen in de bloemsoort waar ze naar 

genoemd zijn. Ze zijn er in allerlei vormen 
en maten. De meeste zijn iets groter dan een 
vlinder, maar kleiner dan een roodborstje. 

Bloemenkinderen zijn verlegen, lief en 
vrolijk. Ze verstoppen zich en worden alleen 

opgemerkt door heel speciale mensen.

In het binnenste van alle Bloemenkinderen 
zit een vonk die ze doet sprankelen. Ze stralen 
toverkracht uit, maar ook vriendelijkheid en 

liefde. Ze sprankelen als ze gelukkig zijn! Dat 
is wat sommige mensen kunnen zien.

Als je alles weet wat er te weten is over 
Bloemenkinderen, dan kun je veel 

gemakkelijker een fee zien sprankelen. En 
misschien begin jij dan ook wel te sprankelen!

Heb je wel eens 
  een fee zien sprankelen? 
Misschien wist je niet 
  dat het een fee was…



Feeënstemmetjes zijn 

zacht en fluwelig. Ze 

klinken als vogelzang 

of ritselende 

bladeren.

Een feeëntiara

De jurkjes en hoedjes van feeën zijn gemaakt van bloemblaadjes.

De Bloemenkinderen 
hebben een schitterende 
tiara voor jou op deze 
bladzijde verstopt.

Bloemenkinderen werken erg hard. Ze moeten 
goed voor hun bloemen zorgen. Ze vinden het 
heerlijk om te lachen en te kletsen en te sprankelen 
terwijl ze aan het werk zijn.

De Bloemenkinderen vegen dode bladeren weg, poetsen 
opkomende plantjes en houden de bloemblaadjes mooi in 

vorm. Als het niet regent, halen ze water in een gietertje, 
gemaakt van een zaaddoos.

Sommige Bloemenkinderen hebben speciale gaven. Die 
gebruiken ze om hun vrienden te helpen. Lavendel geeft 

haar geurende bloemen aan anderen om ze te gebruiken bij 
het wassen van hun kleren. Zenegroen blaast op een van 

zijn blauwe trompetjes als hij een mens hoort naderen.



Om zich warm te houden 

in de winterkou, 

krijgen de feeën veren 

van de vogels.

Er zijn meisjes- en jongensfeeën. Ze zijn allemaal op hun eigen manier 
speciaal. Sommige Bloemenkinderen zijn het liefst altijd samen met 

hun vriendjes en andere vinden het juist fijn om alleen te zijn.

Hoewel ze allemaal anders zijn, vinden ze vriendschap heel belangrijk. 
Ze accepteren elkaar en zorgen samen voor de natuur. 
Al zijn ze het niet altijd met elkaar eens, als er een baby 

geboren wordt, komen alle Bloemenkinderen helpen. En later 
leren ze het kleintje hoe het een goede vriend kan zijn.

We sprankelen 

allemaal op onze eigen 

manier. Probeer altijd 

een goede vriend of 

vriendin te zijn!

Sommige feeën passen 
op de baby’s in de 
bloemencrèche.

Meisjes en jongens

Met versjes en 
voordoen leren 
de kleintjes hoe 
ze voor hun eigen 
bloem moeten 
zorgen.



Feeënvriendschap

Feeën, 

vlinders en 

bijen zijn goede 

vrienden. Soms 

krijgen de 

feeën zelfs een 

lift.

Bloemenkinderen 

zijn heel schuw. Als 

er een naast je gaat 

zitten, kun je het 

beste doen alsof je 

het feetje niet ziet. 

Kijk maar door je 

wimpers naar het 

Bloemenkind.

Geef iemand anders ook maar eens een mooie armband!

Bloemenkinderen staan bekend om hun 
vriendelijkheid. Ze vinden het heerlijk om elkaar 
cadeautjes te geven. En ze nemen de tijd om naar elkaar 
te luisteren! Ze weten heel goed dat als je je problemen 
aan een ander vertelt, ze opeens minder erg lijken.

Weet je hoe je een fee te zien kunt krijgen, of er zelfs 
bevriend mee raken? Om te beginnen door je als een fee 
te gedragen!

Als je huid opeens begint te tintelen en je 
krijgt kippenvel, dan kan het zijn dat er 
een fee voorbijgevlogen is!



Bloemenkinderen hebben wel eens ruzie, 
maar ze leggen het altijd snel weer bij. Ze 
gaan nooit zitten mokken. Ze kunnen niet 
lang boos op elkaar blijven en algauw lachen 
en zingen ze weer samen.

Viooltje is een heel sierlijke balletdanseres.

Madelief 

maakt mooie 

kettingen om aan 

anderen te geven.

Voor altijd 
vrienden

Maak iemand die 

verdrietig is aan 

het lachen met 

een grapje of een 

raar dansje.

Als een Bloemenkind verdrietig is, 
gaat de plant die bij het feetje hoort slap 
hangen. Gelukkig is er altijd wel een 
ander Bloemenkind in de buurt dat het 
feetje kan troosten.

Aardbei maakt 
heerlijke jam 

voor haar vriendjes en 
vriendinnetjes.




