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Moge dit boek een steun in de rug zijn voor kinderen, 
maar ook voor volwassenen.

Een doorgang naar moed, vertrouwen en het hervinden 
van de lichtheid van het bestaan. Wetend dat alles 

verbonden is. Zichtbaar en onzichtbaar.
Er is altijd en overal hulp, dwars door alles heen.

Dank je wel dat jij mij dit leerde, pap. Het stroomt door 
naar mijn kinderen, kleinkinderen en iedereen die dit leest.
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Dank jullie wel

Zonder mijn vrienden en vriendinnen zou dit boek er nu niet 
gelegen hebben. Grace, aan jou las ik alles voor wat ik al zo 
lang in mijn computer had zitten, maar waar ik niets meer 
mee deed. Dit verhaal. Ik kreeg weer moed, want je zei: ‘Wat 
mooi! Natuurlijk moet je er een boek van maken. Het is al een 
boek!’ 
Margreet, jij hielp mij met vertrouwen. ‘Het is de bedoeling 
dat ieder kan lezen over die bijzondere vriendschap tussen 
een dolfijn en een meisje,’ zei je. ‘Je kunt het,’ lachte je. 
En mijn vriendin Hanneke, die als een zus voelt, geloofde 
sowieso altijd al dat ik het kon. En toch vond ik het moeilijk. 
Tot er opeens, gewoon uit het niets, een gevoel kwam: ik kan 
het … en ik ga het gewoon doen … En toen hield ik niet 
meer op met schrijven. Iedere ochtend op dezelfde tijd zat ik 
achter mijn laptop. Soms ging alles vanzelf, soms helemaal 
niet. Maar dan ging ik er toch achter zitten. Sommige mensen 
hadden zoiets van: ‘Is het al klaar? Wat doe je allemaal, al zo 
lang?’ Dat wist ik soms ook niet, want ik zat maanden iedere 
dag en het ging zo langzaam. Gewoon omdat ik alles voelde 
wat ik schreef. Ik wérd gewoon een dolfijn en tegelijkertijd 
bleef ik een meisje, volwassen vrouw, moeder en grootmoe-
der, vriendin en alles wat ik nog meer ben. 
Ondertussen had ik Jitske leren kennen. Zij geeft boeken uit. 
Zij zei meteen: ‘Ja, ik wil er een boek van maken, maar dan 
moet je nog even zus en zo eraan schrijven.’ Zij kon heel goed 
zeggen wat er nog niet goed was en dat gaf moed. Want ze 
geloofde in mij, dat het goed zou komen … en ik voor alles de 
juiste woorden zou vinden.
En als grote verrassing kreeg ik een nieuwe liefde. Ik werd 
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verliefd, of eigenlijk gebeurde het gewoon dat ik de juiste 
vriend vond. Nou, en hij vond het nog leuk ook om mee te 
lezen en veel over het boek te praten, samen. Dan wil het wel 
blijven stromen, de woorden en alles eromheen. Dank je wel 
Anton!
Toen het bijna klaar was, dacht ik zomaar dagen achter elkaar 
steeds aan iemand. Iemand die ik niet zelf kende, maar ik wist 
wel van de mooie boeken die ze geschreven had. En een stil 
stemmetje in mij zei: vraag of zij, Thea, het ook wil lezen. 
Ja, en dan luister ik altijd, want dan weet ik dat er iets is wat 
gewoon klopt, al snap ik het niet … En dat was ook zo. Zij 
was zo enthousiast dat ik dacht: zou het dan toch echt goed 
zijn en een boek kunnen worden? Ja, natuurlijk wist ik het, ik 
voel het zelf ook. Het boek wil gelezen worden. 
Ik was vroeger zelf een open en veel voelend meisje. Misschien 
hebben anderen hier wat aan. Dat hoop ik. Of hun ouders, of 
degenen die een kind niet altijd kunnen volgen of meevoelen. 
Iedereen is zo verschillend. 
En natuurlijk wil ik de dolfijnen bedanken. Wat was het altijd 
een feest om naar jullie toe te gaan. Ik ben zo dankbaar dat 
Richard en Angela ooit het idee kregen om Stichting SAM 
op te zetten. Wat heb ik daar graag voor gewerkt, in het 
dolfinarium, samen met zo veel lieve en enthousiaste mensen. 
Zo veel mooie kinderen kwamen er spelen en hun hele familie 
kwam natuurlijk mee om te zien hoe mooi het was dichter 
bij de dieren. Er gebeurden ook de mooiste dingen. ‘Kleuren 
dansten daar in het rond,’ zou je het kunnen noemen.
Dank op het laatst aan alle meelezers/-leessters. Zo fijn, jul-
lie opmerkingen, stimulans en tijd die je mij gaf door zo 
aandachtig door de tekst heen te gaan. Bertha, Vincent en 
Carina, dank jullie wel.
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Als laatste de voorkant. Hoe mooi is die! Die maakte 
Alejandro. Ik had ooit een foto van een schildering gekregen 
die hij gemaakt had. Die kreeg ik jaren geleden van mijn va-
der. Wat had hij die mooi uitgekozen voor mij. Het was mijn 
lievelingsschilderij. Zo mooi, zo echt, zo met alles erop dat ik 
belangrijk vind. Die schildering lijkt op het schilderij van het 
boek dat je nu in handen hebt en toch is het anders. 
Ik dacht: wat zou het een feest zijn als Alejandro de voorkant 
wil maken voor mijn boek. Mijn vader leefde ondertussen 
niet meer. Maar dat voelde niet zo, want hij had toch maar 
gezorgd dat ik, na zijn overlijden, Alejandro leerde kennen. 
En Alejandro zei: ‘Ja, dat wil ik. Leuk, ik ben best druk, maar 
toch heb ik er zin in. Ik heb zelf vroeger met dolfijnen gewerkt 
in Peru, waar ik geboren ben.’ Allemaal toeval? Nou, ik denk 
het niet. ‘Het valt je toe,’ zei mijn vader altijd als er weer eens 
zo’n cadeautje op zijn pad kwam. Dank je wel, Alejandro, dat 
je zo’n mooie voorkant schilderde. Precies de goede voor dit 
boek. Het kon niet mooier! 
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Voorwoord voor kinderen

Lieve kinderen. Ik werkte ooit in het dolfinarium. Kinderen 
die het moeilijk hadden, mochten daar komen spelen met de 
dolfijnen. Een beetje moeilijk hebben wij het allemaal wel 
eens, maar ‘altijd moeilijk’ is heel veel. Die kinderen mochten 
dichter bij de dolfijnen komen en leren dat het leven ook fijn is. 
Ze leerden om anders naar lastige dingen te kijken. Dat je om 
hulp kan en mag vragen. Dat er, naast alles, altijd dingen zijn 
die je goed kan en waar je blij van wordt. De dolfijnen lieten 
de kinderen en hun ouders al die dingen herinneren. Dieren 
kunnen dat. Ik werd er zelf ook blij van. Iedereen trouwens 
met wie wij daar werkten voor een organisatie die Stichting 
SAM heette. Die regelde dat dit kon. Tijdens dat mooie werk 
groeide het verlangen in mij dat veel meer kinderen van de 
dolfijnen zouden kunnen genieten. Ook als het niet mogelijk 
is dat iedereen zo dicht bij de dolfijnen kan komen als die 
bofferds die het moeilijk hadden. Zo zie je trouwens maar dat 
nadelen ook voordelen kunnen hebben! Ik leerde ondertussen 
zelf dat je niet letterlijk dicht bij dolfijnen hoeft te zijn om ze 
toch te kunnen voelen. Als ik thuis al aan ze dacht werd ik er 
blij van. Zomaar als extra cadeautje. Dit kun je natuurlijk met 
alles hebben waar je met plezier aan denkt. Je lievelingsdier 
of alles en iedereen waar je van houdt. 
Het boek heb ik ook geschreven omdat ik van dolfijnen houd. 
Trouwens, van alle dieren. Mijn hele leven heb ik al dieren 
om mij heen. Ik kan mij niet herinneren dat er geen honden, 
poezen, vogels, tamme muizen, cavia’s of paarden waren, 
naast alle dieren die ook in het wild om ons heen leven. Ik 
houd daar zo van. Net zoals van kinderen. Ik ben moeder, 
grootmoeder zelfs en heb heel lang met kinderen gewerkt. 
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Gewoon omdat ik ieder kind prachtig vind in wie hij of zij is 
en waarmee die persoon geboren is. Ik wens je veel plezier 
met lezen! En als je na het lezen iets wilt vragen of zeggen 
dan ben je welkom!
Kijk maar op mijn website, dan vind je daar een mailadres. Je 
mag altijd wat laten horen of een vraag stellen. 

Annelot
www.dedolfijnenhetmeisje.nl
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Voorwoord voor volwassenen

Dit boek is een kinderboek, maar net zo goed een boek voor 
volwassenen. Het beschrijft het contact tussen een dolfijn en 
een meisje. Letterlijk, al samen zwemmend, maar ook vanuit 
het onzichtbare. Het boek heeft vele lagen. 
De verhaallijn zelf beschrijft de ervaring van een open, toe-
gankelijk meisje en hoe zij reageert op de volwassen wereld 
die haar, in eerste instantie, niet kan volgen. 
Het boek is ook een uitnodiging naar dieper luisteren naar 
je kind en naar elkaar. Wat wil er werkelijk gezegd worden 
en tot expressie komen? Hoe kunnen wij de innerlijke, nog 
ongeschoolde wijsheid van een kind meenemen naar een vol-
wassenheid die levendig blijft met een open blik?
Het boek kan ook simpelweg een aanleiding zijn voor een 
gesprek over (kinder)verlangens en gevoelens daarin. Over 
authenticiteit en die durven leven. Over ‘moeten wachten tot 
de tijd rijp is’. Geduld leren oefenen om de innerlijke kracht 
te scholen die groeit naar zelfstandigheid. En het boek be-
schrijft het geschenk van het leven zelf. Dat altijd en voor 
iedereen onverwachte cadeautjes heeft, zowel ondersteunend 
als confronterend. Hoe kunnen we deze uitpakken en ook van 
moeilijke dingen iets moois maken? In het leven van (onze) 
kinderen, maar ook in het leven van ons als volwassene?
De ontmoeting met een dolfijn kan net zo goed ingevuld wor-
den voor ieder lievelingsdier dat een kind heeft (of jij als vol-
wassene!), of alles waarvan gehouden wordt en als waardevol 
wordt ervaren.
Ik hoop dat het boek zijn weg vindt en met net zo veel liefde 
gelezen wordt als waarmee ik het geschreven heb, in het con-
tact met deze bijzondere dieren, de dolfijnen. 

Annelot Borleffs
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1

De kleine dolfijn

Moederdolfijn zwom weg van de andere dolfijnen met 
wie zij samenleefde in de blauwe zee van een warm 
land. 

‘Het is zover,’ had ze laten weten aan haar dikste dolfijnenvrien-
dinnen. Ze wisten allemaal wat ze bedoelde. Samen met deze 
dolfijnentantes ging ze op zoek naar een rustige plek voor de 
geboorte van haar jong. Zij zouden haar beschermen tegen een 
orka of een haai, zodat ze zelf niet op hoefde te letten. Ze ken-
den de zee goed en zwommen naar een stille, beschutte plek bij 
wat rotsen. En daar, terwijl moederdolfijn heel langzaam ging 
zwemmen, werd een kleine dolfijn geboren. Het was een man-
netjesdolfijn. Eerst kwam zijn staart en vervolgens de rest van 
zijn lichaam. Aan de vouwen die over zijn huid liepen, kon je 
zien hoe hij opgerold had gelegen in de buik van zijn moeder.
Zodra hij geboren was, duwde moederdolfijn hem met haar 
snoet naar boven richting het wateroppervlak. Daar haalde hij 
voor het eerst adem. Hij voelde het water en kon de lucht zien. 
In de buik van zijn moeder had hij al veel zeegeluiden gehoord, 
van de dieren om hem heen. Die hoorde hij nu anders en dich-
terbij, nu hij zelf rondzwom in zee. Dat was spannend en al-
lemaal nieuw. Hij keek om zich heen en omdat zijn moeder zo 
dicht bij hem bleef, voelde hij zich veilig. Ze zwommen zo dicht 
naast elkaar dat hij vanzelf meebewoog in de stroom van haar 
bewegingen. Hij leek wel aan haar vastgeplakt! Hij werd er blij 
van. De dolfijnentantes keken nieuwsgierig naar hem. Ze von-
den hem mooi en bleven heel dicht om zijn moeder en hem heen 
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zwemmen zodat ze zich veilig zouden voelen. Zo kon de kleine 
dolfijn rustig drinken. Binnen in de vouw onder zijn moeders 
buik zat aan beide zijden een tepel. De melk spoot, zonder dat 
hij hoefde te zuigen, vanzelf zijn bek in. Uiteindelijk zochten 
ze met elkaar hun eigen school dolfijnen weer op. In het begin 
voorzichtig. Niet alle dieren verwelkomden de nieuwgeborenen 
altijd meteen vriendelijk. Daarom bleven de behulpzame tantes 
nog een tijd dicht bij hen in de buurt. Maar gaandeweg leerden 
ze allemaal de kleine dolfijn kennen en hoorde hij er helemaal 
bij. Zo ontmoette hij ook andere jonge dieren uit de grote fa-
milie met wie ze samenleefden. Sommige waren ongeveer net 
zo oud als hij, andere waren ouder. Zij zwommen al wat verder 
weg van hun moeders. 
Wat was er veel te beleven! Zo nu en dan vond de kleine dolfijn 
het lastig dat hij nog niet zo veel kon als de wat grotere dol-
fijnen. Die sprongen al boven het water uit en zwommen veel 
sneller. Hij voelde zich dan onhandig. Maar zijn moeder zei dat 
hij een beetje geduld moest hebben. Hij was een dolfijn net als 
de andere en hij kon alles leren wat hij maar wilde.
In het begin zwom hij bijna altijd dicht bij haar in de buurt. Zij 
nam hem overal mee naartoe. Zo zag hij de grote inktvis met 
z’n lange armen. Als je niet tegen hem op botste, maar om hem 
heen zwom, raakte je niet verstrikt in zijn tentakels.

Later, toen de kleine dolfijn wat ouder was, ging hij zelf op ont-
dekkingsreis. Dan plaagde hij bijvoorbeeld de krabben door met 
zijn snoet tegen ze aan te duwen. 
‘Ga weg!’ riepen die, terwijl ze zich gauw verstopten onder het 
zand. Meestal was hij snel genoeg, maar zo nu en dan beet er 
een met zijn scharen in zijn neus. Dan moest hij lachen, schud-
de zijn kop zodat de krab er weer afviel en liet ze verder met 
rust.
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Steeds vaker speelde hij met de andere jonge dolfijnen. Het was 
heerlijk om met elkaar te stoeien en snel achter elkaar aan te 
zwemmen. 
Op een morgen, toen hij al wat verder bij zijn moeder vandaan 
durfde te gaan, zwom de kleine dolfijn dicht langs de kust. Zo 
kon hij het strand goed zien. Er waren mensen op het strand. 
Hij zag vaders en moeders, maar vooral veel kinderen spelen. 
Zij groeven met scheppen diepe geulen en maakten kastelen. 
Andere kinderen hielden vliegers vast aan lange koorden. De 
wind liet ze dansen in de lucht.
Hij zag ook kinderen in het warme water zwemmen. Zij spron-
gen in de golven. Hij wist zelf heel goed hoe fijn dat was.
De kleine dolfijn zwom terug naar zijn moeder en vroeg haar of 
zij wist hoe het droge zand voelde. 
‘Natuurlijk niet, lieverd. Wij zijn als dolfijnen geboren en kun-
nen niet leven zonder het water. Bij de mensen is dat net an-
dersom,’ vertelde ze. ‘Zij hebben de grond en de aarde nodig 
om op te staan en te bewegen. Wij ademen op zo’n manier dat 
wij diep en lang onder water kunnen blijven. Ga maar naar 
moeder schildpad. Schildpadden zijn een van de weinige die-
ren uit de zee die wél op het land kunnen lopen. Zij kan je er 
wat over vertellen.’
De nieuwsgierige dolfijn zocht de oude schildpad op.
‘Schildpad,’ zei hij, ‘kun je mij vertellen hoe het is om op het 
land te zijn?’ 
‘Jazeker. Ik ga zelf aan land om een kuil te graven. Daar leg 
ik mijn eieren in en die bedek ik vervolgens met zand. De zon 
houdt alles warm, zodat de kleine schildpadjes in het ei kunnen 
groeien totdat ze groot genoeg zijn om eruit te breken. Ze we-
ten zelf dat ze dan zo snel mogelijk naar de zee moeten rennen. 
Daar is het veilig.’ De schildpad glimlachte.
‘Ik ga graag naar het land als ik voel dat het zover is. Maar ik 
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beweeg mij er traag. Het zand schuurt. In het water ben ik veel 
lichter en sneller. Vertel mij, kleine dolfijn, jij hoort thuis in 
de zee, waarom verlang je naar het land?’ 
En zo vertelde de kleine dolfijn dat hij vaak naar het strand 
keek. Hij zocht iets en wist zelf niet wat. Hij wilde niet op 
het land leven en toch moest hij er steeds weer naar kijken.
Op dat moment riep zijn moeder hem. 
‘Kom, we gaan iets leuks doen,’ zei ze. ‘Doe mij maar na, 
ik doe je voor hoe je hoog en krachtig springt.’ Hij zag 
hoe zijn moeder moeiteloos ver boven het water uit kwam. 
Vervolgens dook hij zelf de diepte in, draaide zich om en 
zwom met zo’n vaart omhoog dat hij makkelijk boven de 
zeespiegel uitkwam. Wat een fijn gevoel, ook al sprong hij 
nog lang niet zo hoog als zijn moeder. Hij oefende iedere 
dag. Vaak keek hij hoe de anderen het deden. Telkens ging 
het beter. Een paar keer kwam hij hard op zijn buik terecht. 
Dat deed pijn en dan wilde hij niet meer springen en dacht 
dat hij het nooit zou leren. De anderen deden het al zo veel 
makkelijker. Gelukkig ging dat gevoel altijd over. Hij ver-
langde er zo naar om het te kunnen.
Op een dag maakte de kleine dolfijn, zonder dat hij er erg 
zijn best voor deed, een sprong zo hoog en sierlijk dat alle 
dolfijnen lachten. Hij kon het! Diep vanbinnen wist hij dat 
hij het allemaal nodig had voor iets waar hij hevig naar ver-
langde. Opnieuw keek hij naar de kust, waar hij de kinderen 
aan het strand zag spelen. Wat zocht hij toch? Hij wist het 
niet. Hij moest maar gewoon wachten tot het zich vanzelf 
liet zien …

Een zomer en een winter gingen voorbij. Het werd voorjaar. 
De jonge dolfijn kon inmiddels prachtig springen. Ook deed 
hij regelmatig een wedstrijdje met zijn vriendjes wie het 


