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Vrij verwerkt naar het boek van Eric Carle 
 

Op een glanzend groen blad zat een kleine groene kameleon. Als hij van het groene blad naar  een bruine boom 

verhuisde, werd hij een beetje bruin. Bij het zitten in een oud gebouw, leek hij een beetje oud en bij het verhuizen 

naar een nieuw gebouw leek hij  vol energie. En als hij rondkroop over het gele zand, veranderde hij weer van kleur 

en werd zo geel als het zand. Waar hij ook zat: je kon hem bijna niet zien.. 

 

Als de kameleon het lekker warm had en genoeg gegeten had, zag hij er stralend groen uit maar als hij koud en 

hongerig was, dan werd hij grauw en grijs. 

 

Als de kameleon honger had, bleef hij muisstil staan. Alleen zijn oren bewogen - naar boven, naar beneden, van 

links naar rechts – tot hij een vlieg zag. Dan schoot zijn lange, kleverige tong naar buiten en – tsak, hap – weg was 

de vlieg. Zo zag het leven van de kameleon eruit.Het was niet bijzonder spannend, tot hij op een dag…. 

 

… op de Anne Frank school terecht kwam. Nog nooit had de kameleon zoveel mooie kleuren bij elkaar gezien! 

Wat ben ik sloom en slap, dacht de kameleon.         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Roze Ik wou dat ik zo lief en leuk was als een prachtig prinsesje!                                                                                                                 

De wens van de kameleon kwam uit. Maar was hij blij? Welnee! 

 

2 Rood Ik wou dat ik zo stoer en dapper was als een rode rakker; een ruige ridder.                                                                                                         

De wens van de kameleon kwam uit. Maar was hij blij? Welnee! 

 

3 Oranje Ik wou dat ik zo kon stralen als de zinderende zon ; oranje ochtendglorie                                                      

De wens van de kameleon kwam uit. Maar was hij blij? Welnee! 

 

4 Geel Ik wou dat ik zo kon weerkaatsen  als de mooie maan.                                                                                              

De wens van de kameleon kwam uit. Maar was hij blij? Welnee! 

 

5 Groen Ik wou dat ik zo groen als de nuttige natuur was                                                                                                                

De wens van de kameleon kwam uit. Maar was hij blij? Welnee! 

 

6 Blauw  Ik wou dat ik de kringloop van alles was  als water, wolken; de blauwe basis                                                 

De wens van de kameleon kwam uit. Maar was hij blij? Welnee! 

 

7 Indigo Ik wou dat ik zo diep van kleur was als de nacht;  innerlijk indigo                                                                                                

De wens van de kameleon kwam uit. Maar was hij blij? Welnee! 

 

8  Violet  Ik wou dat ik een keizerlijke kleur had; prachtig paars, getuige van  koninklijke kracht                                                                      

De wens van de kameleon kwam uit. Maar was hij blij? Welnee! 

 

Alle wensen van de kameleon  kwamen uit. Maar blij was hij nog steeds niet. Hij was nu een beetje van dit en een 

beetje van dat. Een beetje van alles wat eigenlijk, maar hij was geen kameleon meer. 

Toen er een vlieg langs kwam, kon hij die niet vangen. En hij had net zo’n zin in een lekker hapje. 

Was ik maar weer gewoon mezelf dacht de kakelbonte kameleon.   

 

Zijn wens kwam uit.                                                                                                                                                     

Gelukkig en hij ving de vlieg – tsjak, hap! 

 

De kameleon kon zichzelf weer zijn. Net zoals ook iedereen op de Anne Frank school zichzelf mag zijn! 


