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In het schijnsel van een onduidelijke lichtbron kijkt een olifantachtig wezentje ons aan van onder een 
glazen stolp met het opschrift ‘Project Barnabus’. Bij het openslaan van het boek zien we nog veel 
meer wezentjes in verschillende kleuren en uitvoeringen waarvan de portretten op de voorkant van 
een map geplakt zijn. In die mappen zitten berekeningen en bouwtekeningen. Uit de map van 
Barnabus steekt een tekening van een muis en een olifant met vraagteken. Op het tweede blad zien 
we berekeningen. Wat betekent dit allemaal? Barnabus is half muis half olifant. Hij woont in een 
geheim lab diep onder de grond onder de dierenwinkel Perfecte Maatjes. Deze perfecte maatjes 
worden in het lab gemaakt, maar er zijn ook minder perfecte maatjes. Die zijn apart gezet in een deel 
van het lab dat Mislukte Projecten heet. Een van deze mislukte projecten is Barnabus. Barnabus 
droomt wel eens over een wereld buiten zijn stolp die hij kent uit de verhalen van zijn vriend de 
kakkerlak. Op een dag komen de verzorgers in groene rubberpakken de ruimte binnen en geven elke 
stolp een rode stempel met ‘mislukt’. De wezens onder de stolp zijn niet goed genoeg, ze moeten 
gerecycled worden. Dat lijkt Barnabus geen goed idee en hij vat het plan op om te ontsnappen onder 
het motto ‘niets is onmogelijk’. Het lukt hem inderdaad uit zijn stolp te komen en de anderen te 
bevrijden. Door samen te werken lukt het deze bonte groep misbaksels zich door ventilatiebuizen te 
wurmen die uitkomen in het allergeheimste deel van het lab waar een grote watertank staat. Maar 
hun ontsnapping is ontdekt. Net als het bijna te laat is zwaait de watertank open en worden ze 
meegevoerd naar de bovenwereld. Ze spuiten door de dierenwinkel naar buiten waar Barnabus zijn 
perfecte evenbeeld in een verpakking vindt. Hij is zelf mislukt maar wel vrij. Op een zonnige, 
stralende plek vinden ze een onderkomen waar ze, hoewel het niet altijd gemakkelijk is, met elkaar 
kunnen blijven. 
 
‘Project Barnabus’ is ook voor de oudere doelgroep lang bruikbaar. Het is een origineel, verrassend 
toegankelijk verhaal over mogen zijn wie je bent, waarin veel emoties zichtbaar en voelbaar worden. 
Met thema’s en onderwerpen als samenwerken, je bent goed zoals je bent, doorzettingsvermogen, 
niet bij de pakken neerzitten, actie ondernemen, vriendschap en saamhorigheid kun je over dit 
verhaal lang doorpraten. Vind je jezelf perfect? En wat is perfect? 
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