Liefste Welp ,
Eindelijk is het zover, hier is hij en dat speciaal voor jullie… Jawel hoor, de
splinternieuwe beloftebundel is af ! In deze bundel vinden jullie alles wat jullie
moeten weten over de belofte.
De belofteaflegging staat volledig in het teken van het jungleboek. Dat boek is
geschreven door Rudyard Kipling. Het gaat over Mowgli, het mensenkind dat in
de jungle terechtkomt en wordt opgevoed als een echte wolf.
Vanaf nu noemen we de ‘proef’ die jullie moeten afleggen voor jullie belofte te
mogen afleggen : de teerpootproef. Deze bestaat uit twee onderdelen, een
theoretisch en een creatief onderdeel!
Om jullie kennis over het jungleboek aan ons te testen, moeten jullie het
volgende kennen, doen:
1. THEORETISCH ONDERDEEL : Thuis voor te bereiden
Te kennen: Het leven in de jungle, de wet en belofte, de betekenis van
een scoutshand, de jungledieren en het jungleverhaal.
2. CREATIEF ONDERDEEL : Thuis voor te bereiden
Opdracht: Zet één onderdeeltje van het jungleverhaal om in een strip,
liedje, toneel, knutselwerkje (spel, kostuum, gezelschapsspel, beeldhouwwerk,
collage, kijkdoos), ... Maak er je eigen creatieve werkje van ! Zorg ervoor dat je
ons kan vertellen wat jouw werkje met het jungleverhaal te maken heeft, wat
het voor jou betekent en waarom je dit koos.
Als jullie nog vragen hebben, aarzel niet om ze ons te stellen !
We wensen jullie veel plezier en geluk 

Scoutsvriendelijke groeten ,
Jullie allerleukste welpenleiding
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1) De voornaamste jungledieren

Akela
Akela is de leider van de horde. Alle wolven luisteren naar
hem.
Hij waakt over de wet.

Baloe
De wijze bruine beer, kent alle wetten van de jungle
en leert ze aan de welpen.

Bagheera
Een lenige zwarte panter die Mowgli leert jagen.

Raksha
De wolf die Mowgli opvoedt,
en hem van in het begin opneemt in haar nest welpjes.

Hathi
Hij is een olifant, de leider van de hele jungle.
Hij kent alle verhalen en wetten van de jungle.
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Kaa
Een wijze slang, waar de Bandar-Log bang van is.
Zij kan hen hypnotiseren.
Hij is een goede vriend van Mowgli.

Chil
Hij is een wouw, die alles ziet vanuit de lucht.
Hij brengt boodschappen over tussen de jungledieren.

Shere Khan
De manke tijger en grote vijand van Mowgli.
Hij is de enige die zijn voeten veegt aan de wetten van de
jungle
en is heel bang voor de rode bloem (vuur).

Tabaqui
Hij is een jakhals, een vleier die er alles aan doet
om de vriend te zijn van Shere-Khan.

Bandar-Log
Zo wordt het apenvolk genoemd.
Het zijn luie, vervelende, domme, brutale en speelse
kwajongens.
Ze hebben geen wet en geen leider.
Welpen 2015-2016

2) Het leven in de jungle
Als welp speel je samen met de Oude Wolven (je leiding) en de andere Welpen
in de jungle. De hele groep Welpen noemt een horde.
De Oude Wolven leiden de horde, met Raksha aan het hoofd van de horde.
Je horde is verdeeld in nesten, nesten worden aangevoerd door de
nestleider(ster). Die wordt geholpen door een hulpnestleider(ster).
Ieder nest heeft zijn eigen kleur en nestkreet.
Aan het begin en op het einde van elke activiteit wort je horde samengeroepen
door de Oude Wolven in verzameling.
Soms kan Raksha ook een raadrots bijeenroepen.
Raksha en de Oude Wolven vragen hierop jouw mening over alles wat de horde
en de Welpen interesseert: kampen, spelen, nestleven en nog veel meer.
Er wordt ook een raad gehouden voor de belofte aflegging.
Tijdens deze raad worden nieuwe Welpen opgenomen in de horde.
Welpen die een ster of badge behalen krijgen die tijdens deze raad.
Deze raad wordt vaak gehouden op kamp aan een kampvuur bij maneschijn.
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3) Scoutshand en welpengroet
Je moet dit niet alleen kunnen voortonen, ook de betekenis ervan moet je
kennen.
Een welpengroet maak je door je rechterhand
aan je hoofd te brengen, tegen je hoofd naast je
oog.
Wijsvinger en middenvinger gespreid.
De andere vingers in je raken je handpalm zoals
op de afbeelding, met de duim over de
ringvinger.
Wat betekent dit nu?
- De twee gespreide vingers herinneren aan:
de gespitste oren van een wolf, steeds bereid om te luisteren
de twee sterren, die je kan verdienen door al je bolletjes te halen
de wet en de belofte
- Je duim op de ringvinger betekent dat de sterkere welpen hun
welpenbroertjes en –zusjes zullen helpen en beschermen.
Een scoutshand maak je door een hand
te geven met je linker, maar zo dat de
pinken elkaar nog eens apart omsluiten
tijdens de handdruk.
Begrijp je het niet zo goed?
Vraag eens aan een oudste welp of nest- of hulpnestleider om het voor te
doen;
de leiding staat ook altijd paraat voor jou!
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4) Wet en belofte
Dit moet je klakkeloos uit je hoofd kennen, maar zorg dat je ook begrijpt wat je
zegt!

De wet
Als welp speel ik samen met de anderen in de jungle.
Ik luister naar de oude wolven.
Ik ben eerlijk, vriendelijk en hou vol.
De belofte
Raksha,
Graag wil ik welp zijn van onze horde.
Daarom wil ik mijn best doen om flink mee te spelen met alle
welpen en oude wolven.
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