
 

De jungle voor waterwelpen oktober 2013  1 
 

Programmagroep Spel 
De jungle voor waterwelpen 

 
 
 
 

 
Khaali Jagah Vlakte (Sport & Spel) 
Dit is een open vlakte waar Mowgli en Shanti te vinden zijn als ze 
lekker willen rennen. Het water leent zich uitstekend voor sportieve 
activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nishaani plaats (Uitdagende Scoutingtechnieken)  
De dieren in de Jungle noemen deze plek Aag Ki Nishaani, dit 
betekent: verlaten vuurplek. Het is een spannende plek in de Jungle 
voor het leren van Uitdagende Scoutingtechnieken zoals primitief 
koken, (zeil)knopen, kanoën en de eerste kennismaking met het roeien 
en zeilen. Het water is tenslotte altijd in de buurt! 
 
 
 

 
 
Wolvenhol (Veilig & Gezond) 
De veiligste plek in de Jungle is het Wolvenhol. Als Mowgli bang is of 
bescherming zoekt, verstopt hij zich hier. Raksha zorgt ervoor dat haar welpen 
en Mowgli goed voor zichzelf leren zorgen en gezond blijven. Dat is ook op 
het water belangrijk. Zo leer je in het Wolvenhol alles over EHBO en 
spelenderwijs maak je kennis met de spelregels op het water. 
 
 
 
 

 
Talaab poel (Buitenleven) 
De Talaab poel is een verzamelplaats voor dieren, in en rondom het 
water. Ze komen hier bijvoorbeeld om rustig te drinken en als het 
wat slechter weer is geweest, komen er allemaal kleine stroompjes 
water uit op de poel. Rondom de poel groeien prachtige en 
bijzondere planten en bloemen. De poel is de lievelingsplek van 
Shanti, omdat ze er zoveel mooie dingen ziet. Je kunt er zoeken 
naar (water)beestjes, planten aan de waterkant en kleuren zoeken 
in de natuur. 
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Guha Grotten (Expressie) 
De wanden van de Guha grotten zijn beschilderd door de bewoners 
van heel lang geleden. Shanti en Mowgli kijken daar graag naar 
voordat ze zelf gaan tekenen en schilderen. In de Guha Grotten leer je 
hoe je zelf een mooie boot kunt knutselen van oude flessen of kranten 
en doe je allerlei andere creatieve activiteiten. 
 
 
 
 

 
Raadsrots (Identiteit) 
De Raadsrots is voor de wolvenhorde de centrale plek in de jungle. 
Hier komt de wolvenraad bijeen om naar elkaar te luisteren, te 
stemmen en beslissingen te nemen. Voor Mowgli en Shanti is dit 
een plek om te luisteren en om na te denken over wie ze zijn en wat 
ze leuk vinden. Hier worden problemen opgelost door te praten en je 
kunt er wijze raad krijgen en geven.  
Welpen kunnen van alles ontdekken over zichzelf…Wat wil je later 
worden bijvoorbeeld? Misschien wel een hele stoere zeiler of 
kapitein van een groot schip? 
 
 
 
 

Emaarate ruïne (Internationaal) 
De ruïne is een mysterieuze plek in de jungle. Niemand weet 
zeker wat hier vroeger geweest is. Er liggen vreemde 
voorwerpen die reizigers van over de hele wereld daar achter 
gelaten hebben. Nog steeds verschijnen er af en toe 
exotische, vreemde voorwerpen. Die reizigers kwamen 
natuurlijk vaak over het water, want de ruïne ligt aan de grote 
rivier. Boten kwamen vanuit allerlei landen en je kunt ook zelf 
vanaf de ruïne lange tochten maken over het water, op zoek 
naar eeuwenoude schatten… Maak kennis met andere 
landen, ontdek dat er nog meer waterwelpen zijn in het 
buitenland en maak vaartochten met behulp van landkaarten. 
Durf je te snorkelen in de rivier bij de ruïne? Probeer maar 
eens, want wie weet vind je er nog oude munten of spullen die 
van boten zijn gevallen. 

 
 
 
Haveli (Samenleving) 
Het mensendorp waar Shanti is geboren en opgegroeid, heet Haveli. 
Voor Mowgli is dit de eerste kennismaking met de mensenwereld. Hij 
leert hier van Shanti hoe de samenleving in elkaar zit en hoe mensen 
elkaar kunnen helpen. Het dorp ligt aan de rand van de jungle. De 
rivier stroomt er langs, zodat motorbootjes en zeilschepen het dorp 
kunnen bevoorraden en er is een levendige handel. Natuurlijk kun je 
ook de rivier oversteken. Best spannend, want is dat nou een brug of 
een oversteek over stenen? 
 
Andere plekken in de jungle 
De jungle is groter dan de gebieden die je op de kaart kunt zien. Laat je creativiteit de vrije loop en ga 
op zoek naar andere, bijzondere en waterrijke plekken in de jungle!  
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Jungledieren 
Het water is de favoriete plek van heel veel dieren in de jungle. Niet alleen van de echte waterdieren 
zoals Jacala, Malchi en Marala. Ieder dier in de jungle kan naar elk gebied. Zo kun je activiteiten doen 
die passen binnen een plek in de jungle, met één of meerdere dieren die qua karakter goed aansluiten 
bij de activiteiten. Hieronder vind je voor een aantal dieren voorbeelden van activiteiten die je met die 
dier zou kunnen doen.  
 
Jacala: Zwemt, net als alle krokodillen, het liefst wat rond, maar helpt je in geval van 
nood. Jacala heeft verstand van veiligheid op en rond het water. Jacala komt wel wat 
chagrijnig over.  
 
Spelen met veiligheid, oversteken over boomstammen, evenwichtsbalken, regels op 
het water.  
 
  
Malchi: Een echt waterdier! Is wel altijd op haar hoede en neemt het leven zoals het 
komt. Malchi kan goed zien wat er onder water ligt en wat er nog meer leeft en eet 
kleine dieren.  
 
Activiteiten met diertjes, herkennen waterplanten, zwemwedstrijden, blauwe tien, vaar 
zo stil mogelijk (sluipspel).  
 
  
Marala: De flamingo, vindt het leuk om samen te zijn. Marala houdt van eerlijkheid.  
 
Activiteiten met een groep, teambuilding, evenwichtsspelen en bijvoorbeeld vissen.  
  
 
Oe: De rustige schildpad wikt en weegt voor ze tot een besluit komt. Ze denkt lang na, 
maar komt daarna altijd tot een goed besluit. Het water is de favoriete plek van Oe.  
 
Activiteiten over verre landen en dromen, op pad gaan met een zelfgemaakte verrekijker. 
 
 
Chil: De roofvogel die boven de jungle zweeft. Chil kan de hele jungle overzien en 
daardoor ook het water. Soms pakt hij ook wel een visje.  
 
Maken van een waterkaart, zoekspelen, maken van verrekijkers of een telescoop. 
 
   
Kaa: Een grote python die in de jungle leeft. Weet heel goed wat hij wil. De slang is snel, 
slim en lenig. Ligt vaak op de stenen langs de rivier, en hij houdt ook van zwemmen.  
 
Zwemmen, knopen aan boord, klimmen.  
 
 
Baloe: De leermeester van de wolven, hij geeft de jonge wolven en ook Mowgli les in de 
wetten van de jungle. Baloe houdt van lekker eten. Hij is een vrolijke en goedaardige beer 
die altijd bereid is anderen te helpen, maar als leermeester kan hij ook wel streng zijn. 
Baloe is dol op eten, vis staat ook regelmatig op zijn menu. Verder luiert hij ook graag op 
de warme stenen.  
 
Vissen, maken van een net, dam maken.  




