
T E E R P O O T E I S E N  

WET 

Als Welp speel ik samen met de anderen in de jungle. 
Ik luister naar de Oude Wolven. 
Ik ben eerlijk, vriendelijk en ik hou vol. 

BELOFTE 

Raksha, (Akela) 
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. 

LEUZE 

Raksha (Akela), wij doen ons best. 

GROET 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 gestrekte vingers hebben 3 betekenissen: 
  De 2 gespitste oren van de Wolf 
  De 2 sterren die je als Wolf kan behalen 

De duim die over de ringvinger en pink ligt: de sterken (duim) beschermen de zwakkeren 
(ringvinger en pink) 

JUNGLEDIEREN 

Akela: leider van de horde 
  waakt over de wet van de jungle en wie hem gehoorzaamt 
  vriend van Mowgli 



Raksha: moeder van de welpen 
    heeft Mowgli in haar hol opgenomen en opgevoed als haar eigen welp 
    wordt De Duivelin genoemd omdat ze in een gevecht iedereen kan verslaan, 
    en altijd zal vechten om haar jongen te beschermen 
    vriend van Mowgli 

Kaa: gevreesde koningspython 
  enige dier in de hele jungle dat de Bandarlogs schrik kan aanjagen 
  zeer oud en wijs, weet alles van de jungle 
  vriend van Mowgli 

Chil: wouw (vogel) 
  zag vanuit de lucht hoe Mowgli ontvoerd werd door de Bandarlogs en ging Baloe en 
  Bagheera waarschuwen 
  vriend van Mowgli 

Bagheera: lenige zwarte panter 
        leerde Mowgli jagen 
        doodde een stier om een stem af te kopen voor Mowgli op de raadsrots 
        vriend van Mowgli 

Baloe: wijze bruine beer 
  kent alle wetten van de jungle en leert die aan de jonge welpjes 
  gaf Mowgli zijn eerste stem op de raadsrots 
  leerde Mowgli de meesterwoorden 
  vriend van Mowgli 

Hathi: wijze olifant, meester van de jungle 
  kent alle verhalen van de jungle 
  riep de watervrede uit 
  vriend van Mowgli 

Wat is de watervrede? Wanneer er te weinig water in de Waingoenga rivier staat, komt de 
Waterrots boven te staan. Op dat moment heeft Hathi de watervrede uitgeroepen. Dat betekent dat 
elk dier, prooi of jager, veilig is aan het water van de rivier. Elk dier dat een ander dier doodt dat 
staat te drinken, wordt bestraft volgens de wetten van de jungle. 

Tabaqui: jakhals 
      vleier die alles doet om in de gunst te staan bij Shere-Khan 
      vijand van Mowgli 

Bandar-Log: apenvolk zonder leider en zonder wet 
   vervelend, lui en speels 
   leven in de Koele Holen 
   ontvoerden Mowgli 
   vijand van Mowgli 

Shere-Khan: manke, lamme tijger 
   werd lam geboren, maar werd nog lammer door in het vuur te springen toen 
   hij Mowgli als baby wou opeten 
   jaagt op Mowgli al van sinds hij in de jungle kwam 
   vijand van Mowgli 



JUNGLEVERHAAL 

Hoe Mowgli bij de Wolven terecht komt 

Vader Wolf wil op jacht gaan, maar Tabaqui komt  vleien en schooien om wat droge beentjes en  
vertelt vader wolf dat Shere Khan zijn jachtgebied verlegd heeft en zal gaan jagen rondom de 
Sionie-Heuvelen, de jachtgebieden van de Wolven. Diezelfde nacht horen de wolven Shere Khan 
brullen tijdens zijn jacht. Hij jaagt op mensen. Later die nacht kruipt er iets de heuvel op richting 
het wolvenhol. Vader Wolf vindt een mensenjong en Raksha neemt hem in bescherming. Raksha, 
de moederwolf, noemt hem Mowgli, wat naakte kikvors betekent, vanwege zijn naaktheid. Shere 
Khan volgt zijn spoor naar het wolvenhol en eist zijn prooi op. Daarop verjaagt Raksha Shere 
Khan. 

Hoe Mowgli in de horde wordt opgenomen 

Wanneer Mowgli oud genoeg is, neemt vader Wolf Mowgli mee naar de raadsrots. Daar mogen 
enkel de Wolven en Baloo komen en worden de jonge Welpjes gekeurd en opgenomen in de 
horde. Bij onenigheid moet een Welp minstens 2 stemmen krijgen, die niet van zijn moeder en 
vader mogen zijn. Shere Khan eist daar opnieuw Mowgli op, hij zegt dat Mowgli niet thuis hoort 
bij de Wolven. Akela negeert hem, maar een Wolf heeft toch ook bedenkingen bij Mowgli. Dan 
vraagt Akela "Wie spreekt voor dit Mensenjong?" Mowgli moet nu 2 stemmen krijgen. Baloo en 
Bagheera spreken. Baloo heeft een stem in de Wolvenhorde omdat hij de leraar voor de welpen 
is. Bagheera heeft eigenlijk geen stem maar biedt in ruil een geslachte stier voor de horde. Dit 
wordt in dank aangenomen. Akela spreekt: "Kijk toe, kijk goed toe, o wolven." Zo werd Mowgli 
opgenomen in de horde der Sionie Heuvelen voor de prijs van een dode stier en op voorspraak 
van Baloo. 

YALAHI 

Verloop 

De wolven en leiding zijn verspreid in de Jungle en Akela roept “Yap Yap, Yap Yap!”. De Wolven 
en leiding antwoorden “Yaou!” en komen naar elkaar toegelopen terwijl ze “Yalahiiiiii...” zingen. 
Ze maken een cirkel rond Mowgli en hurken neer met het hoofd naar beneden gericht (Mowgli 
ook). Mowgli zet het lied “Al de Wolven staan klaar” in en iedereen zingt dit samen mee. Als het 
lied gedaan is, springt Akela in de cirkel en stelt iedereen zich recht. Mowgli gaat naast de laatste 
leider staan in de cirkel. Dan strekt Akela zijn arm uit en wijst met zijn rechterwijs- en 
middelvinger de Wolven in de ogen aan. De Wolven hurken neer als dit gebeurt bij hen en zo 
gaat Akela de cirkel rond. Als de laatste van de cirkel neerhurkt, zet Mowgli de leuze in: “Akela 
wij doen ons best” en doen alle anderen mee. Akela vraagt dan “Uw best?” en de Wolven 
antwoorden “Ja ons best, best, best, ja”. 

Liedje 

zie Mowgli-boekje 


