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Treed binnen in de jungle, 
waar Mowgli en Shanti 
spelen met de andere dieren. 
Begin enthousiast aan je 
ontdekkingstocht door het 
kabouter- en (zee)welpenwoud, 
maar stop allereerst dit 
takhandboek in je broekzak. 
Het kan je leiden als je onderweg 
gevaren tegenkomt en helpen 
om de weg te zoeken wanneer 
je niet weet welk pad je moet 
kiezen. Het kan je inspireren 
tot spannende avonturen. 
Zie het als richtlijn, dit 
boekje, maar laat je bovenal 
voortdurend verrassen 
door jezelf, je medeleiding 
en je leden. En pas op voor 
tijger Shere Khan.
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Een tak met veel namen

De	kabouter/(zee)welpentak	is	ongetwijfeld	degene	met	de	
meeste	verschillende	namen.	Sommige	groepen	gebruiken	
een	andere	naam	voor	jongens	en	voor	meisjes,	andere	creëren	
een	eigen	‘gemengde’	naam.	Het	jungleverhaal	van	Mowgli	en	
Shanti	kennen	ze	echter	(bijna)	allemaal.	
Leden	zitten	bij	voorkeur	van	hun	achtste	tot	hun	elfde	bij	de	
tak.	Drie	jaar	is	ideaal,	omdat	kinderen	vanaf	deze	leeftijd	niet	
alleen	van	volwassenen,	maar	ook	van	elkaar	leren.
De	grootte	van	de	tak	varieert	van	groep	tot	groep,	maar	in	het	
ideale	geval	is	er	een	leid(st)er	voor	elke	vijf	leden.	

De kabouter/(zee)welpentak
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Wie is de kabouter of (zee)welp?

Kabouters	en	(zee)welpen	hechten	veel	belang	aan	vriendschappen,	
al	is	die	vriendschap	soms	van	korte	duur.	Ze	vormen	clubjes	en	
bendes	met	eigen	wetten	en	leren	zo	stap	voor	stap	hun	mannetje	
staan	in	een	groep.	Dit	groepsgevoel	kan	je	benadrukken	door	de	
tak	te	verdelen	in	nesten.	[	  Zie	Takwerking]	

Kabouters	en	(zee)welpen	kunnen	overal	en	op	elk	moment	
iets	opsteken:	op	school,	thuis,	bij	de	scouts,	in	de	sportclub,...	
Ze	staan	vaak	te	popelen	om	jou	te	tonen	wat	ze	kunnen.	Toon	
interesse	als	leiding,	want	voor	kabouters	en	welpen	is	het	
belangrijk	dat	je	naar	hen	luistert.

Terwijl	ze	kennis	en	kunde	vergaren,	gaan	kabouters	en	(zee)
welpen	op	zoek	naar	grenzen.	Geef	hen	de	kans	om	deze	te	
verkennen,	maar	geef	duidelijk	aan	wanneer	ze	te	ver	gaan.	
Leg	hen	uit	waarom	iets	niet	mag.	‘Daarom’	is	een	gemakkelijk	
antwoord,	maar	leert	kinderen	niets.

Een (zee)welp of kabouter
n   is een jongen of meisje tussen 8 en 11 jaar oud;
n   zit meestal in 3e, 4e of 5e leerjaar;
n   groeit een millimeter per week;
n   krijgt er per jaar drie tanden bij;
n   wordt elke week 5 gram zwaarder.

Jullie	merkten	misschien	al	dat	jullie	de	kabouters	en	

(zee)welpen	niet	zomaar	kunnen	wijsmaken	dat	honing	

in	de	bomen	groei.	Ze	begrijpen	goed	waar	de	echte	

jungle	eindigt	en	waar	de	fantasie	begint.	Dat	wil	echter	

niet	zeggen	dat	ze	niet	graag	fantaseren.	Slinger	dus	op	

die	fantasie	door	de	jungle.	Je	leden	appreciëren	het	als	

je	met	hen	meespeelt	en	hun	denkbeeldige	avonturen	

groter	maakt.	Jouw	enthousiasme	wakkert	dat	van	hen	

aan	en	dat	leidt	tot	een	beregoede	energie	in	je	tak.
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Waarom spelen?
Spelen	is	belangrijk	in	het	leven	van	kabouters	en	(zee)welpen.	Al	
spelend	ontdekken	ze	de	wereld	en	krijgen	ze	inzicht	in	zichzelf	
en	anderen.	

Op	deze	leeftijd	begrijpen	de	meeste	kinderen	de	basisprincipes	
van	 gezelschapsspelen.	 Ze	 weten	 dat	 ze	 hun	 beurt	 moeten	
afwachten	en	kunnen	spelregels	onthouden.	Spelletjes	mogen	
dus	 een	 beetje	 ingewikkelder	 en	 uitdagender	 zijn	 dan	 bij	
kapoenen.	

Spelen in groep
Kabouters	 en	 (zee)welpen	 kunnen	 het	 belang	 van	 de	 groep	
voorop	stellen.	Ze	weten	dat	ze	zich	isoleren	als	ze	alleen	hun	
eigen	zin	doen	of	vals	spelen	bij	een	spel.	Ze	zien	of	voelen	dat	
sommige	kinderen	zich	als	leidersfiguur	profileren	en	dat	andere	
minder	op	te	voorgrond	treden.	

Door	 om	 te	 gaan	 met	 regels,	 afspraken	 en	 verwachtingen	
worden	ze	gevoelig	voor	wat	hoort	en	niet	hoort	binnen	een	
groep.	Ze	ontdekken	hun	eigen	talenten	en	ontwikkelen	sociale	
vaardigheden.	Ze	kunnen	uitleggen	waarom	ze	sommige	dingen	
liever	doen	dan	andere.

Spelenderwijs



Smaken verschillen
Het	verschil	tussen	jongens	en	meisjes	wordt	bij	welpen	en	
kabouters	 duidelijker	 dan	 bij	 jongere	 kinderen.	 Activiteiten	
zijn	niet	altijd	even	boeiend	voor	iedereen.	Zorg	daarom	voor	
een	gevarieerd	en	aangepast	programma,	maar	benoem	de	
activiteiten	 niet	 als	 ‘voor	 jongens’	 of	 ‘voor	 meisjes’.	 Voorzie	
bijvoorbeeld	dansmuziek	en	een	bal,	maar	laat	je	vooral	ook	
verrassen	 door	 de	 vrouwelijke	 topspits	 of	 de	 mannelijke	
pasjeskampioen.	

Spelen	wordt	nog	beter	voor	kleine	
junglebewoners	als	ook	de	grote	dieren	
meedoen.	Een	beregoede	leid(st)er	dolt,	rent,	
graaft	en	droomt	mee,	maar	houdt	tegelijk	
de	hele	jungle	in	het	oog.	Hij	of	zij	gedraagt	
zich	niet	als	een	negenjarige,	maar	staat	
wel	open	voor	hun	manier	van	spelen.
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Aandacht voor de wereld van kabouters en (zee)welpen

Kabouters en (zee)welpen 
voelen zich snel thuis wanneer…

n	 jullie	jezelf	op	een	creatieve	manier	voorstellen.
n	 je	hen	meteen	rondleidt	in	de	lokalen	en	het	terrein.	

Waar	mogen	ze	wel	en	niet	komen?
n	 het	jaar	begint	met	eenvoudige	kennismakingsspelen.
n	 sommige	spelen	in	kleine	groepjes	gebeuren.
n	 ieder	 lid	 aandacht	 krijgt	 en	 nieuwelingen	 extra	

hartelijk	verwelkomd	worden.
n	 jullie	 de	 leden	 de	 tijd	 geven	 op	 het	 uniform	 in	

orde	 te	 brengen.	 Hebben	 jullie	 trouwens	 een	
tweedehandswerking?

n	 pesten	uit	den	boze	is	en	plagen	enkel	kan	als	het	
grappig	is.

n	 iedereen	kan	volgen,	op	tocht	en	bij	alles	wat	bij	de	
scouts	hoort.	Denken	jullie	er	bijvoorbeeld	aan	om	
typische	scouts-	of	speltermen	uit	te	leggen?

LEEFWERELD

Een	welp	ziet	de	jungle	anders	dan	een	volwassen	

wolf.	Het	is	jouw	taak	om	de	leden	en	hun	

leefwereld	serieus	te	nemen.	Laat	ze	voelen	

dat	ze	in	die	welpenjungle	jouw	steun	hebben,	

zodat	ze	je	vertrouwen.	Dat	hebben	kleine	dieren	

immers	nodig	om	vaardiger,	slimmer,	behendiger…	

kortom	meer	junglewijs	te	worden.	Met	de	

juiste	blik	op	hun	jungle	krijg	je	gemakkelijker	

de	aandacht	van	de	welpen,	motiveer	je	ze	

en	krijg	je	een	beestige	sfeer	in	de	groep.
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Emotionele veiligheid
Acht-	tot	elfjaren	hebben	een	eigen	mening	over	en	gevoelens	
bij	wat	er	rondom	hen	gebeurt.	Soms	vind	je	misschien	dat	ze	
overdrijven,	maar	je	neemt	hen	toch	best	serieus.	Wees	zelf	open	
en	eerlijk	over	wat	je	voelt	en	moedig	de	leden	zo	aan	om	dat	ook	
te	doen.	Op	die	manier	creëer	je	een	emotioneel	veilige	omgeving.	
Hou	er	rekening	mee	dat	niet	elk	lid	even	graag	of	gemakkelijk	
over	zijn	of	haar	emoties	praat,	respecteer	ieders	grenzen	en	
wees	begripvol.

De leefwereld van kabouters 
en (zee)welpen leer je kennen…

n	 al	doende.	Als	je	langer	hun	leid(st)er	bent,	groeit	het	
vanzelf.	

n	 door	tijd	door	te	brengen	met	hen,	bijvoorbeeld	tijdens	
het	vrij	spel	en	de	gesprekken	voor	de	vergadering	
begint.	

n	 dankzij	herinneringen	aan	wat	jij	zelf	leuk	vond	toen	je	
hun	leeftijd	had.

n	 wanneer	je	uitzoekt	welke	programma’s	ze	kijken	en	
welke	boeken	ze	lezen.

n	 al	lezend	in	de	Jungle-avonturen van Shanti en Mowgli.
n	 via	Over&Weer	en	Krak?Boem!

Een	welp	is	meer	dan	een	lid	van	jouw	horde.	
In	zijn	jungle	wordt	er	gesport,	zijn	er	tekenfilms	
en	televisieseries,	sterren	en	ruimteschepen,	
huisdieren,	muziek	en	coole	auto’s.	Bouw	dus	
activiteiten	op	rond	de	interesses	van	je	leden	
en	wat	ze	graag	doen.	Organiseer	bijvoorbeeld		
een	hobbyvergadering	en	laat	de	welpen	zo	
kennismaken	met	een	nieuw	stuk	jungle.	Het	is	
goed	als	ze	daarbij	dingen	proberen	die	ze	nog	
nooit	deden	of	eerst	niet	durfden.	Mislukkingen	
horen	erbij,	twee	of		meer	keer	proberen	
ook.		Dit	noemen	we	interessewerking.
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De	basispijlers	zijn	de	vijf	
essentiële	waarden	van	scouting.	
Ze	zijn	ingebed	in	onze	werking,	
activiteiten	en	structuur.	Het	
is	niet	de	bedoeling	dat	je	het	
er	met	je	leden	expliciet	over	
hebt,	maar	voor	jou	als	leiding	
zijn	ze	nuttig	als	leidraad.

Basispijlers

ENGAGEMENT

 

DIENST

MEDEBEHEER

PLOEGWERK

ZELFWERKZAAMHEID
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•		 Deze	pijler	komt	het	sterkst	naar	voor		als	de	(zee)
welpen	en	kabouters	hun	belofte	doen.	Ze	spreken	
daarbij	een	tweetal	persoonlijke	beloftes	uit	over	het	
dagelijkse	bestaan	en	proberen	die	daarna	ook	uit	te	
voeren.	De	wet	kan	een	aanzet	zijn	voor	de	beloftes.	

•		 Derdejaars	engageren	zich	in	de	opvang	
van	jongere	takgenoten.	

•		 Het	dragen	van	het	uniform	en	het	verwittigen	bij	
afwezigheid	zijn	ook	een	vorm	van	engagement.	

•		 (Zee)welpen	en	kabouters	kunnen	individueel	of	in	
groep	iets	doen	voor	anderen.	Gaandeweg	leren	ze	om	
de	situaties	te	herkennen	waarin	ze	kunnen	helpen	en	
om	spontaan	hulp	aan	te	bieden.	Dat	kan	om	heel	kleine	
dingen	gaan,	zowel	bij	de	scouts	als	thuis	of	op	school.	

•		 De	raadrots	is	een	formeel	inspraakmoment	bij	(zee)welpen	
en	kabouters.	Aan	de	hand	van	verschillende	methodieken	
pols	je	naar	wat	de	leden	leuk	en	minder	leuk	vonden	en	welke	
activiteiten	ze	graag	zouden	doen	de	komende	tijd	of	op	kamp.	

•		 Spontane	opmerkingen	of	vragen	tussendoor	kunnen	
je	als	leiding	echter	ook	op	ideeën	brengen.	

•		 (Zee)welpen	en	kabouters	leren	
samenwerken	in	nesten	of	ploegjes.	

•		 In	die	kleinere	groepen	voelen	ze	zich	ook	geborgen.	

•		 Proberen,	falen	en	slagen	horen	bij	het	scoutsgebeuren.
•		 Als	leiding	bouw	je	je	activiteiten	op	vanuit	

de	ervaringen	van	de	leden.	
•		 Het	werken	in	nesten	of	andere	groepen	

bevordert	de	zelfstandigheid.
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TAKWERKING



Een	 gesjorde	 brug	 op	 het	 gras,	 een	 lokaal	 vol	 kussens	 en	
doeken,	exotische	muziek,	levensgrote	striptekeningen	op	karton	
of	leiders	en	leidsters	met	een	vergiet	als	helm:	inkleding	is	
dé	manier	om	iedereen	in	de	juiste	sfeer	te	brengen	voor	een	
activiteit:	

n	 Inkleding	 helpt	 de	 (zee)welpen	 en	 kabouters	 om	
zich	in	te	leven	in	het	spelscenario	dat	jullie	bedacht	
hebben.	

n	 Elk	detail	is	een	nieuwe	impuls,	die	zin	geeft	om	mee	
te	spelen.	Denk	aan	de	locatie,	aan	het	lokaal,	aan	
geluiden,	outfits	of	aan	een	themadrankje	tussendoor.	

n	 Het	helpt	om	moeilijke	thema’s	op	een	hapklare	en	
leuke	manier	te	brengen.	

n	 En	het	is	bovendien	niet	moeilijk:	met	dat	vergiet	en	
een	gordijn	om	de	schouders	lijken	jullie	al	op	ridders.	

 Zie	ook	Kampthema	bij	Takwerking

De	basissfeer	is	het	fundament	voor	de	takwerking	en	inkleding,	
een	rode draad	waaraan	je	alles	kan	vastknopen.	Het	basiswerk	
bij	kabouters	en	(zee)welpen	is	het	boek	Jungle-avonturen van 
Shanti en Mowgli. Het	verhaal	kan	alle	elementen	van	de	werking	
levendig	maken,	van	wet	en	belofte	tot	inspraak	en	concrete	
activiteiten.	

Rituelen en geheime gebruiken
Het	is	geen	toeval	dat	(zee)welpen	en	kabouters	werken	met	een	
verhaal.	Kinderen	van	deze	leefdtijd	houden	immers	erg	van	
eigen rituelen en gebruiken	die	anderen	niet	kennen.		[	  Zie	
Takwerking]			De	gezamenlijke	gewoonten	binnen	de	tak	creëren	
een	gevoel	van	verbondenheid.	De	ervaringen	van	de	personages	
in	het	verhaal	kunnen	ook	je	leden	wijzer	maken	en	doen	groeien.	

18

Inkleding

BASISSFEER
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Jungle-avonturen van Shanti en Mowgli
Het	 boek	 Jungle-avonturen van Shanti 
en Mowgli	is	een	vrije	bewerking	van	het	
oorspronkelijke	 Jungleboek,	 dat	 in	 1894	
door	 Rudyard	 Kipling	 werd	 geschreven.	
Het	 vertelt	 het	 verhaal	 van	 Mowgli,	 de	
mensenwelp,	 die	 door	 wolven	 werd	
opgevoed.	De	panter	Bagheera	en	de	beer	
Baloe	zijn	Mowgli’s	beste	vrienden.	Mowgli	maakt	ook	nieuwe	
vrienden,	zoals	Shanti,	en	samen	met	de	andere	jungledieren	
beleven	ze	spannende	avonturen	en	ontsnappen	ze	keer	op	
keer	uit	benarde	situaties.	Ze	moeten	bijvoorbeeld	voortdurend	
opletten	voor	de	tijger	Shere	Khan,	die	Mowgli	opjaagt.
	
Avonturen vol waarden
Dit	verhaal	sluit	nauw	aan	bij	de	leefwereld	van	kabouters	en	
(zee)welpen.	Het	prikkelt	hun	fantasie	en	zit	boordevol	waarden:	
vriendschap,	 samenwerken,	 leren	 uit	 fouten,...	 Het	 is	 dan	
ook	helemaal	niet	moeilijk	om	het	op	een	creatieve	manier	te	
verwerken	in	de	werking	en	in	spelen.
	
Het	 verhaal	 van	 Mowgli	 bij	 de	 welpen	 in	 de	 jungle	 wordt	
wereldwijd	door	scouts	en	gidsen	gebruikt.	Je	kan	echter	ook	
met	andere	verhalen	een	basissfeer	uitwerken,	die	net	zo	goed	
ervaringen	 en	 avonturen	 aanreikt	 waar	 kinderen	 van	 gaan	
groeien.	In	de	junglesfeer	vind	je	hier	echter	al	een	brede	waaier	
voorstellen	om	je	te	inspireren.

Nu voor jongens én meisjes
Vroeger	 gebruikten	 alleen	 welpentakken,	 jongens	 dus,	 het	
Jungleboekverhaal	als	basissfeer.	Omdat	het	na	al	die	jaren	
nog	steeds	bijzonder	inspirerend	en	herkenbaar	is,	werd	het	in	
de	huidige	bewerking	aangepast	aan	scouting	vandaag.	Shanti	
kwam	erbij	als	tweede,	vrouwelijke	hoofdpersonage.	Het	verhaal	
is	nu	nog	beter	bruikbaar	voor	zowel	gemengde	 takken	als	
takken	met	alleen	jongens	of	alleen	meisjes.	



Aan de slag met Mowgli en Shanti
Het	boek	Jungle-avonturen	biedt	veel	mogelijkheden	om	een	
sterke	basissfeer	uit	te	bouwen.

Taal van de jungle
Je	hebt	een	eigen woordenschat.	Het	lokaal	is	het	‘hordehol’,	
kleine	groepen	zijn	‘nesten’	en	tijdens	de	raadsrots	overleggen	
jullie	met	de	leden.	De	groep	verzamelt	als	Akela	“Yalahie”	roept	
en	zit	’s	avonds	niet	aan	het	kampvuur,	maar	rond	de	rode	bloem.	
Dergelijke	kleine	elementen	creëren	een	unieke	sfeer	in	een	
(zee)welpen-	of	kaboutertak.

Het wolvenhol
Tover	het lokaal samen	met	de	leden	om	tot	een	wolvenhol.	Dat	
doe	je	met	muurschilderingen,	rotsen	in	kippengaas	en	papier-
maché,	lianen	aan	het	plafond,	foto’s	van	dieren,...

Spelen in de jungle
Je	 kan	 Jungle-avonturen	 gebruiken	 als	 vertrekpunt voor 
spelen,	onder	meer	door	een	of	meerdere	verhaallijnen	verder	
uit	te	werken.	Lees	bijvoorbeeld	de	passages	voor	waarin	Mowgli	
gevangen	wordt	door	de	Bandar-Log,	de	apen,	en	organiseer	
vervolgens	een	speurtocht.	
Bedenk	een	jungle-versie	van	vertrouwde	spelletjes	en	maak	
ze	zo	extra	spannend	voor	de	welpen.	In	de	spelendatabank	van	
Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	vind	je	een	aantal	uitgewerkte	
spelen	in	het	junglethema.	[	  Zie	scoutsengidsenvlaanderen.be/
speelideeen]

Word een jungledier
Leid(st)ers	kunnen	een	naam	aannemen	uit	
Jungle-avonturen:	de	oude	wolf	Akela,	de	
beer	Baloe,	de	panter	Bagheera,	de	olifant	
Hathi,	de	slang	Kaa	of	Raksha	de	wolvin,…	Lijst	
eventueel	de	eigenschappen	van	de	dieren	en	van	
jezelf	op	en	ontdek	zo	welk	dier	het	beste	bij	je	past.	
Eenmaal	je	beslist	hebt,	kan	je	een	badge	met	je	
jungleboekdier	kopen	in	Hopper	Winkel.	
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Zingen in de jungle
Je	kan	de	leden	liedjes	aanleren	in	het	junglethema,	zoals	We 
zullen het allemaal anders doen, het	beloftelied	voor	kabouters	
en	welpen,	of	liedjes	uit	film-	of	musicalversies.	Op	de	website	
van	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	vind	je	ook	een	jungledans.								
[  Zie	scoutsengidsenvlaanderen.be/takwerking/kabouters-
welpen]

Een	beregoed	middel	om	
je	te	onderscheiden	in	de	
jungle?	De	kabouter/(zee)
welpenpet,	 in	 het	 (bos)
groen	en	het	(zee)blauw.	
Staat	wel	minder	goed	op	
dikke	berenkoppen.

Rode Bloem

jungle

Khaali Jagha-vlakte

Haveli

Guha Grotten

Nishaani plaats

nest
Emaraate

Watervrede

Bandar-Log
Yalahi

Sionieheuvel

Talaab poel

Wolvenhol
Horde

Raadsrots



	
Elke week naar de jungle
Je	hebt	pas echt een basissfeer	als	je	er	in	de	loop	van	het	jaar	
geregeld	naar	verwijst.	Dat	kan	met	junglespelen,	een	weekend	
of	een	belofteviering	in	het	junglethema,	junglenamen	voor	de	
leiding,	rituelen	bij	het	openen	en	afsluiten	van	de	vergadering,	
het	kabouter/(zee)welpenpaspoort,…

Naar de jungle met zeewelpen
Zeewelpen	zijn	de	jongens	en	meisjes	bij	de	
zeescouts.	Het	verschil	met	andere	welpen	is	
meestal	klein.	Zeewelpen	spelen	ook	in	het	bos,	
bouwen	kampen	en	knutselen,	maar	daarnaast	
hebben	ze	ook	iets	met	water.	Hun	uniform	is	blauw	
en	ze	spelen	met	vlotten	of	roeien	in	kleine	bootjes	op	
het	water.	Al	spelend	ervaren	zeewelpen	het	water,	
ontwikkelen	ze	praktische	vaardigheden	en	leren	ze	
hoe	 ze	 zich	 verantwoordelijk	 kunnen	 gedragen.	 Ook	
voor	zeescouting	kan	het	boek	Jungle-avonturen	een	
basissfeer	 voor	 de	 werking	 leveren.	 Met	 de	 krokodil	
Jacala	 en	 de	 meerval	 Malchi	 kunnen	 zeewelpen	
verschillende	wateravonturen	beleven.
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Helemaal	 opgaan	 in	 de	 jungle?	

Perfect!	Af	en	toe	elders	heen?	Nog	

beter!	 Jullie	 moeten	 immers	 op	

zoek	naar	een	goed	evenwicht.	Als	

je	enkel	junglenamen	voor	de	leiding	

gebruikt	of	tijdens	de	belofte	over	

beren,	 panters	 en	 wolven	 begint,	

verdwalen	je	leden	tussen	de	lianen.	

En	als	jullie	elke	week	in	de	jungle	

vertoeven,	kunnen	zij	halverwege	

het	 jaar	 misschien	 geen	 beer	

meer	zien.	De	jungle	moet	ademen	

doorheen	het	jaar,	maar	variatie	is	

even	belangrijk.
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Driejarenwerking

Eerstejaars
Eerstejaars	en	nieuwkomers	moet	je	extra	in	de	watten	leggen.	De	
overgang	naar	de	kabouters	en	(zee)welpen	is	immers	een	hele	
stap	en	vraagt	om	een	bijzondere	ontvangst.	Sommige	kinderen	
ervaren	een	soort	cultuurschok:	als	kapoen	waren	zij	de	oudsten	
en	nu	zijn	ze	weer	de	jongsten	in	de	tak.	Bovendien	krijgen	ze	heel	
wat	nieuwe	concepten	en	termen	te	verwerken:	het	jungleverhaal,	
de	wet	en	belofte…	

Bij	de	kapoenen	proeven	kinderen	van	scout	of	gids	zijn,	bij	de	
(zee)welpen	of	kabouters	zitten	ze	er	middenin.	Geef	eerstejaars	
voldoende tijd om	zich	aan	te	passen	en	leg	de	lat	niet	te	hoog.	
Stimuleer	de	oudere	kinderen	om	hen	waar	nodig	op	sleeptouw	te	
nemen.	Gun	nieuwelingen	wat	extra	speluitleg	en	wacht	nog	even	
met	het	indelen	in	nesten.	

Sommige	kleintjes	zijn	niet	alleen	

nieuw	 in	 de	 welpenjungle,	 maar	

ook	in	de	scoutsjungle.	Ze	waren	

nooit	kapoen	en	kennen	misschien	

helemaal	niemand.	Geef	hen	extra	

aandacht,	of	ze	nu	eerste-,	tweede-	

of	derdejaars	zijn.



Tweedejaars
De	tweedejaars	vallen	niet	uit	de	boot.	Het	zijn	de	perfecte	kabou-
ters	en	(zee)welpen,	op	wiens	maat	de	activiteiten	gesneden	zijn.	
Het	zijn	geen	groentjes,	maar	ze	hebben	nog	niet	de	verantwoor-
delijkheid	van	derdejaars.	Geef	hen	genoeg	aandacht	zodat	ze	niet	
het	gevoel	krijgen	dat	ze	vergeten	worden	tussen	de	eerste-	en	de	
derdejaars.

Derdejaars
Derdejaars	vragen	om	uitdagingen,	omdat	ze	de	meeste	spelle-
tjes	al	kennen.	Spreek	hen	als	oudsten	aan	voor	specifieke	taken,	
zoals	nieuwkomers	op	weg	helpen	of	een	groepje	tijdens	een	spel	
of	een	nest	leiden.	[	  Zie	Nestwerking]		Laat	hen	mee	zorgen	
voor	een	proper	terrein	of	eerstejaars	helpen	met	het	aanleren	
van	knopen.	Bedenk	af	en	toe	iets	waarin	ze	zich	kunnen	uitleven,	
eventueel	los	van	de	anderen.	Let	wel	op	dat	je	als	leiding	zelf	
verantwoordelijk	blijft	voor	wat	er	gebeurt	en	niet	de	derdejaars.	
Geef	ze	geen	te	moeilijke	opdrachten,	maar	geef	ze	de	kans	om	te	
leren	omgaan	met	verantwoordelijkheid.

“Wij noemen onze derdejaars nestors. Terwijl de eerste- en 
tweedejaars hun belofte deden, stond telkens een nestor naast 
hen met de mascotte Zij overhandigden ook het belofteteken. 
Dit gaf niet alleen iets plechtig aan het gebeuren maar onze 
derdejaars voelden zich ook trots.”
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Hoe	langer	je	thuis	bent	in	de	jungle,	hoe	

meer	je	je	de	koning	van	het	dierenrijk	

voelt.	Sommige	derdejaars	hebben	dan	

ook	de	neiging	om	de	baas	te	spelen	over	

jongere	leden	of	vervelende	opdrachten	

of	taken	naar	hen	door	te	schuiven.	Laat	

hen	merken	dat	het	in	de	welpenjungle	

niet	zo	werkt.
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De vergadering

De eerste vergadering
Het	is	geen	overbodige	luxe	om	nieuwkomers	even	het	jungleleven	
uit	te	leggen.	Die	rituelen,	vreemde	namen	en	kreten:	het	kan	
lijken	alsof	ze	voor	de	wolven	worden	gegooid.	Gaandeweg	worden	
ze	echter	door	de	andere	leden	ingewijd.

Maak	tijdens	de	eerste	vergadering	algemene	afspraken	en	leidt	
iedereen	rond	op	het	terrein	en	in	het	lokaal.	Vergeet	bijvoorbeeld	
niet	om	bij	het	begin	te	tonen	waar	de	toiletten	zijn.

Voorbereiding van een vergadering
Wanneer	je	een	vergadering	voorbereidt,	bespreek	je	best	de	
‘7 van activiteit’:

n	 Tijd.	Wanneer	begint	het	spel?	Hoe	lang	verwachten	
jullie	dat	de	verschillende	onderdelen	duren?	

n	 Plaats.	Waar	spelen	jullie?	Hoe	bakenen	jullie	het	
spelterrein	af?

n	 Spelconcept.	 Is	het	 tijd	 voor	een	postjesspel,	een	
zoektocht,	 een	 kampenspel,	 een	 estafettespel	 of	
sluipspel?

n	 Personen.	Wie	doet	wat,	zowel	in	de	voorbereiding	als	
tijdens	het	spel?

n	 Spelregels.	Hoe	verloopt	het	spel	concreet?	Kunnen	
de	spelregels	onderweg	veranderen?	

n	 Thema.	Aan	welk	verhaal	hangen	jullie	het	spel	op?	
Welke	inkleding	voorzien	jullie?	

n	 Materiaal.	 Wat	 hebben	 jullie	 nodig?	 Wie	 zorgt	
waarvoor?

Start van de vergadering
n	 Begin	met	een	rituele	opening.		[	  Zie	Rituelen]
n	 Doe	belangrijke	mededelingen,	zoals	een	verjaardag	

of	over	het	inschrijven	voor	het	weekend,	meteen	bij	
de	start.	

n	 Stel	 eventuele	 nieuwkomers	 voor	 en	 doe	 een	
namenrondje	of	een	kennismakingsspelletje.



26

Speluitleg
n	 Vraag	uitdrukkelijk	de	aandacht	van	de	leden	en	zeg	

dat	je	het	spel	gaat	uitleggen.
n	 Eén	leid(st)er	legt	bij	voorkeur	het	spel	uit,	zonder	al	

te	veel	onderbrekingen.	Probeer	deze	taak	wel	elke	
week	aan	iemand	anders	toe	te	wijzen.	

n	 Hou	de	uitleg	kort	en	bespreek	bondig	de	stappen	van	
het	spel.

n	 Herhaal	na	de	uitleg	kort	de	spelregels	of	doe	voor	hoe	
het	moet.

n	 Lees	meer	tips	over	speluitleg	in	In}leiding.

Wanneer	de	leden	een	voor	een	aankomen	

in	het	junglelokaal,	kan	je	meer	doen	dan	

aan	een	liaan	hangen	wachten.	Het	is	hét	

moment	om	te	babbelen	en	de	 leden	te	

leren	kennen.	Wees	echter	ook	beschikbaar	

voor	de	ouders,	zodat	zij	 je	bijvoorbeeld	

kunnen	melden	dat	hun	kind	het	rustig	aan	

moet	doen,	na	een	verstuikte	enkel	bij	het	

jungletennis.
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Rituelen

Scouts	 en	 gidsen	 hebben	 wereldwijd	 een	 lange	 traditie	 van	
gewoontes	 en	 rituelen.	 Het	 is	 precies	 daardoor	 dat	 ze	 zich	
verbonden	en	vertrouwd	voelen	onder	elkaar.	Toch	hoeft	dat	niet	
te	betekenen	dat	dit	in	elke	groep	hetzelfde	is,	of	dat	niets	ooit	kan	
veranderen.	Hieronder	vind	je	enkele	voorbeelden	van	rituelen	
bij	het	begin	van	de	vergadering,	om	te	evalueren	en	om	afscheid	
te	nemen.	

Kinderen	hebben	veel	aan	zulke	rituelen.	Het	zijn	moment	waarop	
iedereen	erbij	hoort	en	waarop	het	gevoel	van	verbondenheid	
groot	is.	Staar	jezelf	echter	niet	blind	op	rituelen.	Kijk	verder	dan	
de	voorgeschreven	regeltjes	en	maak	er	iets	van	dat	van	jou	en	
je	leden	is.

Openen
Hieronder	 vind	 je	 een	 voorbeeld	 van	 een	 opening	 in	 het	
junglethema.	Het	ritueel	lijkt	op	het	eerste	zicht	wat	vreemd,	
maar	het	is	bedacht	door	Baden-Powell	en	is	erg	leuk	om	te	doen	
met	je	leden.	

1.	 De	leiding	roept	“Rimboe!”:	Alle	leden	verstoppen	zich	‘in	de	
jungle’,	ergens	in	de	omgeving	waar	jullie	zich	bevinden.	

2.	 Akela	roept	“Yalahi!”,	wat	‘wij	gaan	op	jacht’	betekent,	bij	
de	 (ingebeelde	 of	 reële)	 raadsrots.	 Alle	 kabouters	 en	
welpen	lopen	naar	de	raadsrots,	terwijl	ze	luid	“Hhiiiii!”	(ja),	
antwoorden.	Ze	gaan	gehurkt	in	een	kring	zitten.

3.	 Akela,	of	een	van	de	derdejaars	die	daar	voor	deze	keer	voor	
aangeduid	is,	roept	“Djib,	djib,	djib”	(doe	je	best).	De	kabouters	
en	welpen	springen	recht	met	hun	handen	als	gespitste	oren	
naast	hun	hoofd.

4.	 De	kabouters	en	welpen	laten	hun	linkerhand	zakken	en	
antwoorden	 met	
“Ja,	wij	dob	dob	dob”	
(wij	doen	ons	best).	
Dan	 laten	 ze	 ook	
hun	 rechterhand	
zakken.



Sluiten
Ook	voor	het	afsluiten	van	de	vergadering	kan	je	een	ritueel	
bedenken.	 Je	 kan	 samen	 een	 afscheidslied	 zingen	 of	 het	
avondlied,	een	kreet	roepen	in	de	kring	of	vaarwel	zeggen	met	
een	scoutshand	of	welpengroet.

Hordetotem
Sommige	groepen	werken	met	een	hordetotem,	al	noemen	ze	
die	lang	niet	allemaal	zo.	Meestal	gaat	het	om	een	stok	met	een	
wolvenkop	op.	Aan	die	stok	hangen	verschillende	voorwerpen,	
zoals	een	aandenken,	de	namen	van	leden,...	Hij	vormt	op	die	
manier	een	soort	‘geschiedenisboek’.	

Bij	een	openingsritueel	of	bij	de	belofte	kan	de	hordetotem	een	
belangrijke	rol	spelen.	Hij	wordt	in	zekere	zin	de	mascotte	van	
de	tak.	Je	kan	echter	ook	een	ander	voorwerp	kiezen	dat	die	rol	
vervult	en	dat	jullie	van	generatie	op	generatie	doorgeven:	een	
tand	van	een	dier,	een	ketting,	een	gegraveerde	stok.	

Kabouter/(zee)welpengroet
Kabouters	en	(zee)welpen	groeten	elkaar	op	de	volgende	speciale	
manier:

n	 Steek	je	rechterhand	omhoog
n	 Strek	je	wijs-	en	middenvinger	uit
n	 Leg	je	duim	op	je	ringvinger

De	twee	vingers	lijken	op	de	gespitste	oren	van	een	welp.	Daarmee	
geven	(zee)welpen	aan	dat	ze	hun	best	doen	om	te	luisteren.	
Tegelijk	verwijst	de	groet	naar	de	belofte.	[	  Zie	Belofte]		De	
duim	beschermt	de	ringvinger:	(zee)welpen	en	kabouters	zorgen	
graag	voor	elkaar	en	proberen	om	elkaar	te	helpen.
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Nestwerking

Een warm nest
Een	groep	(zee)welpen	en	kabouters	wordt	vaak	onderverdeeld	
in	kleine	 losse	of	vaste	groepjes	of	 ‘nesten’	waarin	ze	 leren 
samenwerken.	 Ze	 voelen	 zich	 er	 vaak	 meer	 op	 hun	 gemak,	
omdat	het	overzicht,	structuur	en	een	veilig	gevoel	geeft.	Nesten	
verlagen	bovendien	de	kans	op	kliekjesvorming	en	pestgedrag.	

Je	kan	werken	met	vaste	nesten	die	ergens	in	de	eerste	maanden	
worden	gevormd	of	je	kan	werken	met	wisselende	nesten,	waarbij	
je	tijdens	het	jaar	af	en	toe	de	nesten	door	elkaar	haalt.

Wat kan je doen met nesten?
Ploegwerk	is	een	van	de	basispijlers	van	scouting.	Je	kan	die	
realiseren	door	kabouters	en	(zee)welpen	met	hun	nest	een	taak	
of	opdracht	te	laten	uitvoeren	of	een	spel	te	laten	spelen:

n	 Nesten	kunnen	een	snelle	manier	zijn	om	groepjes	
in	te	delen	bij	een	spel.	Als	je	nog	een	groepsindeling	
moet	verzinnen	terwijl	je	leden	als	staan	te	popelen	
om	te	beginnen,	kan	dat	het	gebeuren	erg	vertragen.	

n	 Gebruik	de	nesten	bij	activiteiten	waarbij	kabouters	en	
(zee)welpen	intensief	samenspelen	en	samenwerken.	
Een	gezonde	competitie	mag,	maar	hou	maat.	Het	is	
bijvoorbeeld	niet	zo’n	goed	idee	om	het	hele	jaar	door	
bij	te	houden	welk	nest	er	het	vaakst	wint.

n	 Plan	enkele	keren	per	jaar	een	nestenvergadering,	
waarbij	elk	nest	in	samenspraak	met	de	leiding	beslist	
hoe	het	de	middag	invult.	De	leiding	verdeelt	zich	dan	
over	de	nesten	om	de	verschillende	activiteiten	te	
leiden	of	te	ondersteunen.

n	 Je	kan	per	nest	iemand	van	de	leiding aanstellen 
die	zich	erover	ontfermt.	Hij	of	zij	is	dan	het	eerste	
aanspreekpunt	voor	de	leden	van	dat	nest.

Zelfs	de	jungle	wordt	saai	als	iedereen	altijd	in	

zijn	nest	blijft	of	met	dezelfde	ploeg	moet	spelen.	

Dan	weet	iedereen	immers	vooraf	al	bij	wie	hij	of	

hij	zit,	waar	elk	groepje	goed	in	is	en	wie	er	dus	

wellicht	zal	winnen.	Varieer in	de	groepsindeling,	

zodat	elk	lid	de	hele	jungle	leert	kennen.	
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Nestleid(st)ers
In	sommige	groepen	heeft	elk	nest	een	van	de	oudste	leden	
als	nestleid(st)er.	Zie	hen	niet	als	de	bazen	van	een	nest,	maar	
eerder	als	peters	of	meters,	die	wat	in	het	oog	houden	waar	de	
anderen	wat	hulp	kunnen	gebruiken	en	of	ze	zich	thuis	voelen.	Een	
nestleid(st)er	bijvoorbeeld	kan	de	taak	krijgen	om	zijn	nest	aan	te	
voeren	bij	het	kiezen	van	een	nestkreet,	maar	niet	om	toezicht	te	
houden	tijdens	het	vrij	spel.	

Nestkleur
Veel	groepen	benoemen	de	nesten	aan	de	hand	van	kleuren.	Bij	
Hopper	Winkel	kan	je	nestdriehoekjes	krijgen	in	verschillende	
kleuren.	Die	kunnen	een	plek	krijgen	op	het	uniform,	zodat	leiding	
en	leden	meteen	zien	in	welk	nest	iemand	zit.	

Zo deelt Baloe de nesten in :

n	 Al	 te	 grote	 groepen	 kunnen	 in	 de	 jungle	
moeilijk	samen	blijven.	Zes	tot	acht	leden	per	
nest	is	dus	genoeg.

n		Eerlijk	 verdelen	 is	 een	 must	 in	 de	 jungle.	
Maak	 alle	 groepjes	 ongeveer	 even	 groot,	
met	even	veel	jongens	en	meisjes	en	eerste-,	
tweede-	en	derdejaars.	

n		Junglevriendschappen	kunnen	sterk	zijn.	Haal	
dus	bij	de	nestverdeling	niet	alle	vrienden	uit	
elkaar,	want	dan	loop	je	het	risico	dat	de	leden	
een	hekel	aan	de	nesten	krijgen.	Probeer	
iedereen	bij	een	vriend	of	vriendin	in	te	delen.

n		Respecteer	 de	 jungledemocratie.	 Geef	 je	
leden	eventueel	inspraak	bij	de	samenstelling	
van	de	nesten.
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Raadsrots

Iedereen had zich rond de raadsrots verzameld. Shere Khan 
en Tabaqui waren er, de hele horde wolven, Akela natuurlijk, 
Baloe en Bagheera. “De wetten van de jungle schrijven voor dat 
minstens twee wolven zich uit moeten spreken of de mensenwelp 
in de horde kan worden opgenomen”, zei Akela.

De	 bekendste	 passage	 uit	 de Jungle-avonturen	 	 is	 wellicht	
diegene	waarin	de	horde	rond	de	raadsrots	beslist	over	het	lot	van	
Mowgli.	Ook	bij	jullie	kan	de	raadsrots	dé	plek	en	hét	moment	zijn	
om	de	mening	van	de	kabouters	en	(zee)welpen	te	leren	kennen	
en	hen	inspraak te	geven,	trouw	aan	de	basispijler	medebeheer.	

Vaste	inspraakmomenten	zoals	de	raadsrots	gebruik	je	vooral	
om	serieuze	thema’s	te	bespreken.	Vergeet	echter	niet	om	ook	
daarbuiten	aandacht	te	hebben	voor	inspraak.	De	leiding	moet	
altijd	 aanspreekbaar	 zijn,	 speelt	 in	 op	 de	 behoeften	 van	 de	
kinderen	en	houdt	rekening	met	de	leefwereld	van	de	leden.

Tijdens de raadsrots…
n		 maak	je	afspraken.
n		 bespreek	je	pestgedrag.
n		 evalueer	je	een	activiteit	of	weekend.
n		 beslis	je	samen	wat	het	kampthema	wordt.
n		 bespreek	je	een	actueel	thema	dat	leeft	
	 bij	je	kabouters	of	(zee)welpen.



In samenspraak
Las	bij	het	begin	van	het	scoutsjaar	een	raadsrotsmoment	in	
waarop	je	met	de	leden	de	afspraken maakt die	jullie	dat	jaar	
zullen	naleven.	Let	op	dat	de	afspraken	haalbaar	zijn	voor	zowel	
de	leden	als	jezelf.	Maak	de	lijst	niet	te	lang.	Zodra	jullie	het	eens	
zijn	over	de	afspraken,	hang	je	ze	op	bij	de	raadsrots	of	in	het	
lokaal	zodat	je	er	naar	kan	teruggrijpen	wanneer	ze	niet	worden	
nageleefd.	

Hoe maak je de raadsrots?
De	raadsrots	is	een	moment,	maar	kan	ook	op	een	concrete	plek	
gebeuren.	Bouw	zelf	een	raadsrots	op	het	terrein	door	iedereen	
een	steen	te	laten	zoeken	en	ze	allemaal	op	elkaar	te	stapelen.	
Met	kippengaas,	krantenpapier	en	behangerslijm	kan	je	een	
raadsrots	maken	in	het	lokaal.
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Geslaagd raadsrotsen met Baloe :

n			 Raadsrots	niet	tussen	brullende	apen.	Zorg	voor	
een	gezellig	en	rustig	plekje	in	of	in	de	buurt	van	het	
lokaal,	dat	je	je	leden	eventueel	mee	laat	inrichten.

n			 Een	raadsrots	is	geen	junglekoffieklets.	Bepaal	als	
leiding	vooraf	wat	je	met	het	raadsrotsmoment	wilt	
bereiken.	

n			 Beperk	 de	 wilde	 ideeën,	 ook	 al	 zit	 je	 in	 de	
welpenwildernis.	 Leg	 aan	 je	 leden	 uit	 wat	 de	
bedoeling	is	met	welke	factoren	ze	rekening	moeten	
houden.	Zo	vermijd	je	onrealistische	voorstellen.	

n			 De	jungle	is	geen	plek	om	urenlang	te	vergaderen.	
Hou	de	raadsrots	kort,		langer	dan	een	kwartier	
houden	je	leden	het	toch	niet	vol.	Geef	duidelijk	aan	
wanneer	het	moment	begint	en	eindigt.

n			 Bedenk	een	junglespreekregel.	Spreek	bijvoorbeeld	
af	dat	wie	de	totem	vast	heeft,	het	woord	heeft.	
Respecteer	deze	regel	ook	als	leiding.

n			   Zie	In)Leiding	p.50	voor	evaluatiemethodieken
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De Belofte

Bij	de	kabouters	en	(zee)welpen	komen	leden	voor	het	eerst	in	
aanraking	met	één	van	de	oudste	tradities	binnen	scouting:	de	
belofte.	Al	sinds	het	prille	begin	spreken	scouts	en	gidsen	overal	
ter	wereld	hun	engagement	uit	en	zien	ze	de	belofte	als	cruciaal	
in	de	werking.	

Traditioneel	is	de	belofte	een	plechtig	moment	met	een	heel	
ritueel.	Vandaag	zijn	er	nog	heel	wat	groepen	die	deze	traditie	
in	ere	houden,	compleet	met	beloftelied.	Bij	andere	groepen	
veranderen	de	gewoontes	en	wordt	de	belofte	bijvoorbeeld	een	
minder	strak,	maar	gezellig	takmoment.	In	elk	geval	is	de	belofte	
ook	vandaag	bijzonder	waardevol.	Het	is	immers	een	stukje	van	
ons	scouting DNA.

Het kabouter/(zee)welpenpaspoort
Een	 handig hulpmiddel	 bij	 de	 belofte	 is	 het	
kabouter/(zee)welpenpaspoort.	 Dat	 is	 een	
zakboekje	waarin	de	belangrijke	kabouter-	en	
(zee)welpenbelevenissen	 een	 plek	 kunnen	
krijgen,	een	overzicht	van	de	loopbaan	van	de	
kinderen	bij	de	tak.	

De	paspoorten	hou	je	het	best	zelf	bij.	Zo	gaan	
ze	niet	verloren	en	kan	niemand	zijn	paspoort	
vergeten	meebrengen	als	je	het	wilt	gebruiken.	
Op	het	einde	van	het	jaar	geef	je	het	met	de	derdejaars	mee	als	
aandenken	aan	hun	tijd	bij	de	tak.	Je	vindt	er	overigens	ook	het	
beloftelied	voor	kabouters	en	welpen	in	terug.	



Het juiste moment voor de belofte
Bespreek	 aan	 het	 begin	 van	 het	 jaar	 wanneer	 je	 de	 belofte	
organiseert.	Plan	ze	niet	te	vroeg,	want	dan	kennen	de	leden	
elkaar	nog	nauwelijks.	Stel	ze	bij	voorkeur	ook	niet	uit	tot	op	
zomerkamp,	want	dan	wordt	het	voor	de	beloftelingen	moeilijk	om	
achteraf	aan	de	slag	te	gaan	met	wat	ze	hebben	beloofd	en	merk	
je	niet	of	ze	al	dan	niet	vooruitgang	maken.	Een	goed	moment	is	
ergens	op	een	weekend	halverwege	het	jaar.	

Wij doen ons best!
Via	de	belofte	kunnen	kabouters	en	(zee)welpen	hun	steentje	
bijdragen	aan	de	tak	en	samen	beslissen	waar	ze	aan	werken.	
Een	goede	belofte	bestaat	bij	kabouters	en	(zee)welpen	uit	twee 
elementen:	ze	spreken	een	engagement	uit	naar	zichzelf	en	een	
engagement	naar	de	groep.	Deze	twee	vormen	van	engagement	
komen	 terug	 in	 de	 beloftetekst	 voor	 de	 (zee)welpen	 en	 de	
kabouters,	die	de	leden	samen	uitspreken	om	hun	eigen	belofte	
te	bevestigen.	Later,	vanaf	de	jonggidsen/verkenners,	komt	er	
nog	een	derde	element	bij:	een	engagement	naar	de	wereld	(en	in	
sommige	gevallen	naar	God).

	
Ik	ben	scout/gids
Ik	verken	de	wereld,
Ik	val,	ik	tuimel	en	ik	sta	weer	op.
Ik	wil	mijn	best	doen.
	
Ik	ben	scout/gids,	tussen	scouts	en	gidsen
Daarom	beloof	ik	me	in	te	zetten	voor	mijn	groep,
want	mijn	werk	is	ploegwerk,
en	onze	inzet	verzet	bergen.
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Ik ben scout/gids
Ik verken de wereld,
Ik val, ik tuimel en ik sta weer op.Ik wil mijn best doen.
 
Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsenDaarom beloof ik me in te zetten voor mijn groep,want mijn werk is ploegwerk,
en onze inzet verzet bergen.



Voorbereiding
Geef	de	leden	de	tijd	om	na	te	denken	wat	ze	willen	beloven.	Help	
hen	op	weg.	Soms	is	het	moeilijk	voor	kabouters	of	(zee)welpen	
om	te	verwoorden	wat	ze	denken	en	willen.	Zoek	dan	samen	naar	
de	juiste	en	eenvoudige	verwoording.
	
Werk	met	een	persoonlijke belofte	die	ze	zelf	maken.	(Zee)welpen	
en	kabouters	beloven	uit	zichzelf	meestal	om	een	aantal	kleine	
dingen	in	het	dagelijks	leven	beter	of	anders	te	doen.	Probeer	hen	
als	leiding	niet	te	verleiden	om	grootse	nieuwigheden	te	beloven.	
Focus	liever	op	concrete en haalbare beloftes	die	ze	effectief	
kunnen	uitvoeren.	Maak	van	de	belofte	iets	positief.	Laat	ze	hun	
steentje	bijdrage	op	hun	eigen	unieke	manier.
	
Het	kabouter/(zee)welpenpaspoort	laat	leden	nadenken	over	hun	
sterktes	en	zwaktes.	Waar	zijn	ze	goed	en	minder	goed	in?	Wat	
zijn	hun	kwaliteiten	die	bijdragen	tot	een	leuke	groep?	Wat	kunnen	
ze	nog	beter	doen?	Op	welke	dingen	zouden	ze	kunnen	letten?	
Achteraan	kunnen	je	leden	jaarlijks	een	belofte	schrijven.
	
Haal	voorbeelden	en	situaties	aan	uit	het	jungleverhaal	of	uit	de	
vergaderingen	om	de	leden	te	helpen	om	een	belofte	op	te	stellen.	
Je	kan	het	ritueel	inleiden	door	een	stukje	uit	Jungle-avonturen	
voor	te	lezen	of	door	een	spel	te	spelen.	Leg	je	leden	uit	wat	de	
bedoeling	is	van	de	belofte	en	waarom	we	het	doen	in	scouting.	
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Uitvoering
Zorg	voor	een	rustige	en	ontspannen	sfeer.	Wat	inkleding	maakt	
zeker	indruk	op	de	leden.	Versier	de	belofteplaats,	brand	kaarsjes,	
geef	de	hordetotem	of	de	vlag(gen)	van	jullie	groep	of	van	Scouts	
en	Gidsen	Vlaanderen	een	plek,…Voor	je	begint,	overloop	je	hoe	
het	ritueel	zal	verlopen.	Op	die	manier	zijn	de	leden	daar	alvast	
minder	zenuwachtig	over.

Een	goed	georganiseerde	belofte	versterkt	het	groepsgevoel	in	je	
tak.	Hou	rekening	met	de	volgende	elementen:		
	

n	 Betrek iedereen	 en	 zorg	 dat	 iedereen	 een	 rol	
heeft.	Spreek	samen	de	beloftetekst	uit	en	zing	het	
beloftelied	voor	kabouters	en	welpen.	Tweede-	of	
derdejaars	kunnen	een	eerstejaars	begeleiden	tijdens	
de	belofte.

n	 Je	mag	best	even	tijd uitrekken	voor	de	belofte.	Een	
belangrijk	moment	moet	je	niet	overhaast	afhaspelen.	
Laat	het	anderzijds	ook	geen	uren	duren.

n	 Hou	het	luchtig en leuk.	Een	beetje	humor	kan	best.
n	 Laat	iedereen	zijn/haar	belofte	individueel	uitspreken 

of ergens ophangen	in	het	lokaal	of	een	belofteboom.
n	 Sluit	de	belofte	feestelijk	af.	Wens	je	leden	proficiat	

en	succes.	De	belofte	is	zeker	geen examen	of	een	
moment	waarop	je	moet	tonen	wat	je	kent	en	kunt.	

n	 De	belofte	is	wel	een	mijlpaal	in	het	scoutsjaar.	Kom	
er	later	in	het	jaar	nog	eens	op	terug	en	pols	eens	
of	de	leden	bezig	zijn	met	wat	ze	beloofden.	Soms	
zullen	kabouters	en	welpen	spontaan	vertellen	dat	
ze	met	hun	belofte	bezig	zijn.	Geef	ze	dan	zeker	een	
schouderklopje	of	een	andere	 vorm	van	positieve	
feedback.
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Welkom in horde
De	aanwezigheid	van	een	kabouter	of	(zee)welp	bij	de	belofte	
en	dat	wat	hij	of	zij	beloofde,	wordt	gesymboliseerd	door	het	
belofteteken.	Je	kan	dit	kopen	bij	Hopper	Winkel.
	
	

	
Meer over belofte?
Voor	meer	uitleg	en	inspiratie	rond	de	beloftewerking,	
verwijzen	wij	graag	naar	de	publicaties	Scoutwoord? 
Erewoord!	en	Zin in Scouting?!.	Deze	mappen	zijn	
te	verkrijgen	bij	Hopper	Winkel	en	bevatten	meer	
concrete	ideeën.

Als	we	in	de	jungle	een	mooi	moment	beleven,	

zingen	we.	Kabouters	en	(zee-)welpen	hebben	

hun	eigen beloftelied.	De	tekst	van	We zullen het 

allemaal anders doen	is	te	vinden	in	het	kabouter/

(zee)welpenpaspoort	 en	 het	 lied	 is	 ook	 te	

downloaden	op	de	kabouter/(zee)welpenpagina.	

Surf	naar	scoutsengidsenvlaanderen.be	en	zoek	

op	‘paspoort	welpen’.
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Het	kamp	is	een	hoogtepunt	van	het	jaar.	Extra	spannend	is	het	
voor	de	leden	die	voor	het	eerst	alleen	van	huis	zijn,	maar	eigenlijk	
is	het	voor	alle	kabouters	en	(zee)welpen	even	wennen.	Kruid	je	
kamp	dan	ook	met	voldoende	geborgenheid	en	huiselijkheid.	
Vaak	zitten	die	in	kleine	dingen:	af	en	toe	een	babbel	met	je	leden,	
gewoon	een	vraag	naar	hoe	het	gaat,	duidelijke	afspraken,...

Hoe ziet een kamp eruit?
Een	kabouter-	en	(zee)welpenkamp	duurt	maximaal	tien	dagen.	
Kabouters	en	(zee)welpen	kunnen	op tentenkamp	gaan,	maar	er	
zijn	wel	best	echte	toiletten	aanwezig	en	ook	minstens	een	plek	
waar	ze	binnen	kunnen	spelen.	

Zeewelpen	gaan	 in	sommige	gevallen	op	buitenlands	kamp	
met	de	boot,	omdat	daar	meer	aanlegplaatsen	beschikbaar	
zijn.	Over	het	algemeen	is	een	kamp	in	het	buitenland	echter	
geen	meerwaarde	voor	kabouters	en	welpen.	Op	kamp	gaan	is	
sowieso	al	een	avontuur.	[	  Zie	Speel op veilig]	

De	algemene	kampvoorbereiding	vind	je	terug	in		het	Kampvisum	
en	de	In}Leiding.

Kampthema ja of nee?
Het	is	bij	veel	groepen	de	gewoonte	om	een	kamp	in	een	vooraf	
bepaald	thema	in	te	kleden.	Sta	je	er	echter	ook	bij	stil	of	zo’n	
thema	écht	nodig	is?
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Kamp en Weekend

Voordelen
Een	thema	kan	
meteen	voor	sfeer	
zorgen.

Een	thema	prikkelt	
de	fantasie.

Een	thema	kan	
bepaalde	waarden	of	
onderwerpen	intenser	
aan	bod	laten	komen.

Nadelen
Een	thema	kan	beperkend	werken.	

Wat	doe	je	met	activiteiten	die	je	
niet	in	het	thema	gepast	krijgt?

Het	kan	moeilijk	zijn	om	van	de	
eerste	tot	de	laatste	dag	in	de	ban	

te	zijn	van	hetzelfde	onderwerp.

Activiteiten	kunnen	gekunsteld	
overkomen	als	je	ze	in	een	
kampthema	kadert.



Een	 kamp	 zonder	 vast	 thema	 is	 niet	 noodzakelijk	 minder	
interessant	dan	een	ingekleed	kamp.	Een	kamp	biedt	op	zich	al	
boeiende	elementen:	het	samenzijn	in	groep,	de	natuur,	het	dorp,	
de	grote	en	kleine	avonturen.	Een	kampthema	kan	dat	alles	wel	
een	extra	toets	geven.	

Hoe een kampthema kiezen?
Het	meest	voor	de	hand	liggende	kampthema	zijn	de	Jungle-
avonturen van Shanti en Mowgli.	Afwisseling	kan	echter	geen	
kwaad.	 Enkele	 elementen	 waar	 je	 in	 de	 zoektocht	 naar	 een	
kampthema	rekening	mee	kunt	houden:	

n	 Het	thema	moet	de	fantasie	prikkelen.	
n	 Het	moet	kinderen	aanspreken	en	bij	hun	leefwereld	

aansluiten.	[	  Zie	Leefwereld]	
n	 Het	moet	voldoende	mogelijkheden	bieden	om	het	

kamp	in	te	kleden.
n	 Het	moet	aanzetten	tot	nieuwe	activiteiten.
n	 Een	thema	moet	aanleiding	geven	bepaalde	waarden	

intenser	te	beleven.

Een	 echt	 creatieve	 leidersploeg	 kan	 vrijwel	 elke	 thema	
overbrengen	op	de	leden	en	vertalen	in	boeiende	activiteiten,	en	
andere	ploeg	kiest	misschien	liever	een	thema	dat	vanzelf	een	
waaier	aan	verhalen	en	kleurrijke	figuren	oproept.	

Je	merkt	dat	fantasie	belangrijk	is	bij	de	keuze	van	een	thema.	
Nochtans	mag	een	thema	ook	betrokken	zijn	op	dingen	uit	het	
dagelijks	leven	en	de	realiteit.	Bij	een	thema	als	Cowboys	en	
Indianen	 is	het	 verleidelijk	om	het	 vooral	 te	hebben	over	de	
‘goeien’	tegen	de	‘slechten’	of	over	het	uitschakelen	van	de	vijand.	
Ga	dan	echter	niet	voorbij	aan	de	waarden	van	beide	‘partijen’,	in	
het	geval	van	de	indianen	bijvoorbeeld	de	verbondenheid	met	de	
aarde,	eerbied	voor	de	natuur,	het	stamleven,...	Overdrijf	echter	
niet	met	inbouwen	van	informatie	en	waarden	in	spelen.	Soms	
mag	het	ook	gewoon	plezant	zijn.
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Als	jullie	een	kampthema	kiezen	en	uitwerken,	bouwen	

jullie	als	het	ware	een	nieuwe	 jungle.	Voorkom	echter	

dat	 die	 alles	 overwoekert,	 want	 dat	 maakt	 het	 kamp	

voorspelbaar	en	dus	minder	interessant.	Bovendien	maakt	

zelfs	de	beste	inkleding	van	een	slecht	spel	geen	leuk	spel.	

Wel	een	goed	idee	is	om	het	thema	door	te	trekken	naar	

kleine	dagelijkse	kampactiviteiten,	zoals	de	afwas,	het	

bedritueel	of	de	ochtendgymnastiek.	

Kan	de	kampjungle	nog	vele	kanten	uit?	Betrek	je	leden	

bij	de	keuze,	net	zoals	je	doorheen	het	jaar	doet.		[	  Zie	

Raadsrots]		Geef	kabouters	en	welpen	de	kans	om	mee	te	

werken	aan	de	uitbouw	van	de	kampsfeer.
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Dagindeling
Om	 de	 leden	 te	 informeren	 over	 de	 dagindeling	 kan	 je	 een	
kampbord hangen	op	een	centrale	plaats	op	het	kampterrein,	
waar	 iedereen	 het	 kan	 lezen.	 Daar	 schrijf	 je	 de	 activiteiten	
van	de	dag	op,	volledig	en	in	de	juiste	volgorde	of	op	een	meer	
spannende	manier.	Schrijf	bijvoorbeeld	enkel	de	vaste	dagdelen	
op,	van	opstaan	over	eten	tot	slapen,	maar	hou	de	vakken	met	
activiteiten	leeg	of	plak	ze	af.	Zo	onthul	je	iedere	dag	een	stuk	van	
het	kampprogramma.	

Op	het	kampbord	kan	je	ook	taken	schrijven.	Welk	nest	wast	
er	af?	Wie	mag	er	vandaag	voorlezen?	Ook	een	leuk	idee	zijn	
nieuwsberichten	die	aankondigen	wie	de	kabouter	of	welp	van	de	
dag	is	of	wat	de	wedstrijduitslag	van	het	EK	of	WK	was.	Je	leden	
kunnen	zelf	ook	iets	toevoegen	aan	het	bord:	weetjes,	tekeningen,	
klachten,...

Ochtend wakker worden
  opstaan
  wassen
  aankleden
  ontbijten (vergeet ev. medicatie niet)

  afwassen
Voormiddag opening: toneeltje, dansje
  overlopen dagplanning
  activiteit
Middag  middageten
  afwassen
  platte rust/vrij spel
Namiddag activiteit
  vieruurtje
  vervolg activiteit
Avond  avondeten
  afwassen
  vrij spel
  avondactiviteit
  afsluiten dag
  omkleden, tanden poetsen
  verhaaltje
  slaapwel
Nacht  slapen
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Op	weekend	laat	je	de	kabouters	en	welpen	best	niet	te	laat	
aankomen	op	de	weekendplaats.	Voorzie	die	avond	een	goede	
rondleiding,	tijd	om	bedden	op	te	maken	of	te	installeren,	een	heel	
actief	spel	en	daarna	een	rustig	moment.

Plat spel en vrije rust
Sommige	kinderen	vinden	het	zalig	om	‘s	middags	na	het	eten	
even	op	hun	bed	te	liggen	voor	een	dutje	of	om	een	boek	te	lezen	
of	een	brief	te	schrijven.	Anderen	hebben	energie	voor	tien	en	
rennen	meteen	de	bossen	in	als	ze	daar	de	kans	toe	krijgen.	Je	
mag	dus	zeker	platte rust en vrij spel	mag	inlassen	op	kamp.	

Geef	je	leden	de	ruimte	om	op	adem	te	komen	en	op	eigen	houtje	
spelen.	Uit	het	vrij	spel	kan	soms	een	spontane	groepsactiviteit	
ontstaan.

Voorzie tijdens	het	vrij	spel	een paar activiteiten	waaruit	de	
leden	 die	 geen	 eigen	 speelplannen	 hebben	 kunnen	 kiezen:	
brieven	schrijven,	macramébandjes	maken,	tekenen	of	kleine	
kringspelletjes.	Zorg	eventueel	voor	een	koffer	met	spelmateriaal.	
Zo	verklein	je	de	kans	op	heimwee	of	verveling.	Hou	als	leiding	
steeds	een	oogje	in	het	zeil.

Een spatje meer
Tropische	regens	in	de	jungle?	Geen	probleem,	
want	 jullie	 hebben	 in	 de	 kampplanning	
uiteraard	ook	een	regenprogramma voorzien.	
Toch?	Regen	kan	al	je	plannen	in	het	water	
doen	vallen.	En	als	(zee)welpen	en	kabouters	
zich	de	hele	dag	moeten	vervelen	onder	een	
boom,	dan	kan	het	wel	eens	lastig	worden.	
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Slapen
Een	hele	op	kamp	zijn	is	best	vermoeiend	voor	een	kabouter	of	
(zee)welp.	Het	is	dan	ook	belangrijk	dat	je	leden	voldoende	(8	tot	
9	uur)	kunnen	slapen.

Een	vast	slaapritueel	helpt	om	iedereen	op	tijd	en	op	een	rustige	
manier	 in	bed	te	krijgen.	Lees	na	het	plassen	en	het	tanden	
poetsen	nog	een	kort,	niet	al	te	spannend	verhaal	voor.	Dat	is	een	
leuke	afsluiter	van	de	dag	en	kan	een	fijne	aanvulling	zijn	op	het	
kampthema.

Als	 leiding	 slaap	 je	 niet	 bij	 je	 leden,	 maar	 wel	 binnen	
gehoorsafstand.	Laat	voor	de	ongeruste	zielen	ook	een	lichtje	
op	de	gang	branden.	Problemen	’s	ochtends	vermijd	je	door	op	
voorhand	afspraken	te	maken	over	het	opstaan.	Voor	kinderen	
die	al	wakker	zijn	voor	de	wekker	gaat,	voorzie	je	bijvoorbeeld	
een	rustige	ruimte	waar	ze	alvast	een	strip	kunnen	lezen	of	een	
spelletje	spelen.		  Meer	richtlijnen	en	tips	rond	onder	andere	
slapen	vind	je	in	Speel Op Veilig.

Heimwee
Op	 kamp	 ruilen	 kabouters	 en	 (zee)welpen	 hun	 vertrouwde	
omgeving	voor	nieuwe	en	ongewone	ervaringen,	die	ze	moeten	
verwerken.	Soms	verloopt	dat	niet	zoals	ze	willen	en	verlangen 
ze naar veiligheid	en	hun	vertrouwde omgeving.	Dat	is	heimwee,	
een	fenomeen	dat	je	als	leid(st)er	best	in	de	gaten	houdt	en	erkent.	



45

Thuis	hebben	kinderen	doorgaans	structuur	en	houvast.	Op	kamp	
worden	ze	soms	even	geplaagd	of	is	een	van	de	leid(st)ers	wat	ruw	
bij	het	spelen.	Het	kampeten	smaakt	anders,	hun	kat	is	er	niet	en	
’s	nachts	blijkt	de	rits	van	hun	slaapzak	ijskoud.	Allerhande	zaken	
kunnen	(zee)welpen	en	kabouters	naar	huis	doen	verlangen.	Vaak	
komt	heimwee	voor	tijdens	rustige momenten,	zoals	vlak	voor	het	
slapengaan,	tijdens	het	eten	of	het	vrij	spel.		[	  Zie	tips	vrij	spel	]

Kinderen met heimwee…

n	 huilen	soms	(en	kunnen	niet	altijd	aanwijzen	waarom)
n	 eten	soms	weinig
n	 klagen	eventueel	over	‘buikpijn’
n	 zijn	stiller	dan	anders
n	 zijn	afwezig	en	lopen	soms	rond	zonder	duidelijk	doel.

Heimwee erkennen
Luister	eerst	naar	het	verhaal	van	kinderen	die	het	over	heimwee	
hebben	of	er	tekenen	van	vertonen.	Zo	ontdek	je	of	je	iets	kan	doen	
aan	bepaalde	oorzaken	(plagerijen,	te	veel	lawaai,...).	Piekeren	ze	
over	iets	dat	zich	thuis	afspeelt,	stel	hen	dan	gerust.

Heimwee voorkomen
Praat	over	aankomende	hoogtepunten	op	kamp.	Zo	hebben	de	
leden	iets	om	naar	uit	te	kijken.	Weet	dat	structuur op	kamp	ook	
helpt	tegen	heimwee	en	geef	elk	lid	voldoende	aandacht.	

Uitzonderlijk ernstige heimwee
Als	een	welp	of	kabouter	er	onafgebroken	ongelukkig	bijloopt	
en	alleen	nog	maar	naar	huis	wil,	moet	je	meer	doen	dan	enkel	
luisteren.	Sommige	kinderen	vragen	zelf	of	ze	naar	huis	mogen	
bellen,	maar	daar	ga	je	het	best	niet	meteen	op	in.	De	stem	van	
ouders	helpt	bij	de	ene,	maar	versterkt	de	heimwee	bij	de	andere.

Wanneer	je	twijfelt	over	je	aanpak,	kan	je	wel	zelf naar de ouders 
bellen	om	te	vragen	wat	het	kind	thuis	graag	doet.	Met	een	
favoriete	activiteit	die	hen	afleidt,	kan	je	een	grote	stap	vooruit	
zetten.	Stel	de	ouders	echter ook gerust,	want	vaak	missen	
zij	hun	kind	net	zo	goed.	Beslis	zeker	niet	te	snel	om	kinderen	
vroeger	naar	huis	te	laten	vertrekken,	want	dat	kan	ook	andere	
kabouters	en	(zee)welpen	heimwee	bezorgen.
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Bedplassen
Tussen	de	10	en	15	procent	van	de	kinderen	tussen	5	en	10	jaar	
oud	heeft	last	van	bedplassen.	De	kans	dat	een	van	je	leden	er	last	
van	heeft	is	dus	reëel.	Een	lid	dat	bedplast	is	lastig	voor	de	leiding,	
maar	meer	nog	voor	hem-	of	haarzelf.

Omgaan met bedplassers
Wanneer	iemand	bedplast,	zijn	de	reacties	van	andere	kinderen	
soms	hard	en	pijnlijk.	Negeer	ze	niet,	want	ze	geven	soms	de	
aanleiding	tot	pesterijen.	Probeer	het	bedplassen	ook	niet	te	
verbergen,	want	als	de	leden	merken	dat	er	een	geheim	is	worden		
ze	pas	echt	nieuwsgierig.	Je	praat	best	eerlijk	over	de	situatie	
alsof	het	de	gewoonste	zaak	ter	wereld	is.	Word	in	geen	geval	
boos	en	geef	nooit	straf:	bedplassen	doet	niemand	met	opzet.	

Let	 op	 de	 reactie	 van	 het	 lid	 in	 kwestie.	 Sommige	 kinderen	
maken	geen	probleem	van	hun	‘ongelukje’	en	hebben	zelf	een	
antwoord	klaar	voor	plagers.	Andere	leden	neem	je	best	wat	in	
bescherming.	Geef	aan	dat	je	bedplassen	niet	erg	vindt,	maar	dat	
je	kan	begrijpen	dat	zij	er	zelf	wel	mee	zitten.	Zo	voelen	ze	zich	
meer	op	hun	gemak	en	niet	schuldig.

Echte	 junglebewoners	 zijn	 voorbereid	 op	 elke	

mogelijke	ramp,	ook	op	een	overstroming.	Als	expert	

raad	ik	je	het	volgende	aan:

n	 Vraag	via	de	medische	fiche	of	leden	al	dan	niet	

bedwateren.
n	 Laat	leden	een	extra	pyjama	meebrengen	op	

kamp	en	voorzie	zelf	enkele	reserveslaapzakken.	

Textiel	droogt	traag	bij	nat	weer	en	het	is	niet	fijn	

om	de	volgende	nacht	nat	te	moeten	beginnen.

n	 Spoor	de	leden	voor	het	slapengaan	aan	om	naar	

toilet	te	gaat	en	zorg	dat	ze	‘s	nachts	de	weg	naar	

het	toilet	vinden.
n	 Haal	bedplassers	vlak	voor	je	zelf	gaat	slapen	

even	uit	hun	bed	om	naar	de	WC	te	gaan.	

n	 Heel	soms	draagt	een	(zee)welp	of	kabouter	’s	

nachts	een	luier.	Spreek	goed	af	waar	hij	of	zij	

met	de	gebruikte	luiers	naartoe	kan.	
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post
Sommige	kabouters	en	(zee)welpen	vinden	het	geweldig	om	
brieven	te	schrijven	op	kamp.	Anderen	houden	het	kort	om	zo	snel	
mogelijk	verder	te	spelen,	vinden	de	woorden	niet	of	weten	niet	
wat	te	schrijven.	Met	hen	kan	je	eventueel	een	lijstje	overlopen	om	
hen	bij	het	schrijven	op	weg	te	zetten:

n	 Wat	vind	je	leuk	op	kamp	en	wat	is	minder	leuk?
n	 Waarover	gingen	de	spelletjes?	Heb	je	gewonnen?
n	 Is	het	eten	lekker?	Wat	vooral?
n	 Waar	slaap	je?
n	 Welke	leid(st)er	doet	het	gekste?

Bijna	 alle	 kabouters	 en	 (zee)welpen	 krijgen	 zelf	 graag	 post.	
Herinner	de	ouders	eraan	dat	ze	best	zo	vroeg	mogelijk	een	brief	
of	kaartje	sturen,	zodat	alles	op	tijd	aankomt.	Raad	hen	ook	aan	
om	niet	te	overdrijven,	want	het	is	niet	ideaal	als	het	ene	lid	vijftien	
brieven	krijgt	en	het	andere	enkel	een	kaartje.	Maak	een	postbus	
zodat	leden	en	leiding	ook	post	naar	elkaar	kunnen	sturen.
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Uitdagingen



Kabouters	en	(zee)welpen	zijn	nog	jong.	Hun	ouders	geven	jou	
de	verantwoordelijkheid	over	hen.	Laat	hen	dan	ook	voelen	
dat	ze	je	kunnen	vertrouwen.	Plan	bij	het	begin	van	het	nieuwe	
scoutsjaar	bijvoorbeeld	een	moment	waarop	ze	je	leren	kennen.	
Doe	je	dat	in	de	vorm	van	huisbezoeken,	maak	dan	een	afspraak	
zodat	je	niet	ongelegen	komt.	Stel	jezelf	kort	voor	en	geef	uitleg	
over	het	verloop	van	de	vergadering,	de	basissfeer,	uniform,	
lidgeld	en	belangrijke	data.	[	  Meer	tips	over	omgaan	met	
ouders?	Zie	In}Leiding.	]	

Tips bij ouderbezoek:
n	 Maak	een	lijstje	met	alles	wat	je	wil	vertellen.
n	 Plan	goed.	Meestal	kan	je	niet	alle	ouders	op	één	of	

twee	avonden	bezoeken.	Verwacht	je	op	voorhand	dat	
een	bepaald	bezoek	zal	uitlopen,	plan	dat	dan	aan	het	
einde	van	de	avond	zodat	je	overal	op	tijd	bent.	

n	 Maak	eventueel	een	brochure	met	de	belangrijkste	
informatie	en	jullie	contactgegevens.	

n	 Wees	beleefd	en	vriendelijk,	ook	al	ken	je	de	ouders	
zeer	goed.

n	 Vertel	 ook	 iets	 over	 jezelf,	 je	 studie,	 je	 andere	
hobby’s,…

n	 Begin	 niet	 over	 onderwerpen	 waarover	 de	
leidingsploeg	het	oneens	is.	Toon	dat	jullie	op	één	lijn	
staan	en	schaad	het	vertrouwen	niet	met	geroddel.	

Niet alle ouders	zijn	even	happig	op	huisbezoeken.	Sommigen	
hebben	het	te	druk,	anderen	schamen	zich	misschien	voor	hun	
huis	of	weten	al	goed	wat	scouting	inhoudt.	Respecteer	hun	
keuze	om	jullie	niet	te	ontvangen,	maar	bezorg	hen	toch	de	
nodige	informatie.

Tips bij ouderavond:
Bij	een	ouderavond	in	het	lokaal	stellen	jullie	jezelf	meteen	voor	
aan	alle	ouders.	Dat	is	minder	tijdrovend,	maar	het	contact	is	
ook	minder	intens.	Ouders	krijgen	een	minder	duidelijk	beeld	
over	de	leidingsploeg,	 jij	kent	de	achtergrond	van	de	leden	
minder	goed.	Maak	bij	een	ouderavond	tijd	voor	een	persoonlijk	
gesprek.	 Er	 kunnen	 immers	 vragen	 of	 problemen	 zijn	 die	

50

Ouders



ouders	niet	in	het	bijzijn	van	andere	ouders	willen	uitspreken.	
Hou	verder	rekening	met	het	volgende:	

n	 Verstuur	op	tijd	de	uitnodiging.
n	 Kondig	aan	wat	je	gaat	bespreken.
n	 Kies	een	gepaste	ruimte	en	tijdstip.
n	 Kleed	het	lokaal	in,	bijvoorbeeld	in	junglesfeer,	of	

projecteer	foto’s,	zodat	de	ouders	zich	ook	de	sfeer	
bij	de	tak	kunnen	voorstellen.	

n	 Voorzie	iets	te	drinken	en	een	versnapering.
n	 Verdeel	de	taken	onder	de	leiding:	het	woord	voeren,	

brochures	uitdelen,	drank	inschenken.	

Vermeld	 zeker	 ook	 het	 Fonds op Maat,	 voor	 gezin	 die	 het	
financieel	 moeilijk	 hebben.	 Meer	 informatie	 vind	 je	 in	 de	
brochure	Scouting op Maat.
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Vind	 je	een	 infoavond	of	huisbezoek	maar	

saai,	neem	de	ouders	dan	gewoon	helemaal	

mee	naar	de	welpenjungle.	Organiseer	een	

spel	dat	ze	samen	met	de	leden	spelen.	Het	is	

de	beste	manier	om	hen	te	laten	kennismaken	

met	de	takwerking…	en	nog	leuk	ook.



Na	 het	 middageten	 werken	 we	 in	 de	 keuken	 nog	 even	 het	
namiddagspel	af.	Kamal	komt	binnen	met	tranen	in	de	ogen	en	
een	natte	broek.	Hij	beweert	dat	Senne	hem	in	een	plas	duwde.	
We	informeren	bij	Senne.	Volgens	hem	noemde	Kamal	zijn	
knuffel	een	monster.	Hoe	het	nu	echt	zat?	We	komen	het	niet	
te	weten,	want	Senne	en	Kamal	zijn	resoluut:	hij	is	begonnen!	
Maar	een	halfuur	later…	spelen	ze	terug	vrolijk	samen.

Je	kan	het	proberen	voorkomen,	maar	hoogstwaarschijnlijk	
ontstaat	er	op	een	dag	toch	ruzie	tussen	twee	of	meer	leden.	
Kabouters	en	(zee)welpen	zitten	immers	middenin	de	sociale 
ontwikkelingsfase	waarin	ze	het	verschil	beginnen	te	kennen	
tussen	goed	en	kwaad	en	waarin	ze	zich	met	elkaar	willen	
meten.	In	veel	gevallen	kunnen	ze	conflicten	zelf	oplossen,	
maar	soms	moet	je	toch	ingrijpen.	Let	dan	op	het	volgende:

n	 Haal	de	ruziemakers	allereerst	uit	elkaar	en	laat	
hen	afkoelen.

n	 Laat	hen	hun	verhaal	vertellen.	Meestal	lucht	dat	op.
n	 Neem	je	leden	serieus,	ook	al	is	de	oorzaak	van	de	

ruzie	in	jouw	ogen	belachelijk.
n	 Ga	niet	te	veel	in	op	details.	

Je	hoeft	echt	niet	precies	te	weten	wie	er	begonnen	is	om	een	
correct	oordeel	te	vellen.	Let	wel		op	dat	je	je	niet	laat	lijden	door	
vooroordelen	of	veronderstellingen.	Het	lid	dat	eerder	ruzie	
maakte,	raakte	deze	keer	misschien	enkel	zijdelings	betrokken.	

Leg	je	kabouters	en	(zee)welpen	uit	dat	ruzie	maken	geen	echte	
oplossing	is	voor	hun	probleem.	Zorg	er	steeds	voor	dat	ze	
opnieuw	‘vrienden’	zijn	voor	je	het	gesprek	afrondt:	laat	hen	
‘sorry’	zeggen,	elkaar	een	scoutshand	geven,...

Je	leden	straffen	wanneer	ze	ruzie	maken,	haalt	zelden	iets	uit	
en	stuit	vooral	op	onbegrip.	Bewaar	het	dus	voor	uitzonderlijke	
omstandigheden.	 [	  Zie In}Leiding	p.43	over	straffen	en	
belonen	]	
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Hij is begonnen!
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PESTEN

Kabouters	en	 (zee)welpen	komen	op	een	 leeftijd	dat	ze	het	
uiterlijk	en	het	gedrag	van	anderen	opmerken.	Soms	is	dit	in	
negatieve	zin	en	geeft	het	aanleiding	tot	pestgedrag.	In	In}leiding	
lees	je	het	verschil	tussen	plagen	en	pesten	en	krijg	je	meer	
inzicht.

Pesten aanpakken
n	 Neem	pesten	serieus	en	accepteer	de	situatie	niet.
n	 Benoem	wat	je	ziet	en	grijp	in.
n	 Zet	geen	stappen	voor	je	toestemming	hebt	van	het	

gepeste	kind	en	bekijk	samen	wat	er	gedaan	kan	
worden.

n	 Steun	het	gepeste	kind	en	toon	dat	je	om	hem	geeft.
n	 Hou	pesters	een	spiegel	voor	en	probeer	ze	gevoelig	

te	 maken	 voor	 wat	 hun	 gedrag	 betekent	 voor	
anderen.	Je	kan	verwijzen	naar	Jungle-avonturen:	
Mowgli	 werd	 opgenomen	 in	 de	 horde	 en	 niet	
uitgesloten,	ook	al	is	hij	anders.

n	 Wanneer	 het	 pesten	 blijft	 aanhouden	 kan	 je	
voorzichtig	 met	 de	 ouders	 gaan	 praten.	 Wees	
diplomatisch:	het	is	niet	de	bedoeling	dat	ouders	
tegen	 elkaar	 worden	 opgezet	 of	 zelf	 stappen	
ondernemen.	Toon	aan	de	ouders	dat	je	het	probleem	
binnen	de	scouts	gaat	aanpakken.

Pestactieplan
Als	er	in	je	tak	geregeld	pestgedrag	opduikt,	kan	het	goed	zijn	
om	een	pestactieplan	op	te	stellen.	Hoe	je	dat	kan	doen	vind	je	
terug	op	kieskleurtegenpesten.be.



Kvragetaan 
Verliefdheid	is	complex	en	dat	is	niet	anders	bij	kabouters	en	
(zee)welpen.	Neem	kinderverliefdheid	serieus	en	hou	rekening	
met	het	karakter	van	de	leden	in	kwestie.	De	een	vindt	het	
grappig	als	je	plagerig	doet	over	zijn	of	haar	lief,	de	ander	niet.

Sommige	 leden	 willen	 graag	 weten	 hoe	 verliefdheid	 voelt	
en	of	ze	het	zullen	herkennen	als	het	zover	is.	Anderen	zijn	
verliefd	op	iemand	van	de	klas,	maar	durven	het	niet	te	zeggen.	
Nog	anderen	zijn	al	toe	aan	hun	derde	lief	en	vinden	dat	de	
gewoonste	zaak	van	de	wereld.

De seksuele ontwikkeling van kabouters en welpen
Het	 spreekt	 voor	 zich	 dat	 seks	 bij	 kabouters/(zee)welpen	
nog	niet	aan	de	orde	 is.	Toch	zullen	sommige	van	 je	 leden	
experimenteren	 met	 seksualiteit.	 De	 helft	 van	 tien-	 tot	
twaalfjarigen	zoent	al	op	de	wang.	Misschien	zie	je	twee	leden	
elkaars	hand	vasthouden	of	op	de	mond	kussen,	maar	over	het	
algemeen	vinden	ze	dat	eerder	vies.

Vragen van leden
Kabouters	 en	 welpen	 kunnen	 heel	 geïnteresseerd	 in	 de	
verliefdheden	van	hun	leiding.
Aarzel	niet	om	eerlijk	te	antwoorden	op	hun	vragen,	maar	geef	
ook	je	persoonlijke	grens	duidelijk	aan.	Vertel	kinderen	niets	
waar	ze	niet	klaar	voor	zijn:	uiteraard	heb	je	het	beter	niet	
uitgebreid	over	je	laatste	onenightstand.

Een lid verliefd op een leid(st)er
Er	is	een	kans	dat	een	van	je	leden	op	een	dag	verliefd	wordt	op	
jou.	Je	hoeft	je	daarover	geen	zorgen	te	maken:	meestal	waait	
het	na	een	tijd	vanzelf	over.	
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Seksualiteit
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Alles om het lijf
Welpen	 en	 kabouters	 hebben	 meer	 besef	 van	 het	 verschil	
tussen	 jongens	 en	 meisjes	 dan	 kapoenen.	 Dat	 maakt	 hen	
soms	 verlegen	 tegenover	 het	 andere	 geslacht.	 Bovendien	
komen	(sommige)	derdejaars	stilaan	in	de	puberteit,	wat	voor	
spanningen	of	praktische	problemen	kan	zorgen.

Leiding in een gemengde groep
Hou	je	als	mannelijke	leiding	een	oogje	in	het	zeil	bij	meisjes	die	
zich	wassen	of	omkleden	of	laat	je	dit	over	aan	je	vrouwelijke	
leiding?	Sommige	leden	vinden	het	ongemakkelijk	om	begeleid	
te	worden	door	leiding	van	het	andere	geslacht	en	dat	kan	je	best	
respecteren.	Soms	kan	het	niet	anders,	maar	in	een	gemengde	
tak	zorg	je	best	ook	voor	een	gemengde leidingsploeg	of	neem	
je foeriers van	het	andere	geslacht	mee	op	weekend	of	op	kamp.	

Hou	er	rekening	mee	dat	kabouters	van	10	à	11	jaar	hun	regels	
kunnen	krijgen.	Wanneer	er	dan	een	probleem	is	zullen	ze	
eerder	de	vrouwelijke	leiding	aanspreken	dan	de	mannelijke.

Aandacht zoeken
In	 de	 slaapzalen	 of	 tijdens	 het	 douchen	 op	 kamp	 kan	 het	
voorkomen	dat	een	van	je	leden	zijn	of	haar	geslachtsdelen	
nadrukkelijk	laat	zien	aan	de	anderen.	Dit	is	meestal	een	manier	
om	aandacht	te	vragen.	Maak	je	dan	niet	voor	de	hele	groep	
boos	op	de	(zee)welp	of	kabouter	in	kwestie.	Vraag	om	ermee	
op	te	houden,	neem	de	kabouter	of	welp	even	apart	en	maak	
duidelijk	dat	niet	iedereen	zijn	of	haar	gedrag	even	leuk	vindt.

Privacy alstublieft
Gun	je	leden	hun	privacy.	Zorg	er	voor	dat	wie	dat	wil	zich	apart	
kan	wassen	en	omkleden,	zowel	in	gemengde	als	niet-gemengde	
groepen.	Kabouters	en	welpen	hoeven	in	principe	niet	in	aparte	
kamers	te	slapen	op	kamp	of	weekend	[	  Zie	Speel op Veilig],	
maar	in	een	gemengde	groep	toets	je	best	af	of	je	leden	het	goed	
vinden	om	gemengd	te	slapen.	Laat	de	leiders	de	jongens	en	de	
leidsters	de	meisjes	begeleiden.	Als	de	leden	liever	apart	slapen,	
hou	dat	dat	in	je	achterhoofd	als	je	een	weekend-	of	kampplaats	
zoekt.	

Nog	vragen	over	liefde	en	lijf	in	de	welpenjungle?	

Dan	is	het	spel	(n)iets	mis	mee	iets	voor	jou.	Dit	

spel	kan	je	ontlenen	bij	je	DC.
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Donker in de jungle

Het	is	tegenwoordig	een	uitdaging	om	een	echt	donkere	omgeving	
te	vinden.	Plan	daarom	activiteiten	waarbij	de	(zee)welpen	en	
kabouters	wennen aan het donker	en	dat	bovendien	positief 
ervaren:

n	 Stippel	een	sfeertocht	met	zelfgemaakte	lampionnen	uit.
n	 Hou	 een	 sluipspel	 waarbij	 de	 leden	 een	 kaars	

moeten	proberen	doven.
n	 Organiseer	een	kampvuuravond.
n	 Ervaar	 tijdens	 een	 dauwtrip	 in	 de	 ochtend	 de	

overgang	van	duister	naar	licht.	
n	 Kijk	samen	naar	de	sterren.
n	 Speel	heel	gewone	spelletjes,	zoals	kat	en	muis	

en	verstoppertje,	in	het	donker.	De	sfeer	is	meteen	
helemaal	anders.	

Nachtspelen met geesten, enge mannen en ontvoeringen 
zijn absoluut te vermijden.	Het	 is	 immers	erg	 jammer	als	
kinderen	angst	krijgen	voor	het	donker.	Het	maakt	hen	in	geen	
geval	‘hard’,	zoals	je	soms	hoort	beweren,	maar	bezorgt	hen	
nachtmerries	en	maakt	dat	ze	’s	nachts	niet	meer	alleen	naar	
het	toilet	durven.	
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ECOLOGIE

Ik zit in ‘t groen
Wanneer	je	in	het	bos	speelt	kan	je	van	de	gelegenheid	gebruik	
maken	om	je	kabouters	en	(zee)welpen	iets	bij	te	brengen	over	
de	natuur.	

n	 Leg	uit	dat	in	de	bossen	allerlei	dieren	wonen	en	dat	
veel	lawaai	hen	stoort.

n	 Laat	 je	 leden	 in	 de	 herfst	 bladeren	 en	 noten	
verzamelen	 en	 laat	 hen	 zelf	 ontdekken	 wat	 ze	
verzameld	hebben	aan	de	hand	van	een	overzicht	
met	afbeeldingen	.

n	 Maak	spoorafdrukken:	duw	een	kartonnen	ring	van	
ongeveer	vijf	centimeter	hoog	rond	een	spoor	in	de	
grond,	meng	water	met	gips,	vul	de	ring	half	met	het	
mengsel	en	laat	een	halfuur	drogen.	Zoek	achteraf	
samen	op	van	welk	dier	de	spoorafdruk	is.	Je	kan	
zelf	ook	kartonnen	mallen	maken	van	dierensporen	
en	met	krijtspuitbussen	een	sporentocht	afbakenen.

(Zee)welpen	 en	 kabouters	 hebben	 de	 jungle	
nodig,	maar	de	jungle	kan	ook	niet	zonder	onze	
inspanningen.	Je	kan	het	hele	jaar	door	met	je	
leden	een	steentje	bijdragen	om	de	natuur	de	
beschermen.	Bedenk	bijvoorbeeld	samen	met	je	
leden	manieren	om	zuinig	met	water	om	te	gaan:
	
1:		 Vervuil	het	zo	min	mogelijk.	Gebruik	dus	

ecologisch	afwasmiddel	en	zeep.
2:  Controleer	alle	kranen	of	ze	lekken.	
3:		 Was	je	niet	met	stromend	water,	gebruik	

de	lavabostop.
4:		 Spoel	toiletten	niet	onnodig	door.
5:  Gebruik	regenwater	om	te	poetsen	of	

planten	te	besproeien.
6:		 Gebruik	geen	gekleurd	toiletpapier.
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Creatief met de natuur
Af	en	toe	kan	je	ook	een	creatieve	activiteit	organiseren	over	de	
natuur	en	het	milieu:	

n	 Bouw	een	recyclagepark	op	in	of	naast	het	lokaal	
en	laat	je	leden	het	versieren.	Zo	recycleren	ze	met	
plezier	hun	afval	en	zetten	ze	ook	leden	van	andere	
takken	aan	tot	recycleren.

n	 Met	 maïs-	 of	 aardappelzetmeel	 kan	 je	
milieuvriendelijke	papierlijm	maken.	Los	het	meel	
op	in	een	pannetje	en	kook	het.	Door	het	koken	dikt	je	
meelwater	in	tot	een	lijmachtige	brei.	Voeg	nog	een	
beetje	suiker	toe,	dan	is	je	lijm	zelfs	lekker.

n	 Leg	 een	 kruidentuin	 aan	 op	 kamp,	 buiten	 of	 in	
bloempotten.

n	 Maak	samen	met	je	leden	nestkastjes	en	hang	ze	op	
rond	het	lokaal.

Wil	 je	 een	 echte	 vriend	 van	 de	 jungle	
worden?	In	Loslopend Wild	vind	je	nog	
andere	 creatieve	 en	 milieuvriendelijke	
ideeën	 terug	 die	 je	 met	 kabouters	 en	
(zee)welpen	kan	doen	en	 tips	voor	een	
milieuvriendelijk	kamp.	Het	is	te	koop	bij	
Hopper	Winkel.
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Filosofie in de rimboe

Wat?
Stilstaan,	bezinnen,	van	gedachten	wisselen	en	ze	vorm	geven.

Waarom?
Kabouters	en	(zee)welpen	krijgen	steeds	meer	vat	op	de	wereld.	
Hun	denken	staat	een	stuk	verder	dan	dat	van	een	kapoen.	Ze	
worden	iedere	dag	geconfronteerd	met	leuke	en	minder	leuke	
beelden	uit	het	nieuws.	Sommige	gebeurtenissen	laten	een	
diepe	indruk	op	hen	na.	

Door	samen	te	filosoferen	leren	kinderen	hun	eigen	mening	
vormen	en	hun	blikveld	verruimen.	Ook	voor	jou	als	leiding	is	
het	leerrijk,	want	je	staat	vaak	versteld	van	de	bijdrage	van	je	
leden.	Filosofische	of	bezinnende	momenten	hoeven	echter	niet	
lang	te	duren.	Je	kan	ze	plannen	tussen	de	bedrijven	van	een	
kamp	of	vergadering	door	of	laat	je	gewoon	leiden	een	ingeving	
van	het	moment.

Hoe?

n	 Kies	een	aanleiding:	een	vraag,	een	situatie	in	het	
boek	Jungleavonturen,	een	uitspraak	in	de	tak	of	in	
de	wereld,…

n	 Zoek	naar	thema’s	die	kabouters	en	(zee)welpen	
aanspreken.	Denk	aan	hun	leefwereld.

n	 Vorm	een	kring	zodat	iedereen	elkaar	hoort	en	ziet.	
Splits	eventueel	op	in	kleine	groepjes.

n	 Luister	naar	je	leden	en	laat	hen	uitspreken.
n	 Wees	een	aangename	gesprekspartner	met	respect	

voor	alle	meningen,	maar	wees	niet	bang	om	een	
kritische	vraag	te	stellen.	

n	 Je	kan	zelf	een	stelling	aanbrengen.	Met	rode	en	
groene	kaartjes	laten	je	leden	zien	of	ze	het	eens	of	
oneens	zijn.	Daarna	kan	je	hen	vragen	waarom	wel/niet.

  Wat zit er achter de wolken?	van	Bieke	Lambrechts	is	een	
praktisch	boek	over	filosoferen	met	kinderen	tussen	5	en	12	jaar.
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Expressie

Bij	de	kabouters	en	welpen	kan	je	aandacht	besteden	aan	een	
aantal	speelvelden:	spel(en),	verhalen	vertellen	(en	ernaar	
luisteren),	expressie	(dansen,	knutselen,	toneel	spelen,	muziek	
maken.	Stuk	voor	stuk	kunnen	ze	gewoon	tussendoor	–	je	hoeft	
er	geen	volledige	vergadering	aan	te	wijden.	

Er was eens...
Als	je	kabouters	en	(zee)welpen	observeert	in	hun	spel,	valt	op	
dat	ze	beschikken	over	een	vaak	grote	fantasie.	Die	stimuleer	je		
door	verhalen	voor	te	lezen	en	te	vertellen.	Een	verhaal	uit	een	
boek	is	echter	vaak	te	lang.	Laat	stukken	weg,	deel	het	op	of	
vertel	het	verhaal	uit	je	hoofd	nadat	je	het	zelf	gelezen	hebt.	Om	
je	draad	niet	te	verliezen,	kan	je	geheugensteuntjes	gebruiken,	
zoals	steekwoorden	op	kaartjes	of	illustraties.	Door	in	je	eigen	
woorden	te	vertellen	kan	je	accenten	leggen	en	inspelen	op	je	
publiek.	

Spelen met verhalen
Je	kan	een	verhaal	gewoon	vertellen,	maar	je	kan	er	met	je	
leden	ook	iets	meer	mee	doen:

n	 Rollenspel:	geef	je	leden	voor	je	begint	de	naam	en	
een	korte	beschrijving	van	hun	personage.	Laat	hen	
het	verhaal	uitbeelden	terwijl	je	het	vertelt.

n	 Fotoverhaal: een	welp	of	kabouter	heeft	(zogezegd)	
een	fototoestel	vast	en	mag	‘Flash’	roepen	op	een	
zelfgekozen	 moment.	 De	 anderen	 beelden	 dat	
moment	in	het	verhaal	uit.	Na	het	fotomoment	gaat	
het	denkbeeldige	fototoestel	naar	de	volgende	en	
wordt	het	verhaal	verder	verteld.

n	 Geluiden: geef	aan	in	welke	sfeer	of	omgeving	het	
verhaal	zich	afspeelt.	Laat	je	leden	zelf	zoeken	naar	
voorwerpen	om	geluiden	te	maken	bij	het	verhaal.

n	 Doorgeefverhaal: iemand	 begint	 een	 verhaal	 te	
vertellen.	Hij	stopt	op	een	bepaald	moment	en	de	
volgende	gaat	verder.	Wil	je	het	een	beetje	moeilijker	
maken?	 Leg	 dan	 het	 begin	 en	 het	 einde	 van	 het	
verhaal	vast.
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Verhalen	 zijn	 de	 beste	 manier	 om	 rustig	
te	ontspannen	 in	de	 jungle.	Toch	als	 je	het	
volgende	weet:	

n	 Kies	 een	 goede	 vertelplek.	 Als	 je	 het	
verhaal	over	een	kasteel	ook	naast	het	
dorpskasteeltje	vertelt,	krijgt	het	meteen	
een	extra	dimensie.	

n	 Geef	 iedereen	een	comfortabele	plaats	
met	zicht	op	de	verteller.

n	 Begin	 niet	 voor	 te	 lezen	 als	 er	 net	 een	
bende	apen	passeert	of	terwijl	jullie	eten.	
Kies	voor	een	rustig	moment.	

n	 Pas	je	verhaal	aan	het	moment	aan.	Je	
wilt	niet	dat	je	leden	‘s	nachts	hun	bed	nat	
plassen	omdat	ze	er	niet	uit	durven.

n	 Bereid	je	goed	voor	op	het	vertellen:	als	
je	 te	veel	hapert	of	 twijfelt,	 verslapt	de	
aandacht	snel.

n	 Vertel	met	twee	of	meer	en	wissel	af.
n	 Maak	gebruik	van	stemmetjes	
	 tijdens	het	vertellen.	
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Creatief en knotsgek
Kabouters	en	(zee)welpen	houden	vaak	van	verkleden,	dansen,	
zingen,	 knutselen	 en	 toneeltjes.	 Dit	 kan	 gerust	 tijdens	 je	
vergaderingen,	op	tocht	of	tussendoor.	Je	voelt	zelf	aan	wat	het	
beste	moment	is.

Hoe bekom je een geslaagd expressiemoment?

n	 Bereid	je	goed	voor.
n	 Werk	in	kleine	groepjes.	Zo	bewaar	je	het	overzicht	

en	voelen	je	leden	zich	veiliger.
n	 Geef	duidelijk	afgebakende	opdrachten.
n	 Geef	positieve	feedback,	maar	wees	wel	eerlijk.
n	 Gun	je	leden	de	tijd	om	iets	te	verzinnen,	maar	hou	

het	tempo	erin.	Als	een	lid	meer	bedenktijd	heeft,	
laat	dan	eerst	iemand	anders	aan	de	beurt	en	keer	
later	terug.

n	 Las	een	toonmoment	in	voor	de	andere	leden	of	de	
ouders.

n	 Voorzie	tijd	om	op	te	ruimen.

Alle	slimme	beren	halen	hun	knutselmateriaal	
bij	De	Banier.	Zij	staan	je	niet	alleen	bij	met	een	
hele	hoop	advies,	maar	bieden	op	vertoon	van	
je	lidkaart	van	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	
ook	nog	eens	10	procent	korting.
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Kabouters	en	(zee)welpen	kan	je	zeker	ook	laten	kennismaken	
met	de	basispijler	dienst.	Dienst	is	spontaan	iets	voor	iemand	
doen,	zonder	dat	die	erom	vraagt	of	dat	je	zelf	iets	terugvraagt.	
Laat	je	leden	verder	kijken	dan	hun	snuit	lang	is	en	geef	daarbij	
zelf	het	goede	voorbeeld.	

Kabouters	 en	 (zee)	 welpen	 leren van het gedrag van hun 
leiding	en	imiteren	het.	Dankzij	jou	leren	ze	dienstsituaties te 
herkennen.	Antwoord	eerlijk	aan	je	leden	als	ze	vragen	waarom	
je	dit	of	dat	doet.	Wanneer	een	lid	spontaan	helpt,	is	het	goed	
om	dat	aan	te	moedigen,	met	een	glimlach,	een	knipoog,	een	
dankjewel,...
	
Klusjes met kabouters en (zee)welpen
Ga	op	pad	met	je	leden	en	laat	ze	een	knoop	in	hun	das	leggen.	
Bel	onderweg	aan	bij	een	willekeurig	huis	en	vraag	of	je	met	
iets	 kan	 helpen.	 Een	 oprit	 vegen,	 een	 boodschap	 doen,	 de	
afwas?	Hou	het	veilig en simpel.	Als	de	leden	hun	taak	hebben	
volbracht,	mag	de	knoop	uit	hun	das.	
Vraag	eventueel	na	bij	de	gemeente	of	je	het	bos	of	park	kan	
proper	maken:	nuttig,	belangeloos	en	ecologisch.
	
Trek	er	op	uit	in	kleine	groepjes	met	zelfgebakken	koekjes	of	
een	dankbriefje	met	een	tekening.	Telkens	als	een	kabouter	
of	(zee)welp	iemand	opmerkt	die	vriendelijk	of	gedienstig	is,	
geeft	hij	of	zij	die	persoon	een	geschenkje.	Een	man	die	de	deur	
openhoudt	voor	zijn	vrouw,	een	jongen	die	iemand	de	straat	
helpt	oversteken,	een	meisje	die	haar	grootmoeder	helpt	met	
boodschappen	dragen:	je	gaan	op	die	manier	met	andere	ogen	
naar	dienstbaarheid	kijken.	

Knoop in de das
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EN MEER...



Beginnende	kabouter-	en	(zee)
welpenleiding	 kunnen	 een	
animatorcursus volgen.		In	deze	
basiscursus	leer	je	spelen	ineensteken,	plannen,	straffen	en	
belonen,	pesters	aanpakken,	creatief	zijn	en	rekening	houden	
leefwereld	van	leden.	Bovendien	krijg	je	na	het	volgen	van	de	
cursus	een	animatorattest.

Voor	leiding	wat	meer	ervaring	is	er	hoofdanimatorcursus,	die	
uit	verschillende	delen	bestaat.	Het	basisweekend	gaat	over	
veilig	spelen,	motivatie,	conflicthantering,	vergadertechnieken,	
verzekeringen	en	crisiscommunicatie.	Je	leert	ook	de	structuur	
van	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	beter	kennen,	zodat	je	weet	bij	
wie	je	moet	zijn	voor	hulp.

Gilwell is	een	internationaal	erkende	scoutscursus	van	een	week.	
Je	staat	er	stil	bij	hoe	jij	als	leiding	functioneert	in	een	groep.	Je	
kan	de	cursus	op	meerdere	manieren	volgen:	binnen,	buiten	
of	op	trektocht.	Een	unieke	ervaring,	waaraan	je	welverdiende	
Gilwellkralen	je	steeds	zullen	herinneren.

De	cursussen	gaan	op	geregelde	tijdstippen	door,	dus	kijk	zeker	
een	naar	de	evenementenkalender	op	de	website.	Met	al	 je	
vragen	kan	je	terecht	op	vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be
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Ploeg Vorming



Kabouters	 en	 (zee)welpen	 hebben	 	 de	 juiste	 leeftijd	 om	
technieken	aan	te	leren.	Ze	zijn	bijvoorbeeld	sterk	genoeg	om	
te	sjorren	en	behoorlijk	nieuwsgierig.	Tegelijk	zijn	ze	speels	en	
soms	onvoorspelbaar	en	te	klein	om	veilig	op	hun	eentje	met	
balken	en	ander	materiaal	aan	de	slag	te	gaan.	Begin	er	in	elk	
geval	pas	aan	als	je	zelf	de	nodige	technieken	onder	de	knie	hebt.	
Uiteraard	hoeven	jullie	niet	allemaal	expert	zijn	op	elk	vlak,	maar	
de	basis	van	sjorren,	knopen	en	kompas	lezen	ken	je	best	wel.

Je	leden	krijgen	technieken	pas	echt	onder	de	knie	als	jullie	ze	
het	hele	jaar	gebruiken	en	herhalen.	Een	volledige	vergadering	
vol	technieken	kan,	met	voldoende	afwisseling en uitdaging en	
met	een	concreet	doel.	Leg	als	leiding	eventueel	de	basis	voor	
een	constructie	en	laat	de	leden	er	een	mega	speeltuig/parcours	
van	maken.	Verwerk	technieken	in	normale	spelen,	als	opdracht,	
om	een	kamp	te	bouwen,	…
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Technieken

Zijn	(zee)welpen	en	kabouters	niet	te	jong	om	
aan	de	hand	van	technieken	mee	te	bouwen	
aan	de	jungle?	Niet	als	je	van	technieken	
geen	doel	op	zich	maakt,	maar	een	middel	
om	iets	anders	te	verwezenlijken.	Zo	lijkt	
een	kaartlezen	misschien	complex	en	weinig	
interessant,	maar	is	het	dat	ook	als	die	kaart	
leidt	naar	de	schat	van	de	apenclan?



Handen uit de mouwen
Woudloperskeuken	is	bij	alle	takken	een	populaire	activiteit.	
(Zee)welpen	en	kabouters	kunnen	helpen	hout	zoeken	voor	het	
vuur	en	kunnen	zelf	een	boterham	of	een	worst	roosteren	op	
een	lange	stok.		Het	vuur	aanmaken	en	brandend	houden	en	het	
koken	zijn	echter	taken	voor	de	leiding.	Bijlen	en	zagen	geef	je	ook	
nooit	aan	(zee)welpen	of	kabouters.

Op	tocht	gaan	kan	onder	begeleiding	en	overdag.	Betrek de leden 
bij	het	zoeken	van	de	weg,	bijvoorbeeld	door	een	stukje	geurtocht,	
door	hen	pijlen	te	laten	zoeken	en	volgen,	door	een	fotozoektocht,	…	
Geef	hen	eventueel	een	eenvoudige	kaart	of	stratenplan	zodat	ze	
zelf	de	eindbestemming	kunnen	vinden.

Ga	ook	de	uitdaging	aan	om	je	leden	kennis	te	laten	maken	met	
minder	klassieke	technieken.	Je	zal	versteld	staan	hoe	snel	ze	
met	een	gps	(eventueel	door	jou	ingesteld)	coördinaten	te	vinden	
of	begrijpen	hoe	je	een	raket	bouwt	van	een	lege	petfles.

Onverwacht	slecht	weer	tijdens	je	activiteit?	Kruip	in	het	lokaal	
en	haal	stokjes	en	elastieken	boven	waarmee	je	leden	kunnen	
gaan	minipionieren,	sjorconstructies	maken	in	het	klein.	Als	
je	leden	een	goede	mini-constructie	bedenken,	kan	je	die	zelfs	
bijhouden	en	door	de	oudste	leden	en	leiding	in	het	echt	laten	
sjorren	voor	de	groepsdag.	

Heb	je	nog	vragen	over	technieken	of	heb	je	hulp	of	inspiratie	
nodig	voor	je	eigen	techniekenskills?	Gebruik	dan	de	volgende	
hulplijnen:	

n	 Speel op Veilig
n	 Buitenboek
n	 De	 filmpjes	 en	 de	 techniekendatabank	 op	

scoutsengidsenvlaanderen.be
n	 De	techniekendagen	van	Ploeg	Technieken
n	 Een	vorming	op	maat	voor	jouw	leidingsploeg	door	

Ploeg	Technieken
n	 technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be
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50.000.000…	 50	 miljoen!	 Zoveel	 scouts	 en	 gidsen	 zijn	 er	
wereldwijd.	Het	zou	jammer	zijn	om	de	voordelen	daarvan	niet	
op	te	zoeken.	Maar	kan	dat	ook	met	(zee)welpen	en	kabouters?	
Zeker!	

Met	 kabouters	 en	 (zee)welpen	 trek	 je	 niet	 letterlijk	 over	 de	
grenzen,	maar	je	kan	hen	wel	laten beseffen dat	er	ook	in	Zambia	
of	Amerika	kabouters	en	 (zee)welpen	zijn,	dat	scouting	een	
wereldbeweging	is	of	gewoon	dat	er	überhaupt	andere	landen	
zijn.	Ploeg	Internationaal	ontwikkelde	twee	brochures	die	daarbij	
kunnen	helpen.

Op kamp naar Chakamaka	 is	 een	 boekje	 met	 een	 volledig 
uitgeschreven raamwerk voor een kamp. Enkel	 de	
verkleedkleren	moeten	jullie	nog	bijeenzoeken,	al	is	er	uiteraard	
op	alle	vlakken	ruimte	voor	eigen	input.	

Jullie	gaan	op	kamp	naar	Chakamaka,	een	fictief	land,	en	beleven	
daar	allerlei	internationale		avonturen.		De	bedoeling	is	in	de	
eerste	plaats	om	een	kleurrijk	kamp	te	beleven,	maar	daarnaast	
leren	je	leden	al	spelend	en	doende	heel	wat	bij	over	‘de	grote	
wereld’.	De	publicatie	is	voor	een	spotprijs	te	koop	in	de	Hopper	
Winkel.	   Zie	Op kamp naar Chakamaka

Op reis rond de wereld in 80 spelen	is	een	verzameling	van	
scoutsspelletjes	uit	de	hele	wereld.	In	twee	ploegen	veroveren	de	
leden	landen	door	het	plaatselijke	spel	te	winnen.	De	brochure	is	
gratis	te	downloaden	op	de	website	van	Scouts	en	Gidsen	en	laat	
de	leden	ontdekken	dat	er	overal	kabouters	en	welpen	zijn	en	dat	
die	ook	toffe	spelletjes	spelen.		  Zie	Op reis rond de wereld in 
80 spelen

Daarnaast	 kan	 je	 uiteraard	 zelf	 manieren	 bedenken	 om	
internationaal	 te	 gaan.	 Met	 jonge	 leden	 kan	 je	 bijvoorbeeld	
tekeningen	 uitwisselen	 met	 een	 buitenlandse	 groep,	 hen	
ontmoeten	via	Skype	en	gekke	bekken	trekken	naar	elkaar,…

Over	beide	komen	we	maar	wat	graag	vorming	geven,	aan	te	
vragen	via	internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be
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Kabouters	 en	 (zee)welpen	 zijn	 grote	 ontdekkers	 met	 veel	
interesses.	Ook	de	verschillen	in	hun	omgeving	en	het	anders-
zijn	van	de	ander	boeit	hen.	Je	kan	aan	de	slag	gaan	met	zowel	
hun	fantasie	als	met	de	realiteit	van	het	anders-zijn	die	ze	
spelenderwijs	ontdekken.

Enkel	tips:

n	 Is	er	in	de	kabouter-	en	welpenbelofte	ruimte	voor	
het	 anders-zijn	 van	 jullie	 kabouters	 en	 welpen?	
Welke	inspiratie	vind	je	in	Jungle-avonturen	voor	
anders-zijn	in	een	samenleving?

n	 Snuister	eens	in	onze	brochure	Diverse Spelletjes	
om	inspiratie	op	te	doen.

n	 Als	je	een	spel	doet	rond	culturele	verschillen,	ga	
dan	eens	langs	bij	de	Turkse	slager,	het	Chinese	
restaurant	of	het	Oost-Europese	buurtwinkeltje	en	
maak	kennis	met	de	rijkdom	van	de	vele	culturen.

n		 Vergeet	ook	de	diversiteit	in	je	eigen	kabouter-	en	
welpentak	niet	en	ga	daarmee	aan	de	slag.

Ouders	van	je	kabouters	en	(zee)welpen	spelen	vaak	nog	een	
belangrijke	rol	bij	de	scoutservaring	van	hun	kind.	Sommige	
gezinnen	leven	in	armoede.	Misschien	vind	je	het	als	leid(ster	
niet	 eenvoudig	 om	 met	 hen	 te	 communiceren,	 zoals	 over	
het	betalen	van	het	kampgeld.	  Zoek	dan	inspiratie	in	de		
brochure	Scouting op Maat.

Meer	 weten	 over	 diversiteit?	 Voor	 alle	 info,	 ook	 over	
Open	 Kamp,	 projecten	 en	 de	 visietekst	 kan	 je	 terecht	 op	
scoutsengidsenvlaanderen/diversiteit	of	bij	ploeg	Diversiteit	
via	diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Diversiteit in de jungle
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Ploeg kabouters/(zee)welpen
De	kabouters/(zee)welpenploeg	is	een	ploeg	vrijwilligers	die	op	
verbondsniveau	met	scouting	voor	8-	tot	11-jarigen	bezig	zijn.	
Ieder	van	ons	stond	één	of	meerdere	jaren	in	leiding	bij	kabouters	
of	(zee)welpen.	Sommigen	doen	het	nog	steeds.	Met	die	ervaring	
willen	we	kabouter-	en	(zee)welpenleiding	inspireren	en	helpen	
met	hun	takwerking.	

Wie	zin	heeft	om	de	ploeg	af	en	toe	een	handje	toe	te	steken	is	
meer	dan	welkom.	Wij	spreken	graag	je	talent	en	ervaring	aan	
om	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	een	boeiende	en	bloeiende	
kabouter	en	(zee)welpen	werking	te	bezorgen.	
kabouterswelpen@scoutsengidsenvlaanderen.be

DE EIGEN GROEP

Medeleiding
Voor	grote	en	kleine	vragen	en	goede	raad	kunnen	leid(st)ers	
uiteraard	in	de	eerste	plaats	terecht	bij	elkaar.

Groepsleiding
Organiseren,	ondersteunen,	de	groepsraad	leiden,	taakverdeling,	
informatie	doorgeven	…	Dat	is	de	taak	van		groepsleiding.

Oudleiding
Ze	 staan	 iets	 verder	 van	 de	 groep	 dan	 medeleiding	 of	
groepsleiding	en	hebben	daarom	vaak	een	meer	genuanceerde	
kijk.	Maak	dus	gebruik	van	hun	ervaring.

Leden
De	ideale	barometer	om	te	weten	of	je	goed	bezig	bent,	zijn	de	
leden.	Hou	in	de	gaten	of	ze	regelmatig	komen	en	luister	naar	hun	
reacties	na	een	activiteit.	Zoek	uit	wat	ze	graag	willen	doen	en	ga	
daarmee	aan	de	slag.

Ouders
Bekijk	ze	niet	als	een	(lastige)	klant,	maar	vraag	hen	om	hulp,	
goede	 ideeën	 en	 vertrouwen.	 Leer	 ouders	 beter	 kennen	 en	
bedank	hen	achteraf	met	een	frisse	pint.
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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Het district
Een	district	groepeert	een	tiental	groepen	uit	dezelfde	buurt.	
Groepsleid(st)ers	zitten	samen	in	de	districtsraad	en	kiezen	een	
districtscommissaris	als	eindverantwoordelijke.	Je	kan	bij	het	
district	terecht	voor:

5  Vorming

5  Ondersteuning

5  (Tak)districtsweekends,	een	avond	voor	nieuwe	leiding,…

De gouw
Een	gouw	bestaat	uit	3	tot	5	districten	en	vormt	de	schakel	met	
het	verbond.	Je	kan	er	terecht	voor:

5 Vorming,	afgestemd	op	jouw	vraag

5 Ondersteuning

5 Een	gouwdag	Akabe,	kabouters/(zee)welpen	weekend,...

Nationaal
Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	nationaal	staat	ten	dienste	van	de	
scouts-	en	gidsengroepen.	We	bieden	je:

inhoudelijk...

5   vorming	en	opleiding

5 Over & Weer en	Krak?Boem!,	
						tijdschriften	voor	leiding	en	leden

5   nieuwe	producten	en	ideeën

5 allerhande	publicaties,	van	Kijk op Scouting	over	verga-
dertechnieken	tot	de	zingevingsmap	Zin	in	scouting?!,	de	
takraadmap	en	deze	takboekjes

5 de	website	scoutsengidsenvlaanderen.be

5 ondersteuning	aan	de	gouwen	en	districten

...en organisatorisch

5 ondersteuning	door	groepsadministratie	en	extra	verzeke-
ringen

5 juridische	ondersteuning	en	begeleiding	waar	nodig

5 de	‘spelregels’,	die	bepalen	welke	bevoegdheid	de	takraad	
heeft	en	zo	veel	meer
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Een	 aantal	 betaalde	 medewerkers	 zijn	 dagelijks	 bezig	 met	
pedagogische,	 administratieve	 en	 logistieke	 ondersteuning,	
maar	de	meeste	taken	gebeuren	door	vrijwilligers.

Voor	elke	 tak,	 voor	groepsleiding	en	voor	akabe	bestaan	er	
takploegen.	Daarnaast	zijn	er	themaploegen	voor	verschillende	
thema’s	 die	 Scouts	 en	 Gidsen	 Vlaanderen	 belangrijk	 vindt.	
Deze	 groepjes	 vrijwilligers	 buigen	 zich	 over	 vorming	 voor	
leiding,	 leefwereldverhalen,	 spelen	 en	 nieuwe	 publicaties.	
Zin	om	mee	te	denken?	Stuur	een	mailtje	naar	structuren@
scoutsengidsenvlaanderen.be!

TAKPLOEGEN

5 kapoenen	en	zeehondjes

5 kabouters	en	(zee)welpen

5 jonggidsen,	jongverkenners	en	scheepsmakkers

5 gidsen	en	(zee)verkenners

5 jins	en	loodsen

5 groepsleiding

5 akabe

THEMAPloegen

5 zingeving

5 diversiteit

5 technieken

5 internationaal

5 zeescouting

5 vorming

In	de	steden	Antwerpen,	Gent	en	Brussel	is	er	een	stadsonder-
steuner	van	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen.	Dit	is	een	betaalde	
kracht	 die	 instaat	 voor	 ondersteuning	 van	 de	 stadsgroepen,	
scouts	en	gidsen	vertegenwoordigt	in	het	jeugdbeleid	en	mee-
werkt	aan	projecten	in	de	stad.

Contactgegevens
Een	vraag	over	een	thema	of	tak,	een	idee	voor	een	spel	of	folder,	
of	zin	om	mee	te	werken	aan	een	nieuw	product?	Heb	je	nood	aan	
advies	van	je	districtscommissaris	of	wil	je	inspiratie	delen	met	
andere	groepen	uit	de	gouw?
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het VERBONDSCENTRUM

Het	 grootste	 deel	 van	 het	 werk	 in	 Scouts	 en	
Gidsen	 Vlaanderen	 (cursus	 geven,	 de	 website	
maken,	vertegenwoordiging	enz.)	gebeurt	door	
vrijwilligers.	 Daarnaast	 werken	 er	 een	 aantal	
beroepskrachten	 mee	 ter	 ondersteuning	 en	
inspiratie	van	de	beweging.	

Het Nationaal secretariaat 
en de meeste diensten bevinden zich in:

Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen
Lange	Kievitstraat	74,	2018	Antwerpen
Vanaf	2016:	Wilrijkstraat	45,	2140	Antwerpen
telefoon:	03	231	16	20
fax:	03	232	63	92
e-mail:	info@scoutsengidsenvlaanderen.be
web:	www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Kijk	op	scoutsengidsenvlaanderen.be/contact	voor	contactgege-
vens	van	je	district,	gouw,	nationale	ploegen	en	takploegen.	Of	
bel	het	nationaal	secretariaat	op	03	231	16	20.

Vorming
Vorming	 wordt	 tijdens	 weekends	 (bv.	 Herfstontmoeting),	
meerdaagse	cursussen	(bv.	Animatorcursus)	of	bij	jou	in	de	buurt	
(bv.	gouwweekendjes)	georganiseerd.	Wij	kunnen	(en	willen)	jou	
verder	wegwijs	maken	met	aanbodjes	over	o.a.	spelen	maken,	
takraden,	heimwee,	...	Kortom:	alles	kan,	of	toch	veel!	Ga	naar	
scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming	voor	meer	informatie.
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HOPPER WINKEL		Vanuit	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	runnen	we	
een	eigen	winkelketen.		In	deze	winkels	vind	je	alles	wat	je	nodig	
hebt	onderweg	met	de	jeugdbeweging:	uniformen,	handboeken,	
tochtgerei,	kampeermateriaal,	schoenen,	geschenken	…		Al	deze	
producten	worden	mens-	en	milieuvriendelijk	verhandeld	en	
aangeboden	met	een	correcte	prijs-kwaliteitsverhouding.		Wie	
bij	Hopper	koopt,	steunt	scouting.

HOPPER JEUGDVERBLIJVEN	 	Wist	 je	dat	Scouts	en	Gidsen	
Vlaanderen	ook	eigen	verblijfscentra	heeft?		Zeven	in	het	Vlaamse	
groen,	ééntje	in	de	stad.		Het	zijn	stuk	voor	stuk	unieke	biotopen	
om	te	ontdekken	en	te	genieten,	te	spelen	en	te	kamperen.		Ook	
ideaal	voor	bosklassen	of	schooluitstappen.			
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