Beste welpen(leiding),
Van harte gefeliciteerd! De welpen in Nederland bestaan 100 jaar. Dat is
een bijzondere mijlpaal waar wij trots op zijn. Deze gebeurtenis vraagt om
een cadeau. Met plezier bieden wij jullie deze feestdoos aan, boordevol
leuke, praktische en verrassende cadeaus die je in het feestjaar kan
gebruiken.
Wat zit er allemaal in deze feestdoos?
Om te beginnen een junglefeestkalender. Deze hang je op in het clubhuis of op het wachtschip. De
welpen kunnen hierop hun eigen verjaardag invullen en de uitdagingen met de jungledieren aangaan.
Bij de junglefeestkalender hoort een junglefeestpakket, die ook in de feestdoos zit. Het
junglefeestpakket bestaan uit een spelmap die door Hathi, Marala, Malchi en Baloe is samengesteld.
Het junglefeestpakket staat vol met allerlei activiteiten voor het gehele feestjaar. Eén van de spellen is
de Tabaqui-Pinatta. We hebben voor de welpen snoepgoed in de feestdoos gestopt. Dat kun je hier
perfect voor gebruiken. We hebben ook diverse cadeautjes in de doos gedaan om te gebruiken in jullie
programma’s, zodat je al in de sfeer kunt komen. Lekker ravotten met de Dahinda-frisbee,
vingervlugheid trainen met de welpenschuifpuzzel en afsluitend springen we omhoog met jumping
frogs.
Speciaal voor het feestjaar is er een nieuw junglefiguur aan het verhaal toegevoegd, namelijk Dahinda
de brulkikker. Dahinda maakt altijd geluid, behalve als ze in gevaar is. Zo weten ook de andere dieren
wanneer zij moeten oppassen voor het gevaar. Honderd jaar geleden verdween Dahinda en sindsdien
heeft niemand haar meer gezien. Ga mee op avontuur en ontdek wat er met Dahinda is gebeurd! Kijk
op 1 januari op de website van 100jaarwelpen.scouting.nl naar het eerste verhaal. Vervolgens zullen de
andere verhalen bij elke volle maan en een nieuwe maan op de website worden gezet. Aan elk verhaal
zitten een aantal activiteiten verbonden, die betrekking hebben op dat betreffende verhaal van Dahinda.
Wie jarig is trakteert! In de feestdoos vind je een bakmix om met je horde een overheerlijke jungletaart
te bakken. Je mag zelf bepalen hoe de jungletaart eruit komt te zien. Deze taart bieden de welpen aan,
aan de burgemeester en wethouders in de (deel)gemeente.
In het feestjaar gaan we allemaal nieuwe vrienden maken. Om elkaar beter te leren kennen en om te
voorkomen dat jullie de namen vergeten, kunnen jullie deze opschrijven in een vriendenboekje. Ook
vinden jullie in de doos de feestversie van het zakboekje. Beiden kun je in de ScoutShop bijbestellen.
Welk jungledier ben jij? In het bijgevoegde schema kan jij ontdekken op welk jungledier jij het meeste
lijkt.
Bij elke opkomst in het feestjaar, maar zeker bij jullie jubileumactiviteiten, kun je de hele buurt laten zien
dat de welpen 100 jaar bestaan. De speciale jubileumstickers dragen hier eveneens een steentje aan
bij. Bij een feestje horen natuurlijk ook echte ballonnen. Die hang je op tijdens feest met de welpen,
Tijd voor taart of je speelt er een spelletje waterballonnenvolleybal mee. Ballonnen komen altijd van
pas.
Ik wens jullie veel succes met alle voorbereiding voor het feestjaar. Maar bovenal wens ik jullie en
fantastisch welpenjubileumjaar toe.
Met een hartelijke welpengroet,
Jaap Boot
Voorzitter Scouting Nederland

