14 De verjaardag van Dahinda
Dahinda, Shanti en Mowgli zitten in het huis van Mowgli. Op tafel staat
een grote doos met daarin een enorme stapel briefjes. Allemaal netjes
dubbelgevouwen. Dahinda denkt terug aan de geweldige dag die ze
hebben gehad tijdens het Junglefestival. Alle welpen zijn op onderzoek
uitgegaan in de jungle op zoek naar de beste plek voor een brulkikker
om te wonen. Daarna hebben alle hordes een briefje ingeleverd. Een
soort stembiljet. Elke horde mocht maar één vakje inkleuren. Een
antwoord op één belangrijke vraag: "Waar kan een brulkikker het veiligst wonen?” Alle stembiljetten
zijn verzameld en nu is het een kwestie van tellen. Dahinda vindt het reuze spannend, straks weet ze
waar ze zal gaan wonen!
“Zal ik ze één voor één openvouwen?”, stelt Shanti voor. “Dan kunnen jullie een streepje zetten achter
het junglegebied dat is gekozen.” Mowgli zucht. “Dat is een hele klus hoor! En wat moet de derde
persoon dan doen? Ik denk dat we samen alle briefjes moeten openvouwen, kijken welk vakje is
ingekleurd en dan sorteren op de acht gebieden van de jungle.” “Prima idee”, valt Dahinda hem bij. Ze
pakt meteen een grote stapel briefjes uit de doos. Shanti volgt haar voorbeeld. Mowgli pakt acht grote
vellen en schrijft met grote letters de namen van de gebieden erop. Dan gaat hij ook sorteren. Na een
heleboel sorteerwerk komt langzamerhand de bodem van de doos in zicht. Nog een paar briefjes en
dan kan het tellen beginnen! “We moeten het geheim houden hoor”, zegt een zenuwachtige Dahinda.
“Nog niets verklappen!” Eén voor één worden de stapels geteld en voor de zekerheid nog een tweede
keer nageteld. Dan is alles geteld.
“Weet je wat?”, zegt Dahinda. “We houden de spanning erin. Pas op mijn verjaardagsfeest maken we
bekend waar ik ga wonen.” “Verjaardagsfeest?”, vraagt Shanti. “Wanneer is dat? Ik ben dol op
feestjes!” “Ik ben in december jarig”, zegt Dahinda. “Maar ik weet nog niet precies wanneer ik het ga
vieren. December is altijd zo’n drukke maand. En ik moet het natuurlijk nog met Mamta bespreken.
Maar jullie krijgen in elk geval een uitnodiging!” “Ga je dan nog meer mensen uitnodigen?”, vraagt
Mowgli nieuwsgierig. Dahinda kijkt hem aan. “Dat wil ik wel, maar ik zal wel een keuze moeten maken.
Ik kan moeilijk álle welpen vragen. Elke welpenhorde moet maar naar de post uitkijken. Krijgen ze een
knalgele envelop met blauwe letters, dan horen ze bij de gelukkigen.”1“Jammer dat je ze niet allemaal
uit kan nodigen om je feestje mee te komen vieren”, zucht Shanti. “Jammer voor de afvallers.” ”Wat ga
je doen op jouw verjaardagsfeest?”, vraagt Mowgli. “Toch niet alleen maar meiden dingen hè?”
“Nee hoor, wacht maar af, als het allemaal gaat zoals ik in mijn hoofd heb, dan wordt het heel leuk”,
stelt Dahinda hem gerust. Dan staat ze op en neemt afscheid van Mowgli en Shanti. “Ik moet nog een
heleboel met Mamta bespreken voordat het zover is.”
December komt steeds dichterbij. Mamta keek eerst wat bedenkelijk toen Dahinda haar plannen aan
haar vertelde. Maar samen hebben ze hele middagen zitten praten en nu is er een goed programma
uit gekomen. Dahinda heeft een grote stapel knalgele enveloppen met blauwe letters gevuld met een
uitnodiging en gisteren zijn ze verstuurd.
Die dag heeft Dahinda een afspraak met haar kleermaakster. Zonder het aan Mamta te vertellen. Ze
spreken af dat de kleermaakster aan de slag gaat met de junglejurk die Dahinda heeft ontworpen. De
stof wordt wel net iets anders dan het ontwerp van Dahinda, maar ook deze stof is prachtig. Dahinda
heeft zelf de stof uitgekozen die er het meeste op lijkt. Tegelijkertijd heeft ook Mamta een afspraak
met de kleermaakster gemaakt. Ze geeft haar de opdracht om weer een schitterende jurk te maken,
dit keer een zachtgroene. De kleermaakster heeft niets gezegd en maakt nu dus twee jurken.
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In het verhaal krijgen maar een paar hordes een knalgele envelop met blauwe letters, maar het is de bedoeling
dat elke horde er eentje krijgt, wanneer er lokaal een verjaardagsfeest georganiseerd gaat worden.
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Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de verjaardag van de prinses in volle gang. Grote taarten
worden gebakken, het materiaal voor de spelletjes wordt verzameld en alles loopt op rolletjes. Alleen
over de aankleding van de kasteeltuin maakt Mamta zich grote zorgen. De tuinman heeft haar
verzekerd dat het allemaal goed komt, maar Mamta heeft er haar twijfels over. Hoe maak je in
hemelsnaam van een schitterend aangelegde kasteeltuin een jungle?
Dahinda kruist de dagen op haar agenda af tot het eindelijk zover is: vandaag is de dag van haar
feest! Die ochtend als ze wakker wordt ligt de zachtgroene jurk al voor haar klaar. Dahinda is echter
niet van plan om die aan te trekken. Terwijl Mamta door de kasteeltuin loopt om alles te controleren
treft Dahinda de kleermaakster bij de achterdeur. Haar mond valt open. De junglejurk is prachtig
geworden! Ze bedankt haar kleermaakster en neemt de jurk snel mee naar boven. Daar trekt ze hem
aan en dan loopt ze zelfverzekerd richting de kasteeltuin, waar al het personeel druk bezig is met de
laatste loodjes voor het feest. Zodra Dahinda naar buiten loopt valt iedereen stil. Overal klinken
bewonderende kreten. Mamta staart haar met open mond aan, wrijft nog even in haar ogen en kijkt
dan nog een keer. “Dit is dus de jurk die je zelf hebt ontworpen?”, vraagt ze met bevende stem aan
Dahinda. “Dat klopt”, antwoordt Dahinda trots. “Vind je hem mooi?” Mamta is zo verbaasd dat ze geen
woord meer uit haar keel krijgt. “Ja”, fluistert ze tenslotte. “Hij is prachtig!”
Als de gasten langzaam binnen druppelen begint het feest echt. Het is geweldig! Er worden veel
spelletjes gespeeld en er is volop te snoepen. Als het donker wordt steekt de tuinman 100 lampionnen
aan. Dat zorgt voor een sprookjesachtig gezicht. Aan het einde van de avond maakt Mowgli een groot
kampvuur, waar hij een spannend verhaal over Akela vertelt. Het is al laat als Dahinda, Mowgli en
Shanti alle gasten uitzwaaien. Mamta is dolblij dat het allemaal zonder problemen is verlopen. “Ik weet
niet wat jullie gaan doen”, zegt ze tegen het drietal. “Maar ik ga naar bed, ik ben bekaf. Dus hup, jullie
ook naar bed!” Gehoorzaam gaat het drietal mee naar binnen en loopt de trappen op. “Dankjewel voor
dit geweldige feest Mamta”, zegt Dahinda. “Ik heb er enorm van genoten!” Spontaan drukt ze een
dikke zoen op Mamta’s wang. Dat heeft ze nog nooit gedaan. Mamta strijkt even over de wang van
Dahinda en wenst de kinderen een goede nacht. Dan gaat ze naar haar eigen kamer, schopt haar
schoenen uit en valt met haar kleren nog aan op bed. Zodra haar hoofd het kussen raakt is ze in een
diepe slaap.
In de kamer ernaast zijn Shanti en Dahinda helemaal nog niet van plan om te gaan slapen. Op hun
tenen lopen ze de kamer van Dahinda weer uit en lopen ze naar de logeerkamer. Mowgli heeft zijn
pyjama ook nog niet aan en staat op van het bed zodra hij een klopje op de deur hoort. “Is de kust
veilig?”, vraagt hij bezorgd. Dahinda knikt. “Kom maar mee, maar doe zo stil mogelijk.” Zachtjes lopen
de kinderen door het kasteel, op weg naar de kasteeltuin. Daar aangekomen kijkt Mowgli om zich
heen. “Dat wordt opruimen morgen”, grapt hij. Dahinda haalt haar schouders op: “Daar hebben we
personeel voor.”
Dahinda loopt weg bij Mowgli en Shanti naar de rand van de jungle, net buiten de kasteeltuin. Tijdens
het feest zag ze steeds glinsterende lichtjes aan de rand van de jungle. Dat waren geen lampjes,
maar de glinstering van het lampionlicht in de ogen van de jungledieren. Ze wil ze graag zien en is
benieuwd of ze er nog zijn. Ze kijkt achterom en roept naar Mowgli en Shanti. “Gaan jullie mee naar
Talaab Poel2?”, vraagt ze. “Oh ja, dat zou je bekend maken, maar nu is iedereen al weer weg”, zegt
Mowgli. “Helemaal vergeten“, geeft Dahinda toe. “Maar wij kunnen er nu toch wel heen gaan?” Mowgli
knikt en loop naar Dahinda toe.
“Wacht even!”, roept Shanti. “Ik vergeet nog wat.” “Wat dan?”, vraagt Dahinda nieuwsgierig. “Dat zie je
straks wel”, is het antwoord en Shanti keert om en loopt terug richting het kasteel. Ze pakt een grote
doos die ze in het hoekje van het terras heeft gezet en sluit zich aan bij Mowgli en Dahinda. “Daar ben
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Hier komt na Junglefestival de nieuwe woonplaats van Dahinda te staan. Dat gebied is nu nog onbekend omdat
de welpen dat zelf met elkaar in Nederland bepalen, zoals in hoofdstuk 13 is beschreven.
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ik weer! Laten we gaan!” Het drietal zet er flink de pas in. Ze kennen de weg in de jungle inmiddels op
hun duimpje.
Wanneer ze bij de Talaab Poel komen geeft Shanti de doos aan Dahinda. “Dit hebben wij samen voor
je gemaakt”, zegt ze terwijl ze de doos overhandigt. Voorzichtig pakt Dahinda de doos aan en haalt
het cadeaupapier eraf. Dan doet ze het deksel open en daar zit op nagemaakt gras een zelfgemaakte
gele brulkikker met grote blauwe wangen. “Hij lijkt sprekend”, roept Dahinda uit. “Wat hebben jullie dat
knap gemaakt!” Spontaan geeft ze haar vriendinnetje een dikke zoen. Dan loopt ze naar Mowgli en
voordat hij het weet heeft ook hij een dikke zoen op zijn wang te pakken. Lachend kijken Mowgli en
Shanti Dahinda aan. Voordat Dahinda weet wat er gebeurt, krijgt ze van Mowgli en Shanti een dikke
pakkert terug, ieder op elke wang.
Dan gebeurt er iets vreemds! Ineens staan er twee brulkikkers tussen Mowgli en Shanti in. Een echte
en een geknutselde. Onder de echte ligt een stuk stof. Dat lijkt wel op Dahinda’s junglejurk! Mowgli en
Shanti kijken elkaar aan en kijken dan naar de lucht en naar de twee kikkers. Het is geen volle maan.
Dan horen ze Dahinda: “Ik ben eindelijk weer thuis in de jungle”, zegt ze. “Ga maar snel terug naar het
kasteel en neem mijn evenbeeld maar mee. Zet die maar in mijn kamer.” Dan kwaakt Dahinda
zachtjes, alsof ze wil fluisteren. “Onder mijn raam zit een kastje. Als je dat openmaakt, zie je mijn
vriendenboekje. Willen jullie daar mijn laatste avontuur in opschrijven? Alles over mijn
verjaardagsfeest, over de Talaab Poel en over mijn verandering. En vergeet niet een afscheidsgroet te
schrijven aan Mamta. Zeg haar dat ik gelukkig ben en bedank haar namens mij voor alle goede
zorgen.” Dan springt Dahinda weg, met tranen in haar ogen. “Tot ziens lieve vrienden, we zien elkaar
weer als jullie in de jungle langskomen!”, roept ze Mowgli en Shanti nog na.
Mowgli en Shanti zijn geschokt door wat er net is gebeurd. Ze zwaaien hun vriendinnetje na en blijven
net zolang staan totdat Dahinda helemaal uit het zicht is verdwenen. Mowgli pakt de zelfgemaakte
kikker op en met trillende handen volgt Shanti zijn voorbeeld en pakt de junglejurk. Die wil ze als
herinnering bewaren. Hand in hand lopen ze terug naar het kasteel. Heel zachtjes sluipen ze naar
binnen, gaan naar de kamer van Dahinda en doen precies wat hun vriendin gevraagd heeft. Daarna
leggen ze het vriendenboekje op het bureau en zetten ze de zelfgemaakte brulkikker ernaast. Stilletjes
pakken ze hun tas en verlaten het kasteel voordat er iemand wakker wordt.
Als Mamta de volgende ochtend de meisjes wakker wil maken, kan ze ze nergens vinden. Terwijl
Mamta rondkijkt in de kamer valt haar oog op een geel ding op het bureau van Dahinda. Wat een
vreemd verjaardagscadeau. Ze loopt er naartoe om het wat beter te bekijken en ziet dan het
vriendenboekje van Dahinda liggen. Ze pakt het op en bladert erin. Op de laatste pagina ziet ze staan:
“Dankjewel lieve Mamta, voor alles. Een hele dikke kus!” Mamta snapt er niets van. Ze gaat zitten en
begint te lezen. In één ruk leest ze het hele boekje uit. Daarna blijft ze nog een tijdje naar het boekje
zitten staren. Dahinda is veranderd in een kikker en woont nu in de jungle. Is dit echt? Tranen rollen
over haar wangen. Wat zal ze haar missen. Maar al snel herpakt ze zich. Dahinda schrijft dat ze nu
gelukkig is, dat haar droom is uitgekomen. Dat zal ze moeten respecteren.
Ze loopt naar beneden om een groot glas water te drinken als haar oog op de post op tafel valt. Er ligt
een grote envelop bij, die deze morgen is bezorgd. Haar naam staat erop. Snel opent ze envelop, ze
heeft geen idee van wie hij kan zijn. Als ze haar ogen over de brief laat gaan slaakt ze een diepe
zucht. Ze krijgt de baan aangeboden als begeleidster voor de tweeling! Die gekke Dahinda moet haar
sollicitatiebrief voor haar gepost hebben. Glimlachend kijkt ze naar de brief. Dan loopt ze terug naar
boven, pakt voorzichtig het kikkerbeeldje op en drukt het tegen zich aan. Dat is haar aandenken aan
Dahinda. Ze pakt haar spullen in en verlaat het kasteel. Op naar een nieuwe uitdaging!
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