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Wat een zomer was dat! Dit jaar stonden niet alleen 
de vijf traditionele zomerkampen en het tienerkamp 
op het programma, we organiseerden voor het eerst 
ook een extra gezinsweekend én een tienervierdaagse. 
Beide nieuwe activiteiten waren een schot in de roos. 
Tussen de kampen door werd hard gewerkt aan de 
voorbereiding van het Diggiefeest.

Met ruim 800 bezoekers was het Diggiefeest 2017 
dan ook een topeditie! Voor Diggie is de herfst dan ook 
een welgekomen periode van uitbollen en op adem ko-
men. Het team krijgt de handen vrij voor allerlei achter-
stallige klussen. Meer nog, er komt eindelijk ruimte om 
vorm te geven aan enkele creatieve ideeën die al lang 
in de koelkast zaten! Zo wordt er volop nagedacht over 
de uitwerking van een ‘belevingspakket’. Dat belevings-
pakket daagt kinderen uit om op eigen houtje op ont-
dekking te gaan op de boerderij. Want dat is uiteindelijk 
waar het op Diggie om draait: spelenderwijs jezelf, de 
ander en de omgeving ontdekken. De boerderij biedt 
de kans om te doen, te beleven en ervaringsgericht te 
leren. Heerlijk voor de kinderen die hier langskomen, 
maar – laat ons eerlijk zijn – net zo heerlijk voor al die 
jonge en oudere vrijwilligers, én voor de teamleden.

Ook in de moestuin komt er stilaan rust. We had-
den een fantastisch oogstjaar, de kampkinderen smul-
den hun buikjes rond en werkten mee op het land als  
echte boeren en boerinnen. De groentebedden mo-
gen nu rusten en krijgen een warm deken van stro. Dit 
voorkomt dat de bodem uitdroogt, het verhindert ver-
velend onkruid van te gaan woekeren, en zorgt ervoor 
dat het bodemleven intact blijft. Op het einde van de 
winter kunnen we deze mulchlaag verwijderen. Daar-
onder zit gezonde en rijke grond, klaar voor een nieuw 
seizoen.
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Toen me gevraagd werd om neer te  
schrijven wat mijn lievelingsplek 
is op Diggie, vond ik dat een heel 
moeilijke vraag. Er zijn namelijk on-
telbaar veel leuke plekjes! Ik denk 
dat ik er het meeste van hou wan-
neer ik op de weide loop tussen 
de schapen, de pony’s en de ezels. 
Diggie is prachtig gelegen en met 
de dieren die naast je lopen, kom je 
helemaal tot rust. 

Achteraan op de weide is het 
nog stiller en waan je je nog meer 
in het groen. Op Diggie kan je 
even de drukte van onze steden  
ontvluchten. 

Toen ik de eerste keer op Diggie 
kwam en ik de dieren op de grote 
weide vrij zag rondlopen, vond ik 
dat ongelofelijk. Ik had nog nooit 
een plek zoals Diggie gezien. Naast 
de taken die ik verricht in het kader 
van mijn opleiding, doe ik soms ook 
boerderijwerk. 

Onlangs ging ik samen met een 
vrijwilliger met de ezels wandelen 
en dan dacht ik: “wat bof ik toch dat 
ik hier stage kan lopen!”

Ilona, 
stagiaire Sociaal Werk

EEN FAVORIET PLEKJE 
OP DIGGIE

De Diggiehoeve kent vele hoeken en kanten, iedereen die 
op Diggie langskomt beleeft die op een andere manier.  
We staken ons licht op bij drie Diggiemensen, en polsten 
naar hun favoriete plek op de boerderij.

“Ik vind Diggie in het algemeen een 
fantastische plek en ik breng mijn 
tijd overal graag door. Eén van mijn 
lievelingsplekjes is de houtoven. Ik 
vind het daar zò gezellig! Zo komt er 
geregeld iemand binnenwandelen 
waar dan soms bijzondere gesprek-
ken uit voortvloeien.

Zo kwam er ooit een oude vrouw 
de houtoven binnen gestapt die 
vertelde over de tijd dat ze zelf in 
deze houtoven brood bakte. Wat 
een heerlijk nostalgisch verhaal!

Ik hou ervan om de oven aan 
te steken en ik geniet van de geur. 
Voor mij heeft het bakken van piz-
za’s en brood iets magisch. Eerst 
wordt er samen met de kinderen 
deeg gekneed, het vuur gestookt, 
de kinderen komen hun pizza’s 
brengen en mogen deze nadien op-
eten.

De kinderen vinden het ook 
fantastisch dat ze zélf hun eten  
kunnen bereiden. Vaak hebben ze 
nog nooit gezien hoe een pizza of 
een brood in de houtoven gebak-
ken wordt en dat is een bijzondere 
ervaring.

De houtoven wordt door alle 
seizoenen heen gebruikt en is nog 
echt authentiek.”

Emmy, 
teamlid

“Ik doe sinds kort vrijwilligerswerk 
op Diggie en ook ik heb een lieve-
lingsplekje op de boederij. 

Voor ik hier vrijwilligerswerk deed, 
kende ik Diggie enkel van horen zeg-
gen. Ik was er nog nooit geweest. 
Mijn lievelingsplek is achteraan op 
de weide. Ik kom er helemaal tot 
rust en de natuur is er prachtig. 

Ik ga elke maandag met de ezels 
wandelen en daardoor zijn deze 
ook mijn lievelingsdieren hier.

Het is voor mij heel ontspannend 
om met hen te gaan wandelen. Af 
en toe hebben ze wel hun kuren en 
willen ze niet verder, maar dat vind 
ik niet zo erg. 

Daarnaast vind ik het ook leuk om 
bij de konijnen te zijn. Ik heb er vroe-
ger ook gehad en ik heb er dus wel 
wat ervaring mee.Hun hokjes uit-
kuisen en andere klusjes uitvoeren 
vind ik ook leuk om te doen.” 

Steven, 
dagelijkse vrijwilliger

Toen me gevraagd werd om neer 
te schrijven wat mijn 
lievelingsplek is op Diggie, vond 
ik dat een heel moeilijke vraag.



DIGGIE 
EN 

‘T CALCOENTJE Hoe gaat het, Geert?
Goed, we zijn nu volop in de oogst. Rode bieten, kolen, 
knolselder, wortelen, rapen, rammenas… Ik ben sinds 
vorig jaar 30 jaar bezig. Ik heb geen werknemers, doe 
alles zelf. Mijn vrouw en dochter van zestien helpen 
wel in drukke periodes.

Bio is één van de redenen waarom Diggie 
met je samenwerkt, waarom koos je voor bio? 
Ik woonde vroeger met mijn ouders in Mariakerke 
en toen kochten zij jaarlijks 200 kg wortelen om in te 
kuilen. Tot dat op een bepaald moment niet meer luk-
te: door de stikstof die in pesticiden gebruikt werden 
rotten ze gewoon in de grond. Dus zijn we dan maar 
zelf begonnen met onze groenten te kweken. 

Dat groeide meer en meer: we gingen bijvoorbeeld 
vaak gaan eten in een vegetarisch restaurant in Gent 
en zijn dan begonnen met rode bieten aan hen te le-
veren, na een tijdje leverden we ook andere groenten.

Ik heb dan ook land- en tuinbouwschool gedaan en op 
een gegeven moment zijn we naar Brakel verhuisd.

Hoe lang werk je al samen met Diggie? 
Ondertussen al 8 à 9 jaar, geloof ik. Ik vind dat posi-
tief. De jeugd is de toekomst, en zij trekken de oudere 
generaties soms mee. Ik krijg toch ook positieve reac-
ties dat ze alles lusten. Dat was vroeger minder.

Wat is je leukste ervaring op of met Diggie? 
Ik was echt verrast toen ik hoorde dat ze de kalkoen 
naar mij genoemd hadden. Het is fijn om op zo’n 
manier erkenning te krijgen. Vroeger kweekten we zelf 
ook kalkoenen, die zijn heel goed om het veld op te 
kuisen. Daar zijn we uiteindelijk mee gestopt, vanwege 
strengere regulering.

Ben jij naar ’t Calcoentje genoemd 
of ’t Calcoentje naar jou? 
Vroeger heette de boerderij de Kamillekenshoeve. 
Maar toen we een winkel begonnen, waren er al spon-
taan mensen die het ’t Calcoentje noemden.

Wat is je favoriete groente? 
Spruiten. Ik lust dat graag. Bovendien lusten de meeste 
kinderen het niet echt, tot ze mijn spruiten hebben 
geproefd.

Heb je tot slot nog een boodschap voor Diggie? 
Doe zo voort!  Blijf de vakanties vullen met leuke acti-
viteiten! En een tip: als de kinderen lekker eten krijgen, 
komen ze zeker terug. Goed bezig dus.

Diggie zou Diggie niet zijn zonder een  
heleboel partners. Zo werken we al een 
tijdje samen met ’t Calcoentje, een 
bioboerderij uit Brakel. We gingen daar 
eens ons oor te luisteren leggen: op een 
donderdagavond ergens in oktober
onderwierp één van onze vrijwilligers
zaakvoerder Geert Calcoen aan een
vragenvuur.



Foto in de kijker
“Vrijwilligers slaan de handen in 
elkaar op het Diggiefeest”door 
Diggie vzw

Heb je ook een foto  
die je wil delen?
Stuur ze door 
naar fotos@diggie.be



Met droefheid vernamen we dat Professor Emeritus Eugeen Verhellen op 6 oktober is overleden.  
Eugeen was in 1974 één van de oprichters en pioniers van het Diggieproject en bleef zich vele 
jaren erna inzetten voor Diggie. Vrijwilligers en oud-vrijwilligers kropen in hun pen om hun  
herinneringen over Eugeen te delen. Eugeen Verhellen, tweede van links.

“Bijvoorbeeld op Diggie, 
professor”
Juni 1998, ik zit in het kantoor van 
professor Verhellen. Met strenge, 
maar rechtvaardige en rustige blik 
begroet hij me van aan de overzij-
de van het bureau dat tussen ons 
in staat: ‘Goedemorgen juffrouw, u 
mag 4 vragen trekken’.

‘Of die morgen zo goed is, zal 
nog moeten blijken’, denk ik snel.  
Samen met Pieter heb ik me de 
laatste maanden meer dan voltijds 
met Diggie bezig gehouden. Veel 
tijd om te studeren was er niet. De 
laatste twee dagen heb ik de cursus  
vluchtig gelezen. Het examen gaat 
van start: “Leg uit met een voor-
beeld...”

Een lichte paniek in mijn ogen 
verraadt waarschijnlijk dat ik me 
het voorbeeld uit de cursus niet 
kan herinneren. Maar dan valt mijn 
blik op de foto aan de muur. Drie  
kinderen met laarsjes op het stro, 
de foto moet ergens in de jaren ‘70 
genomen zijn. Maar ik herken de 
plek onmiddellijk.

‘Bijvoorbeeld op Diggie , professor...’  
Er verschijnen pretlichtjes in de ogen 
van professor Verhellen. “Wel, juf-
frouw vertel eens wat verder,...”

Het liep goed af met dat examen. 
De foto aan de muur bleef sinds die 

dag in mijn geheugen gegrift.
En niet alleen die foto. In de lessen 

over kinderrechten en jeugdbescher-
mingsrecht zaten heel vaak wenken 
naar Diggie. Er was verdomd goed 
nagedacht over het Diggieproject, dat 
was duidelijk. En achter die concrete 
plek zat een heel sterk verhaal. 

Voor mij was het een reden te 
meer om Diggie mee verder vorm 
te geven.

Elke Verdoodt, Diggievrijwilliger 
over de herinneringen aan een foto 
(zie voorpagina) 

Lieve Eugeen, het is herfst. 
Bladeren vallen naar beneden, 

onze adem tekent wolkjes, de zon 
schijnt alweer minder lang. De kal-
koenen stellen het goed in hun 
nieuwe stekje. 

Het is deze week woonweek; 
tientallen vrijwilligers vertoeven 
een hele week op Diggie. Het gras 
is nat ’s ochtends vroeg. Sommige 
vrijwilligers lopen op hun blote voe-
ten door de weide. Zoveel moois op 
de boerderij. Diggie leeft, doch de 
oogjes staan droef. 

Op 6 oktober 2017 verloren we 
een groot bezieler van ons project. 
We zijn je dankbaar. Dankbaar voor 
de vele mooie Diggiemomenten, 
het samenleven soms tot diep in 

de nacht, samenspelen achter in de 
weide, gezellig keuvelen in het stro, 
herstellen van het feest, presiden-
ten in de keuken, genieten van de 
dieren. 

Wees gerust, Eugeen, de steeds 
vernieuwde generaties Diggievrij-
willigers staan er. Het project bruist 
van het leven. Wat ooit begon als 
een droom is een prachtige werke-
lijkheid geworden! 

We wensen de familie, vrien-
den en kennissen van Eugeen veel 
sterkte toe.

Dieter Bruyneel, Diggievrijwilliger

“Hetgeen hij destijds zaaide, groeit 
en bloeit verder. Het leven is als een 
blaadje aan één of andere boom. 
Het wiegt, het danst op en neer, 
het dwarrelt in de wind, het zweeft 
zoals liefde doet en dan ... dan valt 
het neer.... Met heel veel eerbied en 
dankbaarheid gedenken we deze 
voorvechter van kinderrechten in 
Vlaanderen.” 

Paul Cox, mede-oprichter  
van Diggie vzw
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