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Diggie leeft volgens de seizoenen, zo gaat dat op een boerderij. 

De wintermaanden worden verondersteld om koud maar rustig te 
zijn, en het Diggieteam krijgt de kans om een beetje stoom af te laten.  
We keken uit naar een kalme periode, gezellig rond het hout- 

kacheltje in onze vernieuwde bureau.  

Maar het werd geen winter zoals alle andere.

VOORWOORD

Het werd een droeve winter, waar we de warmte van het kacheltje en vooral van elkaar meer 
dan ooit nodig hadden. Het overlijden van onze lieve vrijwilliger Rupert kwam hard aan.  
Binnen het team en zeker ook onder onze vrijwilligers.

In dezelfde periode werden onze geiten ziek. De ene na de andere, zomaar, zonder diagnose.  
Ondanks onze inzet en goede zorgen, moesten we uiteindelijk afscheid nemen van 8 lieve 
dieren. 

De lente was dan ook meer dan welkom dit jaar. De geboorte van de nieuwe lammetjes, de eerste  
warme lentedagen en de terugkeer van de joelende kinderen op de weide… het doet wonde-
ren. 

Het gaf ons de energie en de goesting om werk te maken van een oud plan: de aanleg van  
nieuwe natuurlijke speelelementen. Met een groep enthousiaste vrijwilligers  
werd er in no time een geweldig parcours aangelegd op de weide.  
Ongelooflijk wat die vrijwilligers allemaal voor mekaar krijgen. Dat verdiende een feestelijke 
opening.

Ondertussen zijn ook de scholen terug: het voorjaar is een aaneenschakeling van pony- 
ritjes begeleiden, pizza’s bakken in de houtoven en veel kleine helpende handjes bij het klussen.  
Gelukkig kunnen we in de maand april rekenen op de hulp van twee stagiaires om de groepen te  
helpen begeleiden.  Dat biedt de kans om in kleinere groepjes te werken, een meerwaarde 
voor de kinderen én de leerkrachten. 

En tussen het voederen en klussen door, kijken wij alweer uit naar de zomerkampen en het 
Diggiefeest.



15 JAAR LUCE OP DIGGIE
portret klusjesman Luce

In 2017 viert Diggie een 15-jarig jubileum. Onze klusjesman Lucien Huys, 
Luce voor de vrienden, werkt namelijk al anderhalf decennium op Diggie. 
Luce ‘gewoon’ een klusjesman noemen, zou hem echter onrecht aandoen.  
Hij is een stielman met gouden handen. Zo bouwde hij in het voorbije jaar een nieuwe 

paardenstal, spande een avontuurlijke hangbrug over de wadi en herstelde hij de regen- 
waterputten. Allemaal met z’n blote handen! En dat was nog maar in het voorbije jaar. 

We kennen Luce ook als een gepassioneerd deltavlieger die deze ervaring graag met  
vrijwilligers wil delen, door hen ook eens mee te laten vliegen. Ook is Luce al jarenlang 
één van de bandleden van Diggietalis, de enige echte Diggieband. Hij schrijft er heel wat 
liedjes, speelt gitaar en zingt over mooie vrouwen, liefde en café’s zonder bier. Ook als 
danser kan hij er wat van, dat bewees hij vorig jaar nog maar eens tijdens het concert van  
The Skyblasters op het Diggiefeest.  En dan hadden we het nog niet over zijn wilde verhalen 
uit vervlogen tijden, toen hij nog een café uitbaadte en jenever stookte. 

Van Luce kan je heel wat leren. Zo gaf hij onlangs vorming aan onze vrijwilligers over hoe 
ze met het werkmateriaal op Diggie moeten omgaan. Nu is hij niet meer de enige die kan 
zagen. 
En Luce zelf leert ook nog elke dag bij, op Diggie én daarbuiten: hij volgt computerles en 
spijkert zijn Engels bij in avondonderwijs. Kortom, we zijn heel trots dat we al 15 jaar het 
geluk hebben zo’n goede klusjesman, zo’n veelzijdig persoon, in ons midden te hebben. 

We hopen dat we met Luce en zijn deltavlieger nog vele hoge topen zullen scheren. 

Merci, Luce!



Foto(zie cover): Tieme en Sara.
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Sinds maart is er een nieuwe voorzitter op 
Diggie. Sara Pillen neemt het roer over van 
Tieme Verlinde.
Maar hoe zit dat dan precies? De redac-

tie van de Diggiewijzer ging op onderzoek uit en 
liet de oud-voorzitter en de kersverse voorzitter  
elkaar interviewen. Het concept was simpel:  
elk stelde om de beurt een vraag aan de ander, en 
elkaar aanvullen was toegestaan.

WISSEL VAN DE WACHT
interview voorzitters link

Wat is jouw favoriete plek op Diggie?
Sara:  De heuvels, je kan daar zowel heerlijk  
spelen als rustig zitten.
Tieme: Ik vind het wel fijn om wanneer je op Diggie 
toekomt over de weide uit te kijken. Diggie ziet er 
ieder seizoen anders uit. De weide maakt Diggie 
uniek en is volgens mij ook Diggie’s grootste troef.
Wat is je meest heuglijke anekdote op Diggie?
Sara:  Vorig jaar op het Diggiefeest zowel het  
optreden van Diggietalis als het prachtige Diggie-
theater.
Tieme: Het leuke aan Diggie is dat die vraag heel 
moeilijk te beantwoorden is. Ik heb heel vaak na 
een kamp of weekend gedacht: “dit is echt het  
leukste Diggiemoment dat ik ooit had.”
Wat denk je dat de grootste uitdaging zal zijn 
voor Diggie de komende 5 jaar?
Sara:  Met onze werking inspelen op de noden 
in de maatschappij en ervoor zorgen dat ons  
financieel plaatje blijft kloppen. Het is belangrijk dat 
wij kunnen blijven werken aan het tegengaan van  
vervreemding en openstaan voor iedereen. 
Deze uitgangspunten en unieke sterktes moeten 
we ook naar beleidsmakers blijven formuleren. 
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat we in de toe-
komst nog meer moeten samenwerken met andere  
organisaties, zoals bijvoorbeeld Amon vzw. Ik 
denk dat Diggie een heel mooi voorbeeld is van 
wat jeugdwerk kan zijn en kan betekenen voor 
mensen.
Waar ben je het meest trots op in je voorbije 
voorzitterschap?
Tieme: Ik denk dat de Diggiewerking op verschil-
lende facetten verbeterd is in de voorbije vijf 
jaar. Op infrastructureel vlak denk ik onder meer 
aan de voorgevel, de koestal, de belevingstuin 
en de  regenwaterputten. Ook de vrijwilligers- 
equipe is enorm verbreed naar meer dan 100 actieve  
Diggievrijwilligers. 
Daarnaast vind ik een goed werkend Diggieteam 
dat zich goed voelt op Diggie heel erg belangrijk.

Wat was voor jou het moeilijkst als voorzitter?
Tieme: Enerzijds is het constant streven naar een 
consensus een grote uitdaging. Daarvoor moet 
je soms jezelf aan de kant schuiven en dat is niet  
evident. Anderzijds vond ik het omgaan met on- 
verwachte situaties ook één van de moeilijkste  
taken voor mij als voorzitter. 
Er is immers geen tijd om zaken af te 
stemmen, dan moet er snel gereageerd  
worden. Wat voor mij het moeilijkste Diggie- 
moment is geweest in al de tijd dat ik er rond-
loop, is het plotse overlijden van Diggievrijwilliger  
Rupert; door een verkeersongeval, begin dit jaar. 
Je wil als organisatie, als vrijwilliger, als vriend iets 
doen, maar eigenlijk kun je niet veel doen. Dat is 
het moeilijke aan vriendschap en verbondenheid, 
dat je ook mensen kan verliezen.

Bedankt, Tieme, voor je inzet en visie als voor-
zitter de voorbije jaren. 
Veel succes, en plezier, Sara, als kersverse 
voorzitster van Diggie vzw.

Uiteraard ben je als voorzitter maar een klein deel-
tje van het grote geheel, dus de pluimen mogen 
op de hoed van iedereen die dit mee realiseerde.

Wat denk je dat voor jou het moeilijkst wordt 
als voorzitter?
Sara: Ik zie toch enkele uitdagingen, zoals   
vergaderingen leiden en het constant aftoetsen 
van nieuwe vragen. Je legt de voorzittersfunctie 
immers nooit echt naast je neer. Het is een uit-
daging om dat een goede plaats te geven en een 
mooie balans te vinden.
En tot slot, wat is je levensmotto?
Tieme: Een quote die ik recent hoorde en me is 
bijgebleven, is de volgende: ‘Kinderen en jongeren 
hebben spiegels en vensters nodig’. 
Dat is belangrijk: vaak genoeg in de spiegel  
kijken, maar ook vaak genoeg door het raam kijken. 
Eentje om over na te denken (lacht).
Sara: ‘Carpe diem’ is cliché, maar ik ben er wel van 
overtuigd dat je van het leven moet genieten en 
dat je groot mag dromen.



Aan elk blad hing ooit een boom, 
ook aan deze Diggiewijzer. 
Uitgelezen? Geef ‘m door!
De Diggiewijzer liever via mail 
ontvangen? Dat kan: 
www.diggie.be/diggiewi jzer
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WELK DIGGIEDIER BEN JIJ?
test mèèèèh dieren

Doe de test: antwoord op onderstaande vragen door 
de letter te omcirkelen die het meest bij je past. Tel alle  
antwoorden samen en ontdek welk Diggiedier het meest 
op jou lijkt.

Wat doe je het liefst op vrijdagavond?
A) een avondje uit
B) thuis naar de televisie kijken
C) lekker op restaurant een dutje doen
D) je valies klaarmaken voor een citytrip
Wat is je droombestemming?
A) de voorraadkast
B) ergens waar het rustig is
C) de modderpoel
D) de Diggieweide
Wat is het belangrijkste voor jou?
A) je eigen zin kunnen doen
B) je vrienden en familie
C) slapen
D) de wereld zien
Kies een film:
A) The Wolf of Wall Street
B) The Intouchables
C) The Lion King
D) Into The Wild
Je wordt getrakteerd op een dagje wellness. 
Welke behandeling kies je?
A) een hoofdmassage
B) een scheerbeurt
C) een modderbad
D) een pedicure
Waar heb je nachtmerries over?
A) zwemmen
B) rennende mensen
C) op dieet gaan
D) onweer

Ontdek hier welk Diggiedier je bent: 

Omcirkelde je vooral A? De geiten zijn jouw  
‘spirit animal’: Jij weet wat je wil. Je deinst er niet voor  
terug om iemand zijn eten te verorberen en, indien 
nodig, daarvoor geweld te gebruiken. Kwatongen  
durven al eens beweren dat je koppig bent, maar die 
duw je gewoon aan de kant. Hoewel je scherp uit de 
hoek kan komen, ben je diep van binnen heel lief.
Overwegend B? Jij zou zo in de kudde schapen  
kunnen opgenomen worden. Je bent eerder verlegen 
en houdt je vaak wat op de achtergrond. Je maakt niet 
snel nieuwe vrienden, maar gedraagt je uiterst loyaal 
tegenover je vrienden en familie.
Vooral C? Jij komt uitstekend overeen met Patta, 
het hangbuikzijn. Zoals het een echte Bourgondiër  
betaamt, hou jij van lekker eten en drinken. Verder 
maak je je weinig zorgen en geniet je met volle teu-
gen van het leven. ‘Hakuna matata’ is dan ook niet 
voor niets jouw levensmotto. In je vrije tijd doe je niets  
liever dan dutjes.
Meestal D? Jij lijkt het sterkst op onze pony, Gustur. 
Jij houdt van avontuur en trekt graag de wijde  
wereld in. Sociaal contact vrolijkt je altijd op en maken je  
ontdekkingstochten extra leuk. Als het slecht weer is, 
blijf je echter liever thuis.


