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Het is lente op de boerderij!
De geboorte van de lammetjes en
hun vrolijk gehuppel op de weide
kondigden de aanvang van de lente
al aan...
Maar nu zijn ook de kinderen terug!
Sinds begin maart is het opnieuw
een komen en gaan van enthousiaste
kleuters en vrolijke schoolkinderen.
Onze eerste groep dit jaar was een
kleuterklasje uit hartje Brussel. Voor
veel van deze kleuters was het de allereerste keer dat ze de stad uit gingen.
De verwondering was dan ook groot
bij het zien van de boerderijdieren,
en de ontsteltenis was compleet toen
bleek dat ze hen mochten aaien bovendien.
Het is hartverwarmend om stadskinderen te zien openbloeien als ze vrij
spel krijgen op de grote Diggieweide.
Daar doen we het voor!

Groeten,
Het Diggieteam!

Samenwerking met Uit De Marge vzw
samenwerking

diggie.be/cursus-animator

Sinds 2015 werkt Diggie vzw samen met Uit De Marge voor de organisatie van onze jaarlijkse animatorcursus en tweejaarlijkse hoofdanimatorcursus. En samenwerken doe je niet zomaar. Uit de Marge
vzw ijvert voor de rechten van maatschappelijk kwetsbaren en jongeren door maatschappelijke verandering. Het is een netwerkorganisatie voor werkingen die met die doelgroep werken. Diggie ging in
zee met Uit De Marge omdat de visie en werking van beide organisaties goed op elkaar aansluiten. Een
vruchtbare samenwerking dus, waar beide partijen veel uit kunnen leren.
Op 4-9 april ging opnieuw de cursus animator in het jeugdwerk door op Diggie. Op deze speelse en
toegankelijke cursus leren de deelnemers een heleboel tips en tricks om als animator aan de slag te
gaan. Ze leren een spel maken, maar ook wat een goede begeleidershouding is en nog veel meer. Na
een geslaagde stage van 50 uur verkrijgen ze het attest “animator in het jeugdwerk”. Diggie streeft
ernaar alle kampen te laten begeleiden door geattesteerde animatoren of animatoren die hun attest
aan het behalen zijn. Wil je weten hoe de cursus precies verlopen is? Neem dan een kijkje op de site of
facebookpagina.

Diggiefeest 2016: een vooruitblik
27-28 augustus

gratis

diggie.be/diggiefeest-2016
Het voelt alsof het gisteren was. De zomer liep op
zijn eind, nieuwe schooltassen werden gekocht,
de laatste restjes zonnemelk werden opgebruikt.
Toen dat spetterend Diggiefeest 2015 afscheid
nam van een schitterende kampenzomer.
Vandaag komt de zon opnieuw piepen, met rasse
schreden nadert de zomer. En met die zomer ook
het Diggiefeest.
‘We gaan niet voor meer kwantiteit, maar voor
meer kwaliteit’, hoorde ik één van het zevenkoppige organisatorenteam al zeggen. ‘Het wordt super
gezellig’, zei een ander.
Als een rasechte journalist liet ik het hier niet bij en
zocht ik verder naar info.
De organisatie bleef behoorlijk mysterieus, maar ik
kon toch enkele pootafdrukken vinden. Zo ontdekte ik dat er dit jaar nog meer de focus wordt gelegd
op duurzaamheid en dat de Diggiewerking op een
creatieve manier in de kijker gezet zal worden. Ik
hoorde ook waaien dat er twee toffe bands komen
optreden, waaronder de legendarische Skyblasters. En het klinkt onwaarschijnlijk, maar het speeldorp zou dit jaar nog leuker worden dan vorig jaar.
Kortom, volgens wat ik ontdekte, wordt het echt
de moeite. Ik schreef de datum van dit gratis evenement dus vlug in mijn agenda: 27-28 augustus
2016. Doe jij hetzelfde?

Bomen op Diggie
natuur

diggie.be/nieuws

Als je van de belevingstuin naar de weide tuurt, zie je meteen dat er iets veranderd is. Er staan een
heleboel nieuwe bomen! Nu zijn ze nog klein en heel dun, maar over een jaar of 30 zullen ze groot en
sterk geworden zijn. Enfin, dat geldt toch voor de zoete kers of de berk. Op de eik zullen we nog wat
langer moeten wachten. Hoe zou Diggie eruitzien en wie zou er nog komen over een jaar of 100? Die
eik zal het weten.
Dieren en mensen kunnen in de zomer onder de bomen van de schaduw genieten terwijl vogels en
insecten er een nieuwe thuis kunnen vinden. Van de nieuwe kerselaren, de moerbei en de tamme
kastanje kan er in de toekomst gesnoept worden, hopelijk duurt het wachten daarop niet té lang. De
linde zal in juni de hele weide met heerlijke bloesemparfum besprenkelen. Helemaal op het einde van
de weide is er een kastanjehaag geplant. Het hout van de levert stevige palen op die gebruikt kunnen
worden op de boerderij. Op de drassige paardenweide werd een groepje elzen geplant. Zij staan graag
met hun voeten in de natte grond.
Ben je overweldigd door zoveel nieuwe bomen? Volgende herfst komen er nog een heleboel bij. Het
bosje links achter op de weide zal meer dan dubbel zo groot worden. Zo willen we op Diggie een thuis
bieden voor nog meer vogels, insecten, kikkers, planten…
Door het planten van deze bomen willen we ook onze steen bijdragen aan een beter leefmilieu en aandacht hebben voor de biodiversiteit.

Diggiezomer: nog plekjes vrij
kampen

diggie.be/kampen
De paasvakantie is nog maar net voorbij en toch
zijn veel mensen al volop bezig met het plannen
van hun zomervakantie. Ook op Diggie staan we
niet stil. De zomermaanden zijn in aantocht en dat
is ook op Diggie stilaan te merken. De zomerkampen worden voorbereid en ook de dieren bereiden zich voor op een zomer vol plezier.
En dit wil ook zeggen dat de inschrijvingen voor
de zomerkampen al volop bezig zijn. Ben je geboren tussen 2001 en 2011 en wil je een supertoffe
week beleven samen met leeftijdsgenoten in een
beestige omgeving? Wil je mee naar de maan? Of
help je de zon liever in zijn zoektocht naar de zomer? Benieuwd wat de cactuscrash precies is? Of
wie Ggie is en wat zijn band met Di is? Zou je graag
een speurfruit worden? Benieuwd hoe Diggie eruitziet in 2345? Dat allemaal en meer kun je deze
zomer op Diggie ontdekken. Er zijn nog verschillende plekken op onze zomerkampen aan democratische tarieven! Dus surf snel naar www.diggie.
be en schrijf je in voor het zomerkamp dat het
beste bij je past. Tot dan!

Rommelmarkt: terugblik
impressie

diggie.be/nieuws
Op de open dag van 12 maart was de binnenkoer
van Diggie het decor van een rommelmarkt. Met
16 standhouders, 25 vrijwilligers, meer dan 200
bezoekers en een stralend lentezonnetje werd het
een gezellige boel op de boerderij.
Maar dat was niet alles. Wolverwerking, schminken, je eigen cupcake versieren (én opeten natuurlijk), je naam of een wens laten kalligraferen en
natuurlijk ook spelen tussen de dieren.
Al snel was de weide gevuld met dartelende geitjes, spelende kinderen en zonnende ouders die
allemaal genoten van deze eerste echte voorjaarsdag. Wie tussen al het snuisteren en spelen door
honger of dorst had, kon terecht aan onze bar
voor een croque monsieur, een croque speciaal,
een pannenkoek, verse citroenlimonade of warme
chocolademelk tegen vrije bijdrage.
Bedankt kriebelende lentezon!

In Memoriam: Pierre en Nora
Als we aan het gras zouden vragen
hoe gulzig ze het leven verslonden
en aan de buren
hoe goed ze konden mekkeren
dan hoorden we
'zeer'.
Indien we het team vroegen
hoe goed ze konden weglopen
en de kinderen
hoe schattig ze waren
dan hoorden we
'zeer.
'Zeer'
is dat het doet
Pierre en Nora
maar zeer veel
heeft Diggie van jullie gehouden.
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De eerstvolgende Diggiewijzer verschijnt: najaar 2016

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/diggiewijzer

