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Werken op een boerderij betekent samenleven 
met de seizoenen en daar gaat een groot deel van 
deze rubriek over. Elk seizoen heeft zo zijn typi-
sche kenmerken en eigenaardigheden en dat is 
telkens heerlijk om te zien. Vreemd genoeg raken 
we dat ook niet beu. Ook al herhalen de seizoe-
nen zich steevast, geen enkel jaar is hetzelfde. 

Zo hadden we dit jaar een prachtige nazomer: de 
kindjes en de leerkracht -en die de boerderij be-
zochten in september en oktober, genoten met 
volle teugen. Ook de families die in het weekend 
de boerderij afhuurden hadden veel plezier en de 
verjaardagsfeestjes op woensdagnamiddag wa-
ren dankzij dat zonnetje op en top geslaagd! 

Onze eigen Diggievrijwilligers plukten fruit in de 
heerlijke nazomerzon en het werk in de moestuin 
leek wel op een strandbezoek. Er werd zelfs nog 
een lammetje geboren dat wou meegenieten.

Maar nu heeft de winter wel degelijk haar intrede 
gedaan: de houtkachel in de bureau brandt on-
ophoudelijk en de dieren krijgen duidelijk meer 
honger. En dat is maar goed ook,  want als alles 
goed gegaan is zijn er opnieuw vier geiten en vier 
schapen in blijde verwachting! 

Een goede reden dus om ons in het voorjaar van 
2017 een bezoekje te brengen, tot dan!

Eindejaarsgroeten,
Het Diggieteam!



Afgelopen jaar ontving Diggie onze vrijwillig-
ster Julia, die dankzij EVS (Europees Vrijwil-
ligerswerk) een jaar op de boerderij kwam 
werken. Onze redactie sprak met Julia over 
haar ervaring. 

Julia is nog maar een paar maanden terug 
in haar thuisland Spanje, maar kan haar 
tweede thuis, de Diggieboerderij, duide-
lijk niet missen. Deze herfst maakte ze 
namelijk een verrassingsbezoekje tijdens 
het beleidsweekend.

Het project overtrof alle verwachtingen. Haar absolute hoogtepunten op Diggie vond ze het voederen 
en verzorgen van de dieren, maar ook in de tuin werken deed ze met ontzettend veel plezier. 
Hoewel haar uitvalsbasis Gent was, reisde Julia heel wat af. Ze bezocht niet alleen een groot aantal 
Belgische steden, maar trok ook naar Nederland, Frankrijk en Duitsland. Mensen uit andere culturen 
ontmoeten vindt ze fantastisch. Naar eigen zeggen spendeerde ze haar zakgeld voornamelijk aan rei-
zen en aan Belgisch bier.

Na de ervaring op Diggie wil Julia graag op zoek naar een gelijkaardige job. Ze had nooit eerder nage-
dacht over werken op een kinderboerderij, maar is nu helemaal verkocht.

Bedankt voor alles wat je voor Diggie hebt gedaan en succes met je toekomstplannen, Julia!

Een jaartje EVS op Diggie: een impressie
diggie.be/vrijwilliger-wordenvrijwilligerswerk Julia

Voor Julia was deze uitwisseling “één van de 
beste ervaringen uit haar leven”. 

In deze nieuwe rubriek leggen we twee Diggie’ers op de rooster. Dit doen we aan de hand van 8 vragen, 
de één al wat objectiever dan de andere. Voor deze eerste keer nemen Nele Bosch, vrijwilligersverant-
woordelijke van het team, en Fien Vandepitte, een kersverse animator op Diggie, het tegen elkaar op.

(K)Wist u dit al over Diggie?
diggie.be/uitgangspuntenquiz weetjes

Nele Bosch, vrijwilligersverantwoordelijke Fien Vandepitte, animator



Nele: Ja, verdorie. Ik ken Diggie al een hele tijd. 
8 jaar of zo?

Fien: Sinds 2007, toen kwam ik hier met mijn school 
op boerderijklassen.

Nele: Boer Mark en de wormen? Fien: Ik heb geen flauw idee.

Nele: 26 en 27 augustus 2017! Fien: 26 en 27 augustus 2017! Schrijf ‘m dus alvast 
in je agenda.

Nele: Toen het team langskwam als een 
bende piraten op Verwenweekend 2016

Fien: Mijn eerste kamp als animator, zomerkamp 5, 
deze zomer.

Nele: Hmm, laat me denken... (rekent uit) In 1974. Fien: In 1974 of 1975, denk ik.

Nele: DIGGIE, dat staat voor Democratisch Irreëel 
GeGeven voor Iedere Enkeling (lacht).

Fien: Euhm...

Nele: Vervreemding tegengaan, openstaan voor 
iedereen… Hoeveel moest ik er zeggen? Ah, eentje 
maar.

Fien: Duurzaamheid, dat vind ik één van de belang-
rijkste....

Nele: Jeugdraad Brakel. Oei, er zijn er meerdere. 
JWVA (Jeugdwerk voor Allen) is geen jeugdraad. 
Aaaah, maar misschien wel: de jeugdraad van de 
provincie?

Fien: Sowieso in de Brakelse Jeugdraad, dat weet ik.

Hoe lang ken je Diggie al?

(cryptisch) Welk dier zorgt voor groentjes op kamp?

Wat is de datum van Diggiefeest 2017?

Wat was je leukste Diggiemoment tot nu toe?

Wanneer is Diggie opgericht?

Wat betekent de naam ‘Diggie’ volgens jou?

Noem één van de uitgangspunten van Diggie.

In hoeveel en welke jeugdraden is Diggie vertegenwoordigd?

Antwoorden: 1. Zo lang mogelijk, 2. Geert calcoen, 3.  26 en 27 augustus, 4. Elk moment natuurlijk, 
5. 1974, 6. Vrij in te vullen, 7. http://www.diggie.be/uitgangspunten.html, 8. Jeugdraad Brakel en 

Oost-Vlaamse Jeugdraad

De Diggiezomer, één groot feest
diggie.be/kampen-en-weekendsoverzicht terugblik
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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

Het is al laat, ik zit thuis wat 
in de zetel te genieten van de 
rust met een zacht muziekje 
op de achtergrond. Iedereen 
is het huis uit, ik durf even 
mijn ogen te sluiten... 

Het is net of ik op een knopje 
druk en plots sta ik voor een 
blauw-witte poort. Ik gloei in 
de binnenste laag van mijn 
bestaan, ik gloei van enthou-
siasme. Ik herken meteen 
dat gevoel, ik ben op Diggie 
aangekomen. Daar waar vrij-
willigers elkaar vriendelijk 
begroeten. 

Ik stap binnen door de poort. 
Daar voel ik de kasseistenen onder mijn voeten. Ik adem de frisse lucht in. De dagen beginnen namelijk 
korter te worden en de koude wind komt binnensluipen. Tijd om mijn sjaal steviger rond mijn nek te 
wikkelen en mijn handschoenen aan te trekken. Ik loop verder naar het hek van de wei, ondertussen 
begroet ik de varkens. Ze knorren instemmend.

Ik ga aan het hek staan en bekijk de prachtige horizon. De hemel is een bonte kleurenpracht: paarse, 
oranje, roze, blauwe en donkergrijze tinten. Ik zou uren naar dit schouwspel kunnen kijken. Ik begroet 
de geitjes die lekker aan het grazen zijn en vervolg mijn tocht richting de belevingstuin. Ik kruip er in 
de gevlochten wilgenhut  wanneer ik opeens een spinnenweb in mijn gezicht voel kleven. Ik veeg het 
plakkerige goedje met de rug van mijn hand af. “Sorry, spin”, denk ik, “nu is al dat harde werk voor niets 
geweest”. De grond voelt koud aan, de zon. schijnt in duizend stukjes door de wilgentakken. Ik glimlach 
en sluit mijn ogen, ik luister naar de wind, de vallende bladeren, de dieren, ...

Ik schrik wakker, nog steeds in de zetel. Maar in mijn gedachten nog even op Diggie. Wat kan de natuur 
toch mooi zijn.

Dromen van Diggie
laat je meevoeren naar Diggie deze winter


