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TEAM UPDATE
In deze tijd van het jaar een tekstje schrijven voor de Diggiewijzer is niet 

simpel. De scholen die op bezoek komen vragen veel van onze aandacht. 
Elke week opnieuw mogen we als team tientallen kinderen verwelkomen 

op ‘onze’ boerderij. Het is héérlijk om al die ravottende kinderen te 
zien op de Diggieweide, de één sleurend met een kruiwagen, de ander 
soezend in het gras bij de geitjes. De stralende gezichtjes als ze op de 

pony mogen zitten, maken je dag! 

Tussen al die kinderen, lopen ook onze dagelijkse vrijwilligers. Druk in de 
weer in de moestuin, konijnenhokjes aan het uitmesten of de tassen van 
die koffieslurpende teamleden afwassen. Want ook op de bureau wordt 

er hard gewerkt, zo moeten er subsidiedossiers worden geschreven, 
kampinschrijvingen verwerkt en promo worden gemaakt voor de 

crowdfunding.

Met onze nieuwe klusjesman worden er gelukkig ook grote werken 
aangepakt, zo krijgt bijvoorbeeld de konijnenberg een nieuwe omheining 
zodat binnenkort onze konijnen weer kunnen genieten van een heerlijke 

buitenren onder de grote eik. En met onze nieuwe groepenbegeleider 
Jonathan kan er à volonté choco, pizza’s en brood worden gemaakt.

We kijken als team ook reikhalzend uit naar de Diggiezomer: 6 weken 
lang zullen een 30-tal kinderen en jongeren Diggie onveilig maken, samen 

met hun enthousiaste animatoren. We verwachten onder andere een 
boomklimmer, Langbaart, Stuntjetunt, een extra schaap en een lopende 

neus op bezoek. Dat belooft! 



Samenwerking met Tzitemzo
Zomerkamp 1 wordt meer dan een ‘gewoon’ Diggiekamp.
We werken een week lang samen met Tzitemzo en er wordt op een speelse manier met kinderrechten aan de 
slag gegaan, er wordt met de kinderen zelfs een heuse film gemaakt.

Jelle, die zijn stage als hoofdanimator doet, vertelt:
Toen ik voor het eerst hoorde dat ons kamp zou gaan over kinderrechten was ik echt enthousiast. Ik zag het 
sowieso al zitten om voor de eerste keer hoofdanimator te zijn op Diggie. En een kamp met een twist, zorgde 
ervoor dat ik er in wou vliegen. Kinderrechten zijn een interessant thema om rond te werken, en ik ben niet de 
enige die dat vindt, de rest van de animatoren is hier ook met veel enthousiasme in gedoken, waar ik hen nu al 
heel dankbaar voor ben. De samenwerking met Tzitemzo is ook goed aan het verlopen. Ik ben er zeker van dat 
we er een topkamp van gaan maken.

Marte, hoofdanimator, begeleidt Jelle zijn stage: 
Een diggiekamp is altijd een week om naar uit te kijken, maar deze keer wordt het toch wat specialer! Kinderen 
op een speelse manier kennis laten maken met hun rechten, dat belooft een onvergetelijke week te worden!

EVS/ESC op Diggie doorheen de jaren
Vanaf september komt er een nieuw gezicht op Diggie! Er komt, na Moritz, opnieuw een internationale 
vrijwilliger voor een jaar meewerken op de boerderij. Vroeger heette het EVS, dat staat voor European 
Voluntary Service en geeft jonge mensen de kans om gedurende een periode vrijwilligerswerk te doen 
in het buitenland. Dit hoort nu bij ESC: European Solidarity Corps. Al een aantal jaren komen er met 
regelmaat van de klok internationale vrijwilligers op Diggie werken. Onze reporter dook in de archieven 
en vroeg hen hoe zij hun tijd op Diggie beleefd hebben.

Wie ben je, waar kom je vandaan?

Ik ben Caner Salhaoglu uit Turkije. Ik ben een luchtvaartpiloot van 32 jaar oud en ik leef in Istanbul. Ik was 22 
toen ik een EVS-vrijwilliger was op Diggie.

My name is Aðalheiður, or Heiða for short, and I’m from Iceland.

Ik ben Julia, de ‘gekke’ Spaanse.

Mijn naam is Moritz, ik ben 20 jaar oud. Ik ben uit Duitsland naar Diggie gekomen om hier als vrijwilliger te 
werken maar ben eigenlijk gewoon de plaaggeest van het team geworden.

Waar en hoelang heb je op Diggie gewerkt?

Caner: Mijn vrijwilligerswerk is begonnen in februari 2009, net nadat ik was afgestudeerd van de universiteit. Ik 
bleef 7 maanden in België. Ik woonde in Gent en in Zingem.

Heida: Ik kwam in 2012 en bleef voor zes maanden.

Juliaz Van september 2015 tot september 2016, 12 maanden vol EVS-ervaringen. 

Moritz: Mijn EVS begon op 9 september 2018 waar ik direct mijn eerste van veel toffe ervaringen met het 
Belgische openbaar vervoer kon maken. Ik ga terug naar Duitsland op 8 september, dus ik ga hier één volledig 
jaar geweest zijn.



Wat koesterde je het meest op Diggie? Je leukste herinnering?

Caner: Ik hou van de manier waarop Diggie kinderen raakt. De meeste kinderen leren dingen over landbouw, 
natuur uit boeken. Veel kinderen kunnen zich niet inbeelden hoe belangrijk die dingen zijn. Diggie leert hun dat 
op een heel eenvoudige manier, ze doen, voelen en leren voor het leven.

Ik heb heel goede herinneringen van de tijd die ik er was. Ik herinner me rollenspelen en andere spelen die we 
deden met de jonge vrijwilligers. Ik heb ook nog altijd een litteken op mijn achterhoofd van toen we de serre 
bouwden. Toen ik de top aan het bouwen was, brak het glas en viel het op mijn hoofd.

Heida: Vooral de mensen! Ik maakte enkele goede vrienden, iedereen heette me welkom en was fijn om mee 
rond te hangen. Het is zo’n mooie en aangename plek, je kan er uren doorbrengen zonder je te vervelen. Twee 
herinneringen komen naar boven: werken met Luna (pony) en het rijtuig en rondwandelen met Gustur (pony) 
in de omgeving om hem te trainen en aan sightseeing te doen. Ook Gent bezoeken en rondhangen met Pieter 
(voormalig coördinator), Emmy en haar familie in hun gezellig huis bezoeken.

Julia: Omgeven zijn door dieren, kinderen en de natuur. En ook de Diggiefamilie (Diggieteam en vrijwilligers) 
Moeilijk om één moment te kiezen, ik had er veel. Diggiefeest was zalig (Julia kwam in 2018 terug voor het 
Diggiefeest) of wanneer de babygeitjes geboren werden. En natuurlijk de babyschaapjes voeden met de fles, ze 
elke dag een beetje groter zien worden.

Moritz: één highlight noemen is moeilijk aangezien er zo veel toffe dingen en unieke ervaringen waren en ik het 
gevaar loop iets te vergeten.  Maar om iets te noemen, echt tof was bijvoorbeeld samen met de stagiair Bjarne 
(stagiair sociaal-werk) een hele dag op de tandem met lekke band door de streek te fietsen en aan scholen te 
flyeren. Of bij Nele vanachter op de ladder van haar camionette te mogen staan terwijl zij aan het rijden was. 
Ook van 2 meter hoogte op een berg hooi te springen is een droom uit mijn kinderjaren die waarheid werd. Wat 
ik zeker ook nooit zal vergeten, zijn al de avonden op Krokuskamp waar we soms moesten huilen omdat we zo 
aan het lachen waren. De hele week van de hoofdanimatorcursus was ook echt zalig. Er is gewoon zo veel,  je 
hebt vermoedelijk twee Diggiewijzers nodig om alles op te schrijven.

Wat zie je als je grootste verwezenlijking tijdens je verblijf? 

Caner: Zoals een kind dat op kamp komt op Diggie leerde ik al doende. Zoals brood bakken, de oven aansteken, een 
touw vlechten, de dieren voederen, stallen uitmesten, klusjes doen met Luce (klusjesman, nu op pensioen), helpen op de 
Diggiebureau… Dat waren allemaal unieke ervaringen voor mij.

Heida: Het was een prachtige ervaring om zowel naar als rond België te reizen. Ook het Nederlands leren vond ik 
boeiend. Die twee, samen met de vriendschappen die ik maakte, zie ik als mijn grootste verwezenlijkingen.

Julia: Mezelf kunnen integreren en gelukkig voelen in een cultuur die helemaal anders is dan de mijne.

Moritz: Dat ik qua zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel erg gegroeid ben. Ik was voor mijn aankomst wel ook 
al zelfstandig genoeg om alleen te kunnen overleven, maar ik zat nog vaak in mijn comfortzone. Na de tijd op Diggie is er 
eigenlijk niets meer, wat ik niet zou durven doen of gênant vind. Ook dat ik zoveel vrije ruimte voor mijn eigen ideeën had 
en altijd steun van het team kreeg om die ideeën verder te ontwikkelen.
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Is er iets dat je hebt meegenomen naar huis? 

Caner: Ik had en heb nog altijd vrienden vanop Diggie. Een van mijn beste vrienden is Tom van Outryve, hij is als 
een broer voor mij. Hij kwam zelfs naar mijn trouwfeest in Istanboel. Een vriend voor het leven, dus! Anderen 
die ik mij voor altijd herinner zijn Pieter-Jan, Emmy, Thijs, Lieselot, Mirre, Heide, Laura, Rebekka, Bart, Stijn, 
Simon, Tieme, Luce…  Twee jaar na mijn vrijwilligerswerk kwam ik terug naar België om Nederlands te leren en 
een master te doen. Ik bleef nog 2 jaar in België, tussen 2012-2014. Zo veranderde Diggievrijwilliger zijn, mijn lot 
en werd het een mijlpaal in mijn leven. Nu is België mijn tweede thuis.

Heida: Ik praat nog regelmatig met enkele vrienden die ik op Diggie ontmoette. Ik kreeg er dus zeker 
vriendschappen bij en nam die met me mee. Ik denk ook dat België en de mensen daar me hebben geleerd het 
leven iets lichter op te nemen en van de kleine dingen te genieten. Het is een geweldig land en ik was stukken 
relaxter wanneer ik naar huis terugkeerde. Ik nam ook chocolade mee terug, want die is gewoon overheerlijk.

Julia: Natuurlijk, heel veel zelfs! Ik ontwikkelde mezelf op verschillende vlakken, heb vele nieuwe vrienden leren 
kennen en deed nieuwe ervaringen op die ik altijd zal koesteren met een glimlach. En natuurlijk nam ik zoveel 
mogelijk Belgische biertjes mee naar huis.

Moritz: Dat klinkt altijd zo betekenisvol, maar er zijn echt heel veel ervaringen die ik meeneem en voor de rest 
van mijn leven zal onthouden. Ik meen het echt als ik zeg dat dit het beste jaar van mijn leven tot nu toe was. 
Wat ik graag zou meenemen, maar niet kan, is de Frietketel in Gent. Oh, wat ga ik dat missen.

Heb je advies voor de volgende ESC-vrijwilliger?

Caner: Ik krijg regelmatig berichten van Turkse vrijwilligers die op Diggie vrijwilligerswerk willen doen. Ik geef 
hen het advies om van elke seconde te genieten. Als ze openstaan om te leren van alles wat Diggie doet, 
gaan ze het heel goed hebben en gaan ze geen tijd hebben om zich te vervelen. Diggie staat ook erg open 
voor verschillende ideeën, dus je kan zelf inspraak geven. Alle vrijwilligers van Diggie, jong en oud, zijn heel 
behulpzaam en vriendelijk. Ze zijn daar altijd om je een helpende hand aan te bieden. Geniet gewoon... 

Heida: Ik zou gewoon zeggen: geniet van elk moment. De tijd vliegt supersnel voorbij, dus doe zoveel je kan 
tijdens je verblijf.

Julia: Ga ervoor, geef het beste van jezelf en geniet van elk moment, want jammergenoeg doe je het maar 
een keer in je leven. En stel dat je je verdrietig voelt of je vindt je plaats niet, wees geduldig en probeer het 
te veranderen, het zal uitdraaien tot één van de beste periodes van je leven. Hou de contactgegevens van 
de andere EVS’ers die je tegenkomt in de training bij, ze worden zeker ook vrienden en na je EVS-tijd heb je 
vrienden verspreid over heel Europa.  Vergeet ze niet allemaal te gaan bezoeken!

Moritz: Ik heb niet één, maar duizend adviezen die ik kan meegeven. We moesten op een van de seminaries 
zelfs daadwerkelijk zo‘n brief met adviezen aan onze opvolger schrijven, dus ik heb dat eigenlijk al gedaan. Maar 
als ik één ding zou moeten noemen, dan is het zeker Nederlands te leren. Het geeft je gewoon zo veel meer 
mogelijkheiden qua taken en projecten op Diggie die je kunt opvolgen. Bovendien heb je daardoor ook een veel 
betere band met andere vrijwilligers of met de kindjes op kamp.

Een interview met Solène, de ESC-vrijwilliger die in september start, vind je op de site.
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Neen, figuurtjes in je haar zijn niet passé

Illustratie
Lies en Moritz

Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord en gelezen. 25 mei vorig jaar ging de GDPR-wetgeving van kracht. 
Door die wetgeving worden je persoonsgegevens beter beschermd en wordt er meer aandacht besteed aan 
de privacyrechten die jij kan uitoefenen. Onze nieuwsbrief en andere communicatie hebben we al hieraan 

aangepast. Met de papieren versie nam dat een beetje meer tijd. Ook merken we dat het uitschrijven hiervoor 
niet zo eenvoudig aan te passen is in onze database. En we willen natuurlijk niet voor niets de Diggiewijzer 

afdrukken.

Jij krijgt de Diggiewijzer momenteel omdat je ooit hebt ingetekend hiervoor. Als je graag de Diggiewijzer wil 
blijven ontvangen, willen we graag jouw bevestiging hiervan krijgen. Je kan op dat moment ook je gegevens 

aanpassen. Dit kun je op twee verschillende manieren: 
                          

scan onderstaande QR-code in of surf naar www.diggie.be/diggiewijzer
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