


 

 

Over ons project 

Met Circusplaneet kochten we op 6 februari 2015 de kerk van de sociale woonwijk Malem in 
Gent. Met die aankoop willen we een nieuw hoofdstuk breien aan de rijke Gentse 
circusgeschiedenis. We willen de plek omtoveren tot een ‘community circus’: een plek waar 
mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek die aanzet tot dialoog en ontmoeting 
in de buurt, een plek waar jong circusgeweld kan trainen en creëren, een plek waar kinderen 
en jongeren leren buiten een schoolse context. We zoeken nog schenkers en sponsors om 
de renovatie van de circuskerk mee te financieren. 

Ons project steunt op drie belangrijke pijlers:  

1. Talentontwikkeling:  Circusplaneet investeert in talentontwikkeling. We willen mensen 
kansen bieden om zich te ontplooien en hun circusdromen waar te maken. We 
geloven dat iedereen een talent heeft en gaan daarmee aan de slag. Met circus als 
methodiek ontwikkelen de kinderen en jongeren een aantal sleutelcompetenties in 
het leven: samenwerken, creativiteit, ondernemingszin en culturele dialoog.  
 

2. Diversiteit:  Voor Circusplaneet telt iedereen mee, ook mensen met minder kansen. 
Onze kerk is gelegen in het midden van de sociale woonwijk Malem. Het betrekken 
van de kinderen en hun ouders uit de wijk is voor ons een must. Op dit moment is 
Circusplaneet al een voorbeeldorganisatie in Vlaanderen als het gaat over inclusief 
werken. We wonnen bijvoorbeeld de Kastaarprijs van de Brugse poort en de 
provinciale prijs ‘Jeugdwerk voor allen.’  De circuskerk moet ook voor deze kinderen 
en jongeren een thuis worden. Op dezelfde manier doen we inspanningen voor 
kinderen en jongeren met een beperking. Met onze wekelijkse ‘circusles zonder 
beperkingen’ bieden we een activiteit op hun maat aan. We zetten ook in op inclusie 
bij  de andere lessen en activiteiten. Bij de renovatie van de kerk voorzien we 
verschillende ingrepen in het kader van integrale toegankelijkheid zoals een hellend 
vlak en een personenlift.  

 
3. Community:  Circusplaneet zet hard in op gemeenschapsvorming. Met onze 

kunstvorm als uitgangspunt creëren we dialoog en samenwerking. In onze kerk willen 
we een buurtfoyer inrichten waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten: ouders naaien 
aan kostuums, via sociale tewerkstelling baten we een bar uit, de ruimte is beschikbaar 
voor een activiteit van buurtbewoners, … Daarnaast organiseren we ook heel wat 
activiteiten in en rond de kerk met deze gemeenschapsvorming als doel: een 
buurtcircusfestival, een open podium, een wekelijkse community-training, … 

  

  

  



 

Buurtcircus 

Doelgroep 

● Kinderen (6-12 jaar) uit de Brugse Poort: ons project richt zich in eerste instantie op 
deze kinderen in de buurt.  

● Jongeren op Malem: Circusplaneet heeft in 2018 bijzondere aandacht voor de 
problematiek van de jongeren op Malem waarvoor er weinig of geen aanbod van 
vrijetijdsbesteding op maat is. Het werk met deze doelgroep is ondergebracht in het 
project ‘Caravan’ en maakt geen deel uit van deze steunvraag.  

● Volwassen buurtbewoners: vanuit onze verschillende projecten gaan we de dialoog 
aan met de mensen in de wijk: zij stappen mee als vrijwilliger in onze projecten, 
bespreken met ons de problemen in de wijk, …  

● Andere leden van Circusplaneet: met ons project beogen we een verscheidenere 
Circusplaneet. Het buurtcircusproject moet een leerervaring zijn voor al onze leden. 
Door het project leren we dat een open en diverse samenleving onze toekomst is.   

 

Acties  

● Wekelijkse buurtcircuslessen op dinsdag en donderdag:  tijdens het schooljaar 
organiseren we elke dinsdag en donderdag buurtcircuslessen. Via de verschillende 
buurtscholen bereiken we de kinderen in de buurt. Op het einde van de reeksen 
wordt er toegewerkt naar een toonmoment dat speelt op ons buurtcircusfestival 
Planeet Malem. In samenwerking met de Brede Schoolcoördinator en de 
verschillende basisscholen van de Brugse Poort organiseren we ook kortere 
lessenreeksen in de Brugse Poort. Het belang van deze buurtcircusactiviteiten op 
maat van de doelgroep is bijzonder groot: het is een eerste kennismaking voor de 
kinderen in de buurt met onze werking en omgekeerd. Vanuit deze reeksen 
organiseren we deelname aan onze andere activiteiten.   
Deze lessen zijn een eerste opstap naar onze werking. Met de jaarreeksen willen we 
50 à 60 kinderen bereiken op wekelijkse basis. Met de kortere reeksen in 
samenwerking met de scholen bereiken we ongeveer 250 deelnemers.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
● Mamaworkshops: we organiseren maandelijks een workshop voor mama’s van de 

Brugse Poort die zin hebben om te circussen. Deze activiteit werd ontwikkeld op 
vraag van de mama’s zelf nadat ze met hun kleuters workshops volgden. Via deze 
workshops slagen we erin om vertrouwen en betrokkenheid te krijgen bij de activiteit 
van de kinderen en ouders. 
 

 
 

● Community training: Op vrijdag 22 september organiseerden we voor de eerste keer 
een community training, een trainingsmoment waar iedereen welkom is om te komen 
circussen: kinderen en jongeren uit de buurt, professionele circusartiesten, ouders, … 
De kinderen uit de buurt integreren we door het inzetten van jonge lesgevers die een 
omgeving creëren waarin zij op een gestructureerde manier op eigen tempo kunnen 
leren. Er zijn permanent een 4-tal lesgevers aanwezig om de aanwezigheid van de 
kinderen in goede banen te leiden. Onze foyer is doorlopend geopend en fungeert als 
een ontmoetingsplek. We zetten in op aanwezigheid van medewerkers die een 
laagdrempelig onthaal organiseren.  
Timing: Elke vrijdag van 2018 exclusief juni en schoolvakanties.  

 
● Planeet Malem: We blijven ons buurtcircusfestival Planeet Malem inzetten als een 

speerpunt van onze buurtcircuswerking: de kinderen tonen er wat ze in het afgelopen 
jaar hebben geleerd, circusartiesten try-outen op de pleintjes, er wordt samen 
gekookt, het textielatelier ‘Malem Made’ maakt decoratie. Planeet Malem is voor onze 
buurtcircuswerking een belangrijk moment omdat het een eindpunt en nieuw 
vertrekpunt vormt van initiatief. Met het festival trachten we ook in te spelen op de 
vraag van veel buurtbewoners om terug feestelijk initiatief op te zetten in de wijk. 



 

Waar mogelijk faciliteren we initiatieven van buurtbewoners op Planeet Malem. 
Planeet Malem creëert ook een kruisbestuiving met onze andere projecten en zorgt 
er op die manier voor dat Circusplaneet echt een diverse werking wordt en geen 
werking met een aantal afgesloten hokjes voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren.  

 

 

  



 

Financiering 
 
Kostprijs aankoop en voorlopige inrichting van de kerk - €440.000  
 
Gerealiseerd met de steun van: 
 
€100.000 Stad Gent, €130.000 via Socrowd cvba en de 136 gezinnen en organisaties in onze 
crowdfundcampagne, €130.000 via banklening, €10.000 renteloze lening WGC Brugse 
Poort, €1.000 schenking Fam. Vyncke - De Smet, €69.000 eigen inbreng 
___________ 
 
Raming renovatie: €1.132.500 
 

 Reeds toegezegde Financiering: €397.000 via EFRO (Europees fonds voor regionale 
ontwikkeling), €300.000 via FOCI (Fonds culturele infrastructuur - Vlaamse 
Overheid). 

 Eigen inbreng: €150.000 
 Doelstelling sponsoring: €200.000 
 Doelstelling giften: €85.500 

 

  



 

Sponsorformules 
 
Circusplaneet stelt een aantal sponsorformules voor. Uiteraard zijn wij bereid om met uw 
club of bedrijf in overleg te gaan en een formule op maat uit te werken.  
 
Salto - €500  

 Naamsvermelding als sponsor op een stenen gedenkplaat in de circuskerk. 
 2 zitplaatsen + receptie op onze benefietvoorstelling in het najaar van 2018. 
 Zichtbaarheid met naam en/of logo op onze website. 

 
Dubbele Salto - €1.000  

 Naamsvermelding als sponsor op een stenen gedenkplaat in de circuskerk.  
 4 zitplaatsen + receptie op onze benefietvoorstelling in het najaar van 2018. 
 Zichtbaarheid met naam en/of logo op onze website.  

 
Trippel Salto - €2.500  

 Een voorstelling voor een familiepubliek op uw locatie naar keuze.  
 4 zitplaatsen + receptie op onze benefietvoorstelling in het najaar van 2018. 
 Naamsvermelding als sponsor op een stenen gedenkplaat. 
 Zichtbaarheid met naam en/of logo op onze website. 
 Zichtbaarheid op ons buurtcircusfestival ‘Planeet Malem’ 2019 - affiche, 

programmasite, banner. 
 
Quadrupel Salto - €5.000  

 Een circusvoorstelling/event op maat van uw bedrijf voor 140 personen in onze kerk 
in de periode 2019-2021 (na oplevering van de verbouwingswerken). Mogelijkheid tot 
receptie vooraf in de foyer.  

 Naam- en/of logovermelding als hoofdsponsor op een stenen gedenkplaat in de 
circuskerk.  

 10 zitplaatsen + receptie op onze benefietvoorstelling in het najaar van 2018. 
 4 jaar lang zichtbaarheid met logo op de frontpagina van onze website en op de 

algemene flyer van Circusplaneet.   
 4 jaar lang zichtbaarheid op ons ‘Jeugdcircusfestival’ tijdens de Gentse Feesten 

(affiche, programmaflyer, magazines Gentse Feesten).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Contact 
 
Circusplaneet vzw 
Matthias Vermael  
Drongensesteenweg  146 
9000 Gent  
 
+32.486.710.534 
matthias@circusplaneet.be 


