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1. Korte omschrijving van de missie van Sarakasi 
 

Sarakasi probeert op allerhande manieren kinderen en volwassenen 

in de wijde omgeving van Dendermonde met circus in aanraking te 

laten komen. Wij hopen dat het niet enkel bij 'aanraken' blijft, maar 

dat meer en meer mensen de circusvibe te pakken krijgen!  

 

 

2. Korte omschrijving van de visie van Sarakasi 
 

Circus zien is bewonderen, spanning, lachen, sensatie, ... 

Circus doen is de ideale manier om zichzelf te ontplooien. 

Creativiteit staat op de eerste plaats. Circus is het ideale middel om 

je gedachten de vrije loop te laten gaan.  

Onze manier van werken leidt ertoe dat kinderen, jongeren en 

volwassenen snel succes ervaren.  Op die manier groeit het 

zelfvertrouwen en de eigenwaarde. Daarbovenop draait het in 

circus niet om competitie.  

Met andere woorden: Circus is een feest! 

 

 

3. Omschrijving van het aanbod van Sarakasi. 
 

Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod. Sarakasi is echter flexibel en werkt graag op maat. 

Heeft u bepaalde wensen of voorkeuren? Laat het ons zeker weten.  

 

 

Gesloten initiatie 

 

Een initiatie is voor kinderen, jongeren en volwassenen 

die weinig of geen ervaring hebben met circus. Het is als 

het ware een eerste kennismaking met het materiaal van 

de circusartiest! Gesloten initiaties zijn voor groepen 

met een vast aantal deelnemers. Meestal hanteren wij 

een doorschuifsysteem zodat alle deelnemers van al de 

disciplines kunnen proeven.  

Uiteraard passen wij de manier van begeleiden en 

initiëren aan de doelgroep aan. Onze ervaring leert dat 

jonge kinderen vooral kunnen genieten van het spelen 

met het circusmateriaal, terwijl oudere deelnemers 

vooral trucs willen leren.  

 

 

 

 

 



Open initiatie 
 

Bij open initiaties is er geen vast deelnemersaantal.  

De deelnemers kunnen vrij aansluiten en terug 

vertrekken wanneer ze willen. Wij stellen ons 

materiaal beschikbaar en de deelnemers kiezen zelf 

met welk materiaal ze aan de slag gaan.  

Wanneer de deelnemers een keuze gemaakt hebben, 

staan de begeleiders hen bij in het leren van een 

(eerste) trucje. Onze begeleiders laten tussendoor ook 

graag hun kunsten zien. Dit verhoogt de interesse, de 

motivatie en de activiteit bij de deelnemers. 

Afhankelijk van de grootte van het evenement dient de organisator te beslissen hoeveel 

circusbegeleiders er op de open initiatie moeten aanwezig zijn. Elke begeleider kan gemiddeld 15 

deelnemers opvolgen.  

 

Workshop 

 

Wenst u een specifieke initiatie te geven omtrent één circusdiscipline (bijvoorbeeld kegeljongleren), 

dan noemen wij dit een workshop. Deze vorm van initiatie wordt meestal gebruikt bij mensen die al 

enige ervaring hebben met circus.   

Dit kan enkel voor een vast deelnemersaantal.  

 

Circusproject 
 

Wilt u met uw school of vereniging een circusproject uitwerken? Aarzel dan niet om ons te 

contacteren. Als onze vrijwilligers zich vrij kunnen maken, staan ze te springen om het project 

samen met u te realiseren.  

 

Verhuur 
 

Wens je geen begeleiders van Sarakasi op je evenement, 

maar wil je wel circus aanbieden? Of ken je zelf iemand die 

wat ervaring heeft met circus en heb je dus geen begeleider 

nodig? Dan kan Sarakasi je aan voldoende materiaal helpen. 

In punt 4 Prijzen en voorwaarden, vind je een overzicht van 

ons verhuurmateriaal en de prijzen.. 

 

Kindergrime - glittertattoos 
 

Je kan via Sarakasi ook een schminkster boeken. Toepeneuze(www.toepeneuze.be) tovert de 

gezichten van de kinderen om tot kleurrijke feeën, enge griezels, lieve prinsesjes en allerlei dieren. 

Ze maakt van elk gezichtje een kunstwerk. Ook voor glittertattoos kan u bij ons terecht. 

 

Op bezoek bij Sarakasi 
 

Je kan ook een circusinitiatie krijgen in onze eigen zaal in Denderbelle. Dit kan bijvoorbeeld leuk 

zijn voor een circusgetint verjaardagsfeestje. 

Verder staan/hangen daar een aantal circustoestellen die we moeilijk kunnen meenemen op 

verplaatsing,  zoals bijvoorbeeld een Chinese mast of een doek. Mocht je eens iets anders willen 

proberen… 

http://www.toepeneuze.be/


4. Prijzen en voorwaarden 

 

1. Open initiaties / Gesloten initiaties / Workshops / Projecten 

 

  1 u 2u 3u 4u 5u 6u 

1 begeleider 140 € 165 € 190 € 215 € 235 € 265 € 

2 begeleiders 185 € 225 € 260 € 300 € 335 € 375 € 

3 begeleiders 230 € 285 € 335 € 390 € 440 € 495 € 

4 begeleiders 275 € 340 € 405 € 475 € 540 € 605 € 

5 begeleiders 320 € 400 € 480 € 565 € 640 € 725 € 

6 begeleiders 365 € 460 € 555 € 645 € 740 € 835 € 

 

Als je op bezoek komt bij Sarakasi in Denderbelle dan komt er €50 bij de totaalprijs voor de huur 

van de zaal.  

 

Wens je graag kindergrime of glittertattoos? Kindergrime kost €36 per uur. Kindergrime en 

glittertattoos samen kost €50 per uur. Enkel glittertattoos kost €50 per uur.  

 

Organisatoren van initiaties en workshops die in Lebbeke of Dendermonde en zijn deelgemeenten 

doorgaan  moeten geen kilometervergoeding betalen. Daarbuiten  rekenen wij de geïndexeerde 

kilometervergoeding, vastgesteld door de federale regering, aan. Voor dit jaar is dat 0,346 euro per 

kilometer (omzendbrief nr. 660). 

 

Het gebruik van het materiaal is inbegrepen in de prijs van de initiatie. Voor het gebruik van het 

portiek wordt wel een huurprijs van €100 gevraagd.  De organisator is wel verantwoordelijk voor 

schade of verlies van materiaal van Sarakasi veroorzaakt door het publiek of de deelnemers. De 

schade dient door de organisator of zijn verzekeraar vergoed te worden tegen aankoopprijs.  

Voor de aanvang van de initiatie/workshop wordt een lijst van het aanwezige materiaal opgesteld en 

aanvaard.  

 

2. Verhuur 

 

We verhuren een set "klein materiaal" en een set "groot materiaal". 

 

De set klein materiaal bestaat uit 2 koffers die samen volgend items bevatten: 

(lichte wijzigingen in de samenstelling van de verhuurset onder voorbehoud) 

 

Koffer1: 

 

4 Diabolos groot 

8 Diabolos klein 

28 Sets handstokken voor diabolo’s met 

verschillende touwlengtes, bewaard in  

2 Etuis voor handstokken diabolo 

7 Flowersticks 

7 Paar handstokken voor flowersticks 

10 Jongleerbordjes 

10 Handstokjes voor jongleerbord 



 

Koffer 2:  

 

15 Jongleerballen 

15 Jongleerdoekjes 

6 Jongleerkegels junior 

12 Jongleerkegels one-piece 

15 Jongleerringen 

 

 

 

 

De set met groot materiaal bestaat uit:  

 

1 Loopbal 70 cm 

1 Draagnet voor loopbal 

1 Loopton 

2 Kleine eenwielers 

2 Grote eenwielers 

3 Rola Bola rollen (hout of kunststof) 

3 Rola Bola planken 

 

 

Afhankelijk van de behoefte kan de set groot materiaal op eenvoudige vraag gewijzigd worden, 

indien het gewenste materiaal beschikbaar is.  

 

We beschikken ook over een koorddansinstallatie, chinese mast, slacklines,... maar dat verhuren we 

niet zonder een begeleider. 

 

Een standaard set huren (groot of klein) kost 50€ per dag, dus voor beide sets vragen we 100€.  

Hou er wel rekening mee dat we voor beide sets een waarborg vragen, nl. 100€ voor klein materiaal 

en 200€ voor het groot materiaal.   

Gelieve deze mee te brengen bij afhaling van de materialen. 

Uiteraard krijg je de waarborg terug wanneer ons materiaal in fatsoenlijke staat terugkeert.  

Zorg zeker bij de bal voor een zachte ondergrond (gras, valmat, turnmatten). 

 

Het materiaal wordt steeds afgehaald in de Kapellenstraat 56 te 9280 Denderbelle. 

 

 Een overzicht van de verhuurprijzen: 

 

  Huurprijs per dag Waarborg 

Klein materiaal € 50  € 100 
Groot materiaal € 50 € 200 

Beide € 100 € 300 

 

 

 

 

 

 

 



5. Praktisch  
 

Voor de goede gang van zaken kan je hieronder enkele richtlijnen vinden waarmee je als 

organisator dient rekening te houden: 

 

- Voor een open initiatie is het absoluut nodig om een afgebakend terrein te hebben. Anders zijn 

wij binnen de kortste keren de helft van ons materiaal kwijt.  Verder is het niet slecht als het terrein 

overdekt is en windstil. Ideaal is een sporthal.  

Natuurlijk staan wij bij mooi weer ook graag buiten. Onze voorkeur gaat uit naar gras.  

Buiten jongleren in de regen gaat niet.  Zorg als organisator dus voor een alternatief wanneer het 

regent. 

Vergeet ook niet dat er bij het jongleren regelmatig zaken de hoogte in gaan. In een zaal met een 

laag plafond zijn we dus beperkt. 

 

- Tijdens onze initiaties houden wij steeds de veiligheid van de deelnemers grondig in de gaten.  

Toch is Sarakasi vzw niet verantwoordelijk voor ongevallen.  De organisatie van het evenement 

zorgt dus best voor verzekering.  De begeleiders zijn verzekerd vanuit Sarakasi.  

 

- Last but notleast: graag tijdig te reserveren. Tijdig boeken wil voor ons zeggen: minstens één 

maand op voorhand! 

 

6. Hoe reserveren? 

 

Volgende info zullen we wellicht nodig hebben:  

 

1. Het concept 

 open initiatie 

 gesloten initiatie 

 workshop 

 verhuur 

 project 

 op bezoek 

2. Aantal deelnemers  

3. Leeftijd deelnemers 

4. Aantal begeleiders (+- 15 deelnemers per begeleider) 

5. Datum 

6. Het aanvangsuur en de duur van de initiatie 

7. Plaats van de initiatie (feestadres) 

8. Facturatiegegevens 

9. Gegevens contactpersoon  

10. Bij evenwicht/acrobatie: zijn er turn- en valmatten ter beschikking? 

 

7. Contact  
 

Onze circuszaal: 

Kapellenstraat 56, 9280 Denderbelle (Lebbeke) 

E-mail: info@sarakasi.be 

Webadres: www.sarakasi.be 

 

Telefoonnummer verantwoordelijke initiaties en verhuur: 0474/438157 (Jeroem Van Keer) 

Gelieve alle aanvragen via mail te versturen, en slechts te bellen voor dringende gevallen. 

mailto:info@sarakasi.be
http://www.sarakasi.be/

