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De	  Broeikas	  
‘Een	  frisse	  kijk	  op	  oude	  kunsten’	  

	  
Concept	  
	  
Visie	  en	  situering	  
De	  woongemeenschap	  ‘De	  Kaasdroger’	  is	  gelegen	  in	  Boutersem,	  tussen	  Leuven	  en	  Tienen,	  en	  bestaat	  uit	  4	  woonunits	  in	  een	  oude	  
vierkantshoeve,	  erkend	  als	  monument.	  Aan	  de	  straatzijde	  is	  er	  een	  mooie	  grote	  langsschuur	  met	  veel	  potentieel.	  Meer	  info	  over	  
het	  woonproject	  is	  te	  vinden	  op	  www.dekaasdroger.be.	  Vooraleer	  de	  schuur	  als	  polyvalente	  ruimte	  kan	  gebruikt	  worden,	  moet	  
ze	  verbouwd	  worden.	  Eens	  gerenoveerd	  wordt	  ze	  een	  broeikas	  voor	  ideeën.	  Dromen	  die	  waar	  kunnen	  worden.	  Gewoon	  omdat	  
ze	  geschouderd	  en	  geruggesteund	  worden	  door	  anderen.	  
	  
De	  broeikas.	  Want	  samen	  kan	  er	  zoveel	  meer.	  
	  
Doelstelling	  van	  ‘De	  Broeikas’	  
Creëren	  van	  een	  ruimte	  waar	  ideeën	  en	  projecten	  huisvesting	  kunnen	  vinden.	  Een	  plek	  waar	  mensen	  en	  organisaties	  mekaar	  
kunnen	  ontmoeten	  en	  synergie	  mogelijk	  wordt.	  
	  
Creativiteit	  staat	  centraal.	  Onder	  het	  motto	  ‘een	  frisse	  kijk	  op	  oude	  kunsten’	  brengen	  we	  een	  focus	  aan.	  Daarnaast	  worden	  de	  
activiteiten	  die	  doorgaan	  in	  ‘De	  Broeikas’	  afgetoetst	  aan	  de	  drie	  pijlers	  van	  de	  woongemeenschap	  ‘De	  Kaasdroger’	  zijnde	  (1)	  
samenhuizen,	  (2)	  ecologie	  en	  (3)	  educatie	  en	  sensibilisatie.	  
Waar	  ‘De	  Kaasdroger’	  onderdak	  biedt	  aan	  mensen,	  creëert	  ‘De	  Broeikas’	  huisvesting	  voor	  projecten	  en	  organisaties.	  In	  die	  optiek	  
vormt	  ‘De	  Broeikas’	  een	  verruiming	  van	  ‘De	  Kaasdroger’,	  zowel	  letterlijk	  (meer	  ruimte)	  als	  figuurlijk	  (meer	  mensen	  met	  hun	  
ideeën	  en	  talenten).	  
	  
Eén	  van	  de	  projecten	  die	  vorm	  zal	  krijgen	  binnen	  ‘De	  Broeikas’	  is	  ‘Atelier	  Indruk’.	  ‘Atelier	  Indruk’	  is	  een	  atelier	  dat	  zich	  
specialiseert	  in	  niet-‐toxische	  grafiek.	  Het	  atelier	  wordt	  gedeeld	  door	  verschillende	  kunstenaars	  die	  vertrouwd	  zijn	  met	  vrije	  
grafiek.	  Het	  atelier	  heeft	  een	  duidelijke	  focus	  op	  vrije	  grafiek	  maar	  er	  blijft	  ook	  ruimte	  bestaan	  voor	  andere	  kunstdisciplines	  en	  
activiteiten	  (tentoonstellingen,	  workshops,	  lezingen,	  performances,…)	  die	  verzoenbaar	  zijn	  met	  de	  eigenheid	  van	  een	  grafisch	  
atelier.	  
	  
Concrete	  projecten	  van	  ‘De	  Broeikas’	  	  
Op	  permanente	  basis	  

-‐	  Grafiekatelier	  met	  de	  focus	  op	  niet-‐toxische	  druktechnieken	  
-‐	  Verblijfsmogelijkheid	  	  
-‐	  Repetitieruimte	  voor	  muzikanten	  
-‐	  …	  

Op	  occasionele	  basis	  
-‐	  Tentoonstellingsruimte	  
-‐	  Workshops	  omtrent	  ‘frisse	  oude	  kunsten’	  
-‐	  Lezingen	  
-‐	  Performances	  
-‐	  …	  

	  
Voorbeelden	  van	  oude	  kunsten	  
Grafische	  kunsten,	  textiele	  kunsten,	  muzikale	  kunsten,	  bouwtechnieken,…	  	  
	  
Organisatiestructuur	  
Momenteel	  wordt	  onderzocht	  welke	  organisatiestructuur	  zich	  best	  leent	  voor	  ‘De	  Broeikas’.	  Een	  mogelijk	  organisatiemodel	  om	  
‘De	  Broeikas’	  te	  realiseren	  is	  een	  coöperatieve	  vennootschap.	  
De	  vennootschap	  wordt	  opgericht	  door	  een	  aantal	  vennoten.	  Vennoten	  zijn	  internen	  of	  externen	  aan	  ‘De	  Kaasdroger’,	  die	  
kapitaal	  inbrengen.	  De	  vennoten	  maken	  enerzijds	  zelf	  gebruik	  van	  de	  ruimte	  en/of	  leggen	  anderzijds	  hun	  talenten	  bij	  mekaar	  om	  
er	  diverse	  activiteiten	  te	  organiseren.	  Ook	  stille	  vennoten	  zijn	  welkom.	  Dankzij	  het	  coöperatieve	  model	  garanderen	  we	  de	  
betrokkenheid	  van	  alle	  vennoten.	  
	  
Daarnaast	  kunnen	  er	  ook	  interne	  of	  externe	  gebruikers	  zijn.	  Mensen	  die	  zelf	  niet	  financieel	  investeren	  in	  de	  coöperatie,	  maar	  wel	  
graag	  de	  infrastructuur	  van	  de	  ruimte	  op	  frequente	  of	  permanente	  basis	  gebruiken	  en	  daar	  een	  (financiële	  of	  andere)	  bijdrage	  
voor	  leveren.	  	  
	  
Eens	  de	  ruimte	  verbouwd	  is	  kunnen	  de	  voorziene	  projecten	  en	  activiteiten	  gerealiseerd	  worden.	  Deze	  kunnen	  bijgewoond	  
worden	  door	  diverse	  deelnemers.	  
	  
Het	  geheel	  wordt	  mee	  geschraagd	  door	  vrijwilligers	  die	  het	  concept	  van	  de	  broeikas	  genegen	  zijn.	  	  
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Op	  welke	  behoeften	  willen	  we	  een	  antwoord	  bieden?	  
	  
Op	  niveau	  van	  vennoten	  en	  gebruikers	  
We	  wensen	  een	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  behoefte	  om	  gezamenlijk	  en	  geïnspireerd	  te	  ondernemen	  in	  groep.	  We	  wensen	  een	  
knooppunt	  te	  zijn	  waar	  mensen	  met	  ideeën,	  dromen	  en	  talenten	  enerzijds	  en	  organisaties	  anderzijds	  mekaar	  kunnen	  ontmoeten	  
en	  versterken	  in	  een	  mooie	  ruimte,	  ingebed	  in	  een	  groene	  omgeving.	  
	  
Op	  niveau	  van	  deelnemers	  
We	  wensen	  een	  aanbod	  van	  activiteiten	  en	  projecten	  uit	  te	  bouwen	  waarin	  creativiteit	  centraal	  staat.	  We	  wensen	  mensen	  in	  
contact	  te	  brengen	  met	  oude	  kunsten,	  stielen	  en	  ambachten	  die	  een	  hedendaags	  jasje	  dragen.	  
	  	  
	  
	  
Wat	  is	  er	  vernieuwend	  aan	  wat	  onze	  coöperatie	  brengt?	  
	  
Vernieuwend	  is	  het	  ‘totaalverhaal’,	  een	  coherent	  verhaal.	  Enkele	  aspecten	  hiervan	  zijn:	  project	  gedragen	  door	  
woongemeenschap	  (7	  volwassenen,	  10	  jongvolwassenen	  en	  kinderen),	  inspirerend	  kader,	  delen	  van	  ruimte,	  creatieve	  
activiteiten,	  transitiedenken,	  verhaal	  van	  synergie,	  samenleggen	  en	  uitwisselen	  van	  talenten	  en	  diensten,	  ondernemen	  in	  en	  als	  
groep,	  think	  global-‐act	  local.	  
	  
	  
	  
Tijdspad	  
	  
Fase	  1	  -‐	  zomer	  2012	  
Oprichten	  van	  een	  kerngroep	  die	  zich	  buigt	  over	  de	  organisatie	  van	  de	  coöperatie	  en	  het	  uitwerken	  van	  financieel	  plan	  enerzijds	  
en	  fungeert	  als	  klankbord	  anderzijds	  
Voel	  je	  er	  wat	  voor	  om	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  de	  kerngroep?	  
	  
Fase	  2	  -‐	  najaar	  2012	  
Oprichten	  van	  coöperatieve	  vennootschap	  en	  verzamelen	  van	  gelden	  via	  sponsors.	  Een	  schenking	  aan	  de	  coöperatie	  realiseert	  op	  
een	  rechtstreekse	  wijze	  de	  doelstellingen	  van	  de	  coöperatie	  en	  op	  een	  onrechtstreekse	  manier	  ook	  de	  doelstellingen	  van	  de	  
individuele	  projecten	  die	  gehuisvest	  worden	  binnen	  ‘De	  Broeikas’.	  
Voel	  je	  er	  wat	  voor	  om	  vennoot	  te	  worden?	  Kleine	  of	  grote	  bedragen,	  actieve	  of	  stille	  vennoot?	  
Wens	  je	  een	  schenking	  te	  doen	  aan	  de	  vennootschap	  of	  één	  van	  haar	  projecten	  vb.	  ‘Atelier	  Indruk’?	  
	  
Fase	  3	  -‐	  2013-‐2014	  
Verbouwingen	  van	  de	  schuur	  
Voel	  je	  er	  wat	  voor	  om	  te	  komen	  helpen	  met	  de	  verbouwing	  van	  de	  schuur?	  
	  
Fase	  4	  -‐	  2014	  
Huisvesten	  van	  projecten	  en	  activiteiten	  binnen	  ‘De	  Broeikas’	  
Voel	  je	  er	  wat	  voor	  om	  jouw	  projecten	  en	  activiteiten	  te	  realiseren	  binnen	  ‘De	  Broeikas’?	  
	  
	  
Een	  JA	  op	  één	  van	  bovenstaande	  vragen?	  
Of	  ken	  je	  iemand	  bij	  wie	  je	  een	  JA	  vermoedt?	  
	  
JUST	  LET	  US	  KNOW!	  
	  
Alle	  info	  en	  contact	  via	  info@dekaasdroger.be	  
Webpagina	  ‘De	  Broeikas’:	  www.dekaasdroger.be/debroeikas	  
Webpagina	  ‘Atelier	  Indruk’:	  www.dekaasdroger.be/atelierindruk	  
	  


