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SOLIDARE-IT!
EEN GOLF VAN SOLIDARITEIT CREËREN IN JOUW BUURT
(EN DE REST VAN BELGIË)
U I T D A G IN G

Zoveel mogelijk warme en verbonden buurten creëren in België en aantonen
dat solidariteit tussen buren nog steeds mensen gelukkig maakt.
Sociale media zijn een fantastisch middel om verbonden te blijven met vrienden en familie. Maar
doordat we zoveel tijd naar ons scherm(pje) staren zien we soms niet meer wat er vlak bij ons in de
buurt gebeurt. We kennen onze buren vaak niet meer en raken daardoor vervreemd van elkaar.
Solidare-it! wil daar iets aan veranderen en buren terug bij elkaar brengen. We willen warme, verbonden
en solidaire buurten creëren. Daarom brengen we mensen samen via de uitwisseling van hulp aan
elkaar. Wat is er mooier aan de mensheid dan mensen die zich kosteloos inzetten voor anderen?
Bovendien maakt zowel helpen als geholpen worden ons gelukkig.
We zorgen ervoor dat mensen, verenigingen en zelfs bedrijven uit dezelfde buurt elkaar op een volledig
vrijblijvende, gemakkelijke en plezante manier en in alle vertrouwen kunnen helpen.
Zo creëren we een golf van solidariteit in jouw buurt, de buurt van jouw buur, van zijn buur, …
totdat heel België één grote gezellige en solidaire buurt is geworden.

Een solidariteitsplatform dat beantwoordt aan
een behoefte van de samenleving
Iedereen kan af en toe hulp gebruiken, en er zijn genoeg mensen die zin hebben om andere te helpen.
Maar toch vinden de mensen met een hulpvraag niet altijd even makkelijk degene die willen helpen.
En bovendien willen mensen zelf kiezen wanneer ze willen helpen, met wat ze willen helpen, in alle
vrijheid en blijheid dus. Het moet ook allemaal makkelijk kunnen, zodat het allemaal plezant blijft.
Daarom hebben we een online platform opgericht dat aan die behoefte voldoet, en combineren dit met
een aantal slimme offline acties. Het is die combinatie die succesvol de golf in gang zet.

Onze video

3

Solidare-it!, hoe werkt het ?
Om te kunnen genieten van het aanbod van het platform volstaat het om je gratis in te schrijven, je
buurt aan te geven, samen met je hulpvragen en aanbod en te kiezen voor wie je vraag of aanbod zichtbaar is. Via het platform kom je dan gemakkelijk in contact met buren of organisaties in de buurt die
jou kunnen helpen of die jij kan helpen. Wij houden je verder op de hoogte van wat er leeft in je buurt,
maar je beslist natuurlijk altijd zelf wanner je zin hebt om te reageren.

“Wij denken dat iedereen soms hulp kan gebruiken.
Niet enkel mensen in moeilijkheden. We geloven ook dat
elkaar helpen gelukkig maakt. We geloven ook dat er in
elke buurt voor elke hulpvraag iemand bestaat die zin
heeft om te helpen.”
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Enkele (waargebeurde) verhalen
Yvonne is een oudere dame en heeft zelf geen rijbewijs. Omdat ze graag van de oude sofa in haar kelder
af wil, vraagt ze via de Solidare-it! website of er geen buren zijn die haar willen helpen met om de sofa
naar het containerpark te brengen. Er zijn een paar buren die reageren en ze proberen samen een datum
af te spreken. Karel, een andere buurt ziet op het platform wat er gebeurt en laat iedereen weten dat de
gemeente een dienst heeft die groot afval gratis komt ophalen. Hij maakt een afspraak voor Yvonne en de
gemeentediensten komen de zetel oppikken. Yvonne bedankt al de buren die gereageerd hebben voor de fijne
reacties.
Een organisatie die werkt met moeders in een precaire situatie organiseert een naaiatelier.
Ze hebben zelf echter maar 3 naaimachines, terwijl er 10 moeders zich hebben ingeschreven voor het
naaiatelier. Daarom vraagt de organisatie op de Solidare-it! website of er geen buren zijn die toevallig hun
naaimachine voor het atelier willen uitlenen. Onmiddellijk reageert een andere organisatie uit de buurt met de
melding dat zij wel vaker naaiateliers organiseren en een hele hoop naaimachines ter beschikking hebben die
ze gerust even mogen komen lenen.
Karen, een medewerkster van Kind & Gezin begeleid al een tijdje een alleenstaande moeder die nog maar
even in België woont. Met haar drie kinderen, haar baan en alle administratie heeft ze het zo druk dat ze het
huishouden een beetje verwaarloosd heeft. Haar huis is een echt rommelkot geworden en de drempel om
aan die grote opkuis te beginnen wordt als maar groter. Zelf kan ze niet goed overweg met computers en
ze spreekt ook nog niet zo goed Frans of Nederlands. Daarom besluit Karen om vanuit haar organisatie aan
de buren te vragen of ze niet eens met een 5-tal mensen een uurtje de tijd willen nemen om samen het huis
onder handen te nemen. Via het dashboard van haar organisatie kan Karen alles makkelijk opvolgen, en vindt
ze 5 toffe buren die er samen een leuke zaterdag namiddag van maken. Sindsdien is het huis steeds proper
en ordelijk gebleven.
Een jong gezin heeft als sinds voor de geboorte van hun twee dochters een leuk hondje. Nu zouden ze tijdens
de zomervakantie graag met het vliegtuig naar Spanje reizen en dat gaat moeilijk met hun hondje. Beide
grootouders wonen nogal ver weg, en op een klein appartementje. Daarom besluiten ze om te vragen of er
niemand uit de buurt op de hond wil passen. Marc, die net op pensioen is en toch besloten heeft om tijdens
de drukke zomerperiode gewoon thuis te blijven stelt voor om op de hond te passen. Hij wandelt toch graag,
en houdt van dieren. Als extra stelt hij voor om ook af en toe het gras te maaien, doet hij ook graag.

Voor wie is Solidare-it! ?
> AAN ALLE BURGERS :
Als organisatie kan je een hulpnetwerk opzetten voor mensen binnen je doelgroep,
of op zoek gaan naar vrijwilligers.
> AAN VERENIGINGEN :
Besoin de créer un réseau d’aide pour les bénéficiaires et de rechercher facilement des bénévoles?
> AAN STEDEN EN GEMEENTEN :
Je wil als smart city de sociale cohesie vergroten en werken aan meer gezellige, solidaire buurten.
> AAN BEDRIJVEN :
Je maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten door de verbinding met de buurt te versterken en
je medewerkers de mogelijkheid te geven een maatschappelijk engagement aan te gaan.
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Wie is Solidare-it! ?
Iedereen die meedoet met de golf van solidariteit. Solidare-it! begon met een groep van Brusselse
burgers die merkten dat hoewel we via sociale media super geconnecteerd zijn, het niet gemakkelijk
is voor mensen die hulp nodig hebben om mensen te vinden die zin hebben om te helpen. We waren
ervan overtuigd dat als we de uitwisseling van solidariteit makkelijker, meer flexibel en plezanter zouden
kunnen maken, dit een golf van solidariteit zou creëren. Dus we zijn de uitdaging aangegaan om dit waar
te maken.
Ondertussen hebben we de steun gekregen van een aantal partners zoals de Christelijke Mutualiteit,
Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, Welzijnszorg, Trappisten Chimay, de Sociale
Innovatiefabriek, Growfunding, De Stad Brussel, en werken we samen met onder andere Buurtpensioen
en Buurtwelzijn (NL).
Zo goed als onze volledige werking is echter nog steeds gebaseerd op de vrijwillige inzet van burgers.
We kregen onlangs het Participatiebudget van de Stad Brussel en werken nu een project uit met en voor
de bewoners van de Anneessenswijk in Brussel.

INFO
www.solidare-it.org
#solidareit
@solidareit
CONTACT PRESSE
Jan Janssen – Coordinator
jan@solidare-it.org
0494 180 287

