De Hoogstrater
Solidair biedt ook begeleiding bij collectief beheer van onroerend goed.
Zo is onder meer het Eindhovense klooster De Hoogstrater onder de hoede
van Solidair gekomen. De Congregatie Zusters van Liefde, waarvan slechts
vier zusters nog in het klooster wonen, kon het beheer niet langer bolwerken.
In plaats van in handen te vallen van projectontwikkelaars, zijn de maatschappelijke en culturele functies van het pand gewaarborgd voor de toekomst.

Out of the box
Solidair is een (zelf)lerende organisatie en staat
open voor frisse ideeën en kritische visies van
mensen die van aanpakken weten. We organiseren verschillende bijeenkomsten, zoals bedrijvenmeetings, lezingen en discussies. Voel je je
aangesproken? Verrijk Solidair èn jezelf met je
inbreng door mee te doen! Lid worden kan op
verschillende manieren. Eerst kennis maken?
Meld je aan voor de volgende kennismakingstour!
Aangesloten bedrijven zetten dan hun deuren
voor je open.
Kijk voor meer informatie op: www.solidair.nl
of schrijf naar info@solidair.nl.

‘We nemen verantwoordelijkheid voor elkaar
en de wereld, en laten zien dat we een economie
kunnen creëren die niet gedomineerd wordt
door hebzucht’
Welmoet de Waard
(Tuinderij De Stroom)

Vereniging Solidair
Lauwerecht 55
3515 GN Utrecht
030-2760930
www.solidair.nl
info@solidair.nl

een kwestie
van doen!

Sta je bewust in het leven en wil je een actieve bijdrage leveren aan een duurzame en sociale samenleving? Stuit het enkel denken vanuit financieel gewin je
tegen de borst en voel je je regelmatig geleefd door beslissingen van overheden
en instanties? Bij Solidair zet je samen met anderen concrete stappen naar een
economie die sociaal en ecologisch in evenwicht is. Daarbij nemen we zelf zoveel
mogelijk de regie in eigen hand. Hoe we dat doen?

Solidair in het kort
De leden van Solidair vormen een kleurrijk geheel van bedrijven, ZZP’ers,
non-profit organisaties en woonverenigingen. Van boekhandel tot
garagebedrijf, van coachingsbureau tot wereldeetwinkel, van timmerbedrijf
tot administratiekantoor. Samen werken zij aan:
• een betrokken en actief netwerk gericht op investeren in elkaar en de
samenleving;
• ontwikkeling van economische voorzieningen, gebaseerd op solidaire
waarden;
• wonen, werken en leven in eigen hand;
• onderlinge inspiratie en stimulans om plannen om te zetten in daden.
In haar 35-jarig bestaan heeft Solidair een schat aan kennis en ervaring
verzameld. Die geven we graag door aan nieuwe generaties.

Denken en doen
Vereniging Solidair is een inspirerend en actief samenwerkingsverband van
bedrijven, ZZP’ers en non-profit organisaties. Er is veel deskundigheid aanwezig.
Gaat het even wat minder, dan staan we elkaar bij. Gezamenlijk bedenken we
creatieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor sociaal-economische vraagstukken. Het blijft niet bij mooie theorieën: vanuit de ontstane kracht
en synergie brengen we uitdagende alternatieven daadwerkelijk in praktijk.

Verzekeren kun je zelf!
Een van de succesvolle voorzieningen die leden van Solidair met
elkaar hebben opgezet, is het
Broodfonds. Dit is een betaalbare
Schenkkring bij Arbeidsongeschiktheid
en sociale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. De solidaire gedachte komt hierin zeer concreet tot uiting: deelnemers organiseren het zelf. Valt iemands inkomen weg
door ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan voorzien de overige deelnemers in
zijn/haar inkomen.
re en duurzame bedrijven. Daarnaast helpen we, waar mogelijk, mensen die
buiten de boot dreigen te vallen. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat
hierbij voorop.

Realistische economie
Centraal doel van Solidair is het creëren van een rechtvaardig economisch systeem, waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. In deze eerlijke economie
telt sociale betrokkenheid zwaarder dan geldelijk gewin, staat samenwerking
boven concurrentie en vervangt genieten van wat je hebt het najagen van steeds
meer. Oog voor mens, natuur en milieu hoort hier vanzelfsprekend bij. Door het
samenbrengen van kennis, kunde, ervaring en financiële middelen, brengt
Solidair een realistisch economisch alternatief binnen ieders bereik.

Opvanghuis

Hoe werkt het?
Meedoen kan op verschillende manieren. Bedrijven zetten hun expertise in, organiseren brainstorms en zetten ideeën om in bruikbare concepten. Zo ontwikkelen
we voorzieningen waarin waarden als sociale betrokkenheid, verantwoordelijkheid en wederkerigheid de basis vormen. Bedrijven die lid zijn staan een percentage van hun bedrijfswinst af. Ook kunnen bedrijven of privé-personen spaargeld
of reserves tijdelijk onderbrengen bij Solidair. Met dit geld realiseren we nieuwe
voorzieningen, financieren onderzoek en verstrekken microkredieten aan solidai-

Fanga Musow (‘krachtige vrouwen’) is een opvanghuis voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning, tot stand gekomen met geld en inzet van
Solidair. Ze vinden er een veilige en rustige woonplek, maar ook financiële
steun, juridische begeleiding, onderwijs en medische hulp. Het doel is de
vrouwen hun kracht en zelfredzaamheid te laten (her)vinden.

‘Bij Solidair vond ik nieuwe
inspiratie om met mijn bedrijf verder te
gaan. Eerst werkte ik vanuit zorgen,
nu onderneem ik weer vanuit motivatie!’
Rob Berends
(Paperclip Agency,
boekingsbureau voor bands)

