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Ilham Kadri
CEO van  Solvay 

Christian Jourquin
Voorzitter van het SSF

Het Solvay Solidariteitsfonds is echt een van onze belangrijkste 
troeven en blijft levens veranderen� Het Fonds werd 
oorspronkelijk opgericht om de medewerkers van Solvay te 
ondersteunen tijdens de coronapandemie, maar richt zich nu 
ook op andere situaties waarin mensen het moeilijk hebben�

In 2022 heeft Solvay via het SSF 1 miljoen euro geschonken aan 
het Belgische Rode Kruis ter ondersteuning van de hulpverlening 
aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne� Het heeft 
geholpen om te voorzien in schoon water, geneesmiddelen en 
medische apparatuur, vitale infrastructuur te herstellen en de 
levensomstandigheden van vele gezinnen te verbeteren�

Ik ben zeer dankbaar voor de snelle en unanieme wijze 
waarop de bestuurders van het Fonds hun steun hebben 
toegezegd� De donateurs en de vertegenwoordigers van 
de familiale aandeelhouders van Solvay hebben zich zonder 
aarzelen achter ons initiatief geschaard om het actieterrein 
van het Fonds uit te breiden� Het SSF heeft zich er ook toe 
verbonden de privé giften van werknemers te verdubbelen 
om de groeiende humanitaire noden te helpen lenigen�

We mogen bijzonder trots zijn op wat we via ons Solvay 
Solidariteitsfonds hebben verwezenlijkt en we zullen onze 
verantwoordelijkheid blijven nemen om mensen in nood te 
helpen� Wij brengen de Purpose van Solvay tot leven!

Bestuur en beginselen
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Sinds zijn oprichting na het uitbreken van de 
coronapandemie in 2020, heeft het Solvay 
Solidariteitsfonds 9 miljoen euro steun 
verleend om duizenden mensen over de hele 
wereld te helpen� 

Het Fonds heeft hulp kunnen bieden aan 
medewerkers van Solvay en omringende 
gemeenschappen die getroffen werden door 
de ziekte en haar gevolgen of door andere 
onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden� 

Dankzij jullie volgehouden empathie en 
solidariteit met de Solvay-familie kunnen wij onze 
inspanningen voortzetten om de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen te helpen, los van 
geografische of politieke verschillen�  
Wanneer noodzakelijke hulp anders niet 
beschikbaar is, heeft het Solvay Solidariteitsfonds 
de middelen om tussen te komen en de noden 
te lenigen met zowel directe als indirecte steun� 
Ik ben er trots op deel uit te maken van een 
Belgische organisatie met de overgave en inzet 
die nodig zijn om mensen in nood bij te staan�

Rol van het directiecomité
Het directiecomité bestaat uit vier onbezoldigde leden, met een gelijke 
vertegenwoordiging van de Koning Boudewijnstichting (KBS), Solvay, een 
onafhankelijke derde en een erelid� Het bepaalt de richting van de acties 
en keurt de toewijzing van de giften goed� De Koning Boudewijnstichting 
informeert de aanvragers binnen 30 dagen over het besluit van het comité en 
gaat bij toekenning binnen 45 dagen over tot betaling na hun applicatie�

BEHEERD DOOR

DAGELIJKS BESTUURD DOOR

ONDER TOEZICHT VAN

DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING (KBS)

HET EVALUATIECOMITÉ

HET DIRECTIECOMITÉ

Solvay Solidariteitsfonds



De coronapandemie heeft een grote 
impact gehad op onze samenleving 
en velen ondervinden er nog steeds 
de gevolgen van� Hoe het virus 
zich verder zal ontwikkelen, blijft 
onvoorspelbaar� 

Ik ben er trots op dat het Solvay 
Solidariteitsfonds het onderzoek naar 
het coronavirus steunt, met name via 
de stichting CNRS om in de toekomst 
beter voorbereid te zijn op nieuwe of 
opflakkerende virussen�

Peter Piot
Erevoorzitter
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Toen Solvay de Stichting in 2020 vroeg om het 
Solidariteitsfonds van Solvay te beheren, dat was ontstaan 
uit de vrijgevigheid van aandeelhouders, het bedrijf en het 
management om mensen in nood te helpen in ongekende 
omstandigheden als gevolg van de pandemie, hebben we 
geen moment geaarzeld�

Ik vertegenwoordig de Stichting in het directiecomité 
van het SSF� Mijn rol is om ervoor te zorgen dat de 
giften worden besteed in overeenstemming met de 
doelstellingen van het Fonds en het algemeen belang�  
Het comité bepaalt ook de strategie van het Fonds en ik 
ben blij dat ik daaraan heb kunnen bijdragen�

Stefan Schaefers
Directeur van de Koning 
Boudewijnstichting 

Beginselen 

Het SSF verstrekt financiering, zodat Solvay zijn Purpose in 
de praktijk kan brengen� Het werd in 2020 oorspronkelijk 
opgericht om werknemers en gemeenschappen rond 
Solvay te helpen om moeilijkheden als gevolg van de 
coronapandemie het hoofd te bieden, maar richt zich 
inmiddels ook op de gevolgen van natuurrampen, mentaal 
en fysiek welzijn en wetenschappelijk onderzoek� In 2022 
werd de wereld opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne� 
Het Solvay Solidariteitsfonds kwam snel in actie met enkele 
wereldwijde en lokale initiatieven om de hulpverlening aan 
de slachtoffers van het conflict te ondersteunen� 

Sinds zijn oprichting, biedt het SSF onafgebroken 
ondersteuning aan de medewerkers van de groep met:

Financiële bijstand aan wie zijn gezinsinkomen langdurig 
of sterk ziet afnemen, aan wie zijn basisbehoeften niet meer 
kan betalen, aan wie met hoge medische rekeningen wordt 
geconfronteerd en aan gezinnen waarvan de kinderen hun 
baan zijn kwijtgeraakt en nu financieel op hun ouders zijn 
aangewezen� Daarnaast verleent het Fonds ook aanzienlijke 
steun om het onderwijstraject te garanderen van kinderen 
die aan een hogere of beroepsopleiding zijn begonnen�

Vrije dagen die werknemers schenken en kunnen 
worden opgenomen door collega’s die zorgen voor 
zieke of hulpbehoevende familieleden, jonge kinderen 
of personen ten laste voor wie scholen, kinderopvang 
of gespecialiseerde centra gesloten of niet beschikbaar 
zijn� De aanvragers krijgen ook solidariteitsdagen 
ter compensatie van hun volledig opgebruikte 
vakantiedagen, zodat ze extra vrij kunnen nemen om in hun 
gezinsbehoeften te voorzien of gewoon uit te rusten�

We bieden financiële bijstand aan:
- Werknemers van Solvay
- Gezinnen van werknemers van Solvay
- Gemeenschappen rond Solvay
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Kerncijfers  

Geografische 
spreiding 

Totaal ingezameld bedrag

Totaal toegekend bedrag*

* Sinds de oprichting in 2020

€15.316.000 

€ 9.179.924

Totaal ontvangen 
aanvragen

202220212020

Q1 Q2 Q3 Q4

INGEDIEND 

aanvragen aanvragen

Individuele steun

zie pagina 22

financieel    vrije  
dagen 

   

AARD VAN DE BEHOEFTE

VAN € 500 TOT € 80.000 

GOEDGEKEURD

971 735

€ 2.997.560

PROJECTEN

zie pagina 10

medische 
behoeften

onderwijs  Oorlog in 
Oekraïne

AARD VAN DE BEHOEFTE

VAN € 10.000 TOT € 1.000.000

Collectieve steun

LANDEN

53 14

€ 6.182.364
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natuurrampen natuur- 
rampen

geestelijke 
gezondheid

geestelijke 
gezondheid 
werknemers

bijzondere 
gevallen



BE
LV

FR

ESPT
CR
BG

HR
DE

IT

IN

CN

SG

TH

PK

JP

PL

RU

UK

BR

MX

USA UKR

ARG

GTM

PER

CL

Evaluatiecomité

ROL
Het evaluatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van Solvay Human Resources uit verschillende 
landen en werelddelen� Het comité komt regelmatig bijeen om de - door werknemers ingediende 
- aanvragen te beoordelen en een eerste advies te uiten vooraleer ze worden voorgelegd aan de 
leden van het directiecomité, die de uiteindelijke beslissing nemen�

Olivia De Wit , Head of Workforce Experience  

en coördinator van het SSF  

“We sluiten 2022 af met bijna 1000 aanvragen van werknemers. Hoewel dit de 
harde realiteit aangeeft van de moeilijkheden die medewerkers van Solvay 
ondervinden, maakt het me absoluut trots op de steun die we dankzij de 
gulle giften aan het Fonds hebben kunnen geven. Met de hulp van het zeer 
geëngageerde evaluatiecomité hebben wij naar ons hart en ons verstand 
geluisterd om aanvragen consequent te filteren, waarbij wij altijd hebben 
gestreefd naar rechtvaardige en zinvolle steun voor collega’s in nood. Er 
waren dit jaar minder individuele behoeften, afgezien van een grotere vraag 
van Chinese collega’s die leden onder nieuwe coronagolven, en specifieke 
vragen om steun naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. 

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we vastgesteld dat het van 
cruciaal belang is collega’s proactief de middelen aan te reiken om onzekere 
tijden te doorstaan, hun weerbaarheid te vergroten en oog te hebben 
voor het welzijn van werknemers. Met de steun van het Fonds kregen alle 
werknemers toegang tot een reeks webinars en workshops. Die succesvolle 
leertrajecten werden uitgebreid naar enkele maatschappelijke partners van 
SSF met vergelijkbare behoeften, zoals Teach for Belgium en l’Essentiel.  
Het is mooi om de steun van het Fonds te zien evolueren naarmate we die 
bevindingen in de praktijk brengen.”  
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Empreinte humaine 
Solvay-collega’s middelen aanreiken om met onzekerheid  
om te gaan en hun weerbaarheid te vergroten 

Uit de regelmatige interne Pulse-enquêtes van Solvay blijkt dat het stressniveau van de werknemers 
sinds 2020 met 10% is gestegen� Daar zijn diverse redenen voor: coronamoeheid, onzekerheid 
door de oorlog in Oekraïne (onder meer de stijgende dodentol) en de stijgende kosten van 
levensonderhoud in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA)� Onze collega’s in Sjanghai 
ondergingen bovendien een traumatiserende volledige lockdown, die tot veel stress en mentale 
belasting leidde� 

Het SSF en de medische teams van Solvay hebben die aanslepende problematiek aangepakt 
met bewustmakingssessies (webinars in de belangrijkste talen van elke regio) en workshops over 
weerbaarheid, waar individuen en managers hun zorgen konden uitspreken en manieren konden 
aanleren om veranderende scenario’s en omgevingen met een positievere kijk tegemoet te treden�

Het SSF heeft twee belangrijke acties ondersteund: 

1� Webinars en workshops over “Omgaan met onzekerheid en weerbaarheid” voor werknemers�
2� Workshops over “Leiding geven met oog voor welzijn” voor managers� 

25 SESSIES 1360 DEELNEMERS  10 TALEN

26 SESSIES  258 DEELNEMERS   10 TALEN

WEBINARS VOOR ALLE WERKNEMERS

WORKSHOPS VOOR MANAGERS
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Teach for Belgium 
Zorgen voor weerbare leerkrachten 

Teach for Belgium (TFB) is een non-profitorganisatie 
die ongelijke onderwijskansen wil verminderen� In 
samenwerking met de academische wereld leidt de 
organisatie gemotiveerde mensen op tot inspirerende 
leerkrachten in de middelbare scholen in België met de 
meeste kansarmoede� 

TFB hanteert als motto “op een dag zullen alle leerlingen 
dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-
economische achtergrond”�

Scholen hebben hun leerlingen en personeel voor het 
eerst in meer dan twee jaar weer op een ‘normale’ 
manier kunnen verwelkomen, maar de gevolgen van de 
pandemie en de impact ervan op alle niveaus van de 
samenleving zijn nog steeds duidelijk merkbaar� Ook 
het onderwijs is daar niet immuun voor: leerkrachten 
melden een gebrek aan motivatie bij hun leerlingen en 
het lerarentekort is in België groter dan ooit�

Met het project ‘Zorgen voor weerbare leerkrachten’ wil 
TFB meer inzicht krijgen in hoe het de weerbaarheid kan 
versterken van de moedige leraren die in de scholen met 
de grootste kansarmoede werken� Om hun leerlingen 
weerbaarder te kunnen maken, moeten leerkrachten eerst 
hun eigen aanpassingsvermogen aanscherpen� 
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Met de hulp van het SSF worden  
vier stappen doorlopen: 

STAP 1: Een 15-tal leden van het TFB-team krijgt 
een grondige opleiding rond weerbaarheid bij 
Empreinte Humaine (huidige partner van Solvay)� 

STAP 2: Elk team integreert de kennis over 
weerbaarheid in zijn eigen specifieke context�

STAP 3: Het TFB-team leidt nieuwe leerkrachten 
op via collectieve en individuele coaching� 

STAP 4: Nadat zij aan zichzelf hebben gewerkt 
en met strategieën hebben geëxperimenteerd, 
zijn leerkrachten vaardig genoeg om leerlingen 
op dit traject te begeleiden� 

Caroline de Cartier, Directrice  
Teach for Belgium: 

“Tijdens coronazijn de meldingen van depressie 
en angst onder jongeren verdubbeld in 
vergelijking met de schattingen van vóór de 
pandemie. Deze crisis heeft leerkrachten en 
degenen die hen ondersteunen, er scherp 
van bewust gemaakt dat de geestelijke 
gezondheid van hun leerlingen ook hun 
verantwoordelijkheid is, aangezien zij een 
fundamentele voorwaarde is om te kunnen 
leren. Leerkrachten moeten dus werken aan 
hun eigen weerbaarheid om hun leerlingen 
volledig te kunnen ondersteunen.  
De pandemie heeft leerkrachten ook 
gedwongen om hun rol, die sommigen vooral 
als academisch beschouwen (overdracht van 
kennis), anders te gaan bekijken.” 



Collectieve steun 
In 2022 heeft het Solvay Solidariteitsfonds 53 projecten ondersteund in 
14 landen, met een brede waaier van initiatieven van verder onderzoek 
naar COVID-19 tot individuele bijstand, maar het zwaartepunt lag bij de 
hulp aan Oekraïne. 

OEKRAÏNE
Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, hebben we snel gehandeld om de Solvay-medewerkers ter 
plaatse te helpen en de hulpdiensten te ondersteunen zodat zij onmiddellijk hulp konden bieden�  
De bijstand werd later uitgebreid tot steun aan gevluchte inwoners, nascholing van medisch personeel 
en huisvesting en andere hulp voor gezinnen�

HULP AAN ONZE COLLEGA’S IN OEKRAÏNE

Solvay heeft zich ingespannen om de veiligheid van de werknemers en hun gezinnen in Oekraïne te 
garanderen door hulp en steun te bieden aan wie besloot om te vertrekken en aan wie verkoos om te 
blijven� Er werd een ondersteuningsnetwerk opgezet om regelmatig contact met deze werknemers te 
houden en hen, waar nodig, bij te staan�

Een collega, Oleg Gusev, die vlak voor de Russische invasie naar Rusland was gereisd om klanten te 
ontmoeten, werd van de rest van zijn familie gescheiden� We slaagden erin zijn familie te evacueren 
van Oekraïne naar Kroatië, maar omdat Oleg in Rusland was met een Russisch paspoort was het niet 
eenvoudig om ook hem daar te krijgen� 

“We kwamen als Solvay-medewerkers samen en deden een beroep op al onze netwerken om Oleg 
een visum en een veilige doortocht te bezorgen door Turkije en Servië tot in Zagreb, waar hij met zijn 
familie werd herenigd. Het was echt teamwerk waarbij mensen uit het hele bedrijf alle mogelijke hulp en 
expertise aanboden. Zelfs het Executive Leadership Team (ELT) was erbij betrokken”, 
zegt Werner Cooreman, Chief Security Officer van Solvay. 

10 | | 10
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Belgisch Rode Kruis
Ondersteuning van eerstelijnshulp  

Het Belgische Rode Kruis is een belangrijke speler op het gebied van 
humanitaire actie in België� Het hele jaar door heeft het als missie om menselijk 
lijden te verlichten en humanitaire crises te voorkomen�

Sinds 24 februari 2022, de datum waarop het gewapende conflict tussen Rusland en 
Oekraïne uitbrak, voltrekt zich een immens humanitair drama� Ongeveer 4,9 miljoen 
Oekraïners hebben het land verlaten en hun toevlucht gezocht in de buurlanden of 
verder weg, ook in België�

De meeste van deze mensen zijn vrouwen en kinderen, en zijn bijzonder kwetsbaar� ©
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VERDELING SOLVAY SOLIDARITEITSFONDS

Versterking van  
de internationale operaties

628�100,00  

Veldbedden 148�429,84

Dekens en beddengoed 84�799,21

Hygiënekits 69�919,72

Matrassen voor bedkaders 70�712,40

Oprichting Vademecum 14�000,00

Totale donatie Solvay 
Solidariteitsfonds

€ 1.015.961,17
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Op basis van de lessen die zijn getrokken uit de overstromingen in juli 2021 heeft het Belgische Rode 
Kruis onmiddellijk een crisiseenheid Oekraïne opgericht en zich gepositioneerd als een essentiële 
aanbieder van noodopvang� Gesterkt door zijn twee belangrijkste troeven – de flexibiliteit van zijn 
operationeel raamwerk en een van de grootste vrijwilligersnetwerken van het land (25�000 mensen) – 
beschikt het Belgische Rode Kruis tijdens de eerste momenten van een crisis over de capaciteit om hulp 
te bieden en de wendbaarheid om met veranderende situaties om te gaan� 

Het Solvay Solidariteitsfonds heeft de actie voor Oekraïne van het Belgische Rode Kruis gesteund met  
1 miljoen euro, waardoor de internationale operaties van het Rode Kruis op Oekraïens grondgebied en 
de logistieke ondersteuning in België voor vluchtelingen uit Oekraïne konden worden versterkt�

Na een besluit van de overheid om collectieve huisvestingscentra op te richten voor Oekraïners in nood, 
heeft het Belgische Rode Kruis, met de steun van het Solvay Solidariteitsfonds, een gids (Vademecum) 
over het ontwerp en de oprichting van dit soort huisvesting opgesteld� Dit document is verspreid onder 
alle betrokken publieke partners�



In België heeft de financiering van het Solvay Solidariteitsfonds geholpen 
om logistieke steun te bieden aan gemeenten in Brussel en Wallonië die 
Oekraïense vluchtelingen hebben opgevangen, met meer dan 800 matrassen, 
3�500 bedden en veldbedden, 300 dekens, 300 sets beddengoed en  
2�500 hygiënekits� 

Op internationaal niveau werden de middelen van het Solvay Solidariteitsfonds 
gebruikt voor operaties van het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC) in 
Oekraïne, vooral in de oostelijke regio in en rond de conflictgebieden�  
Dankzij deze bijdrage konden grootschalige humanitaire operaties worden 
uitgevoerd langs vier belangrijke pijlers: directe hulp, bescherming, 
samenwerking en preventie�

De meeste middelen gingen naar directe hulp aan de inwoners die het zwaarst 
door het conflict zijn getroffen (86,7%)� Die steun kwam vooral terecht bij 
650�000 mensen die in of nabij de getroffen gebieden in de regio’s Charkov, 
Loehansk, Donetsk en Cherson wonen; 330�000 gewonden en hun gezinnen en 
102�000 vluchtelingen in eigen land via distributiepunten in minder getroffen 
steden� Het hulpprogramma omvat de verdeling van noodhulpgoederen 
en hulp bij het herstellen van de infrastructuur om essentiële diensten te 
herstellen, de verstrekking van contant geld en waardebonnen, en directe 
bijstand met geneesmiddelen en andere benodigdheden voor medische 
centra en ziekenhuizen� Die ging onder meer naar het ziekenhuis voor tertiaire 
zorg in Bachmoet aan de frontlinie in de oblast Donetsk�

https://www�croix-rouge�be/ 
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BE for Ukraine 
Medische bijstand

BEforUkraine is een Belgische non-profitorganisatie met als enige missie om 
Oekraïne zo doeltreffend mogelijk te helpen� Het project ontstond in 2022 op 
initiatief van een groep vrienden die zich zorgen maakten over de situatie ter 
plaatse� 

Zij besloten om humanitaire, materiële en logistieke hulp te bieden aan de 
Oekraïners, zowel in Oekraïne als in België�

De vzw werkt langs drie krachtlijnen:
- Basisvoorzieningen en medische benodigdheden aan Oekraïne leveren�
- Oekraïense vluchtelingen naar België brengen en bij gastgezinnen huisvesten�
- Ziekenwagens kopen, inrichten met gespecialiseerde medische apparatuur en 

naar Oekraïne vervoeren�  

De steun van het SSF is daarbij van cruciaal belang geweest� De verstrekte 
middelen hebben niet alleen de aankoop van twee ziekenwagens gefinancierd, 
maar ook van de medische apparatuur waarmee die werden uitgerust�

https://www�beforua�be/ 
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Ziekenhuis nr. 6 in Kiev
Medische apparatuur en opleiding 

De oproep van de stad Brussel en de Stichting Sint-Pieter in juli 2022 vroeg om 
structurele bijstand voor medische voorzieningen voor ziekenhuis nr� 6 in Kiev, 
waar momenteel veel gewonde burgers zijn die operaties en reconstructieve 
chirurgie nodig hebben�

De eerste hulp bestond uit de levering van twee volledig uitgeruste 
ziekenwagens en andere medische apparatuur� Met bijkomende steun werd 
in ziekenhuis nr� 6 in Kiev een opleidingsprogramma opgezet voor medische 
teams die slachtoffers van verkrachting behandelen� 
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SSF  
schenkt 

€ 250.000 
voor medische  

bijstand 
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Magnificent 
Een solidariteitswinkel voor Oekraïense 
vluchtelingen 

‘Magnificent’ is een non-profit project waar vrouwen, mannen en kinderen die uit 
Oekraïne zijn gevlucht, wekelijks terechtkunnen voor nieuwe of bijna nieuwe 
kleren en schoenen�

De winkel is gevestigd in Tervuren bij Brussel en heeft kleding, boeken, een 
schoonheidsstudio en een grote groep vrijwilligers om bezoekers op te vangen� 

De steun van het SSF voor Oekraïense vluchtelingen is gericht op financiële 

bijstand voor huur en andere benodigdheden�

Mobilisering van  
Solvay-vestigingen
Een helpende hand van medewerkers

Solvay-vestigingen over de hele wereld werden aangemoedigd om acties op 
groepsniveau te vertalen naar lokale initiatieven met geld vanuit het SSF�  
De vestigingen hebben met hun lokale gemeenschappen samengewerkt om de 
broodnodige hulp en bijstand te verlenen voor hulpverlening of om meer directe 
steun te verlenen aan Oekraïense vluchtelingen in hun onmiddellijke omgeving�  
Er waren initiatieven in vestigingen in onder meer Spanje, Italië, België en 
Frankrijk, maar twee van de opmerkelijkste acties vonden plaats in het Duitse 
Rheinberg en het Poolse Włocławek�

In Rheinberg bouwden Solvay-medewerkers appartementen in de vestiging om tot 
woningen voor vluchtelingen� Met € 70�000 SSF-geld hebben zij in hun vrije tijd acht 
appartementen gerenoveerd en ingericht om 35 Oekraïners onderdak te bieden� 



“De bereidheid onder collega’s om te helpen en te doneren is enorm. Op 
korte termijn hebben de medewerkers de appartementen zelf gerenoveerd en 
ingericht. Ook de brandweerploeg van de fabriek heeft geholpen en in haar 
vrije tijd de muren geschilderd,” 
zegt Norbert Mülders, manager van de vestiging in Rheinberg.

In Polen werkten de medewerkers samen met het plaatselijke bestuur om vast te 
stellen welke artikelen de vluchtelingen in het gebied het meest nodig hadden 
en deze in te zamelen� Zij zamelden ook geld in voor een lokale stichting en alle 
bijdragen van Solvay-medewerkers werden door het SSF verdubbeld�

“Zodra de oorlog uitbrak, besloten 
we dat we iets moesten doen om 
vluchtelingen in de omgeving te 
helpen die de moeilijke beslissing 
hadden genomen om hun huis te 
verlaten en de grens met Polen over 
te trekken,” 
zegt Joanna Smolińska, Site Human 
Resources Partner in Włocławek.

Die actie inspireerde ook de 
werknemers in Lyon (Frankrijk) om mee 
te doen en essentiële hulpgoederen 
in te zamelen, die naar de vestiging in 
Polen werden gebracht�

Solvay is bekroond met de Responsible Care Award 2022 van de Europese Raad van de Chemische Nijverheid 
(Cefic) in de categorie humanitaire hulp. Die prijs is een erkenning van de groeiende groep collectieve 
initiatieven die Solvay steunt om de zwaarst getroffenen van de oorlog in Oekraïne te helpen. Die gaan van 
ons engagement om de giften van onze werknemers voor hulpverlening in Oekraïne te verdubbelen tot 
individuele acties in onze vestigingen over de hele wereld.
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Ook de medewerkers van het hoofdkantoor van Solvay in België toonden zich solidair 
en boden aan om de Oekraïense oorlogsslachtoffers te helpen�

“Ik was diep geschokt toen de oorlog begon. Ik kom uit Moskou en kwam vier 
jaar geleden naar België. Ik heb familie in Kiev en vond dat ik iets moest doen 
om te helpen.  Ik woon in Tervuren, een gemeente bij Brussel, waar de eerste 
vluchtelingen aankwamen zonder kennis van de taal of de cultuur van België. 
De meerderheid kwam uit Oost-Oekraïne, waar de oorlog woedde. In dat deel 
van het land spreken de meeste inwoners Russisch, dus bood ik me aan als 
vertaler bij de gemeente, zorgde ik voor het vervoer van mensen en gaf ik uitleg 
over budgetbeheer, de kosten van levensonderhoud in België en de lokale 
administratieve procedures,” 
aldus Sergei Morozov, Peroxides Sales Specialist in Brussel.

Employees from France



Collectieve steun 
BELGIË

L’Essentiel 
Wellnessruimte voor kankerpatiënten

L’Essentiel is een welzijnscentrum in Namen (België) dat 
kankerpatiënten een holistische behandelingsaanpak 
biedt op basis van de principes van de integratieve 
geneeskunde� Het centrum biedt individuele zorg in een 
ontspannende omgeving vanaf het moment van diagnose 
tot drie maanden na afloop van de behandeling� Het biedt 
ook workshops en groepsactiviteiten aan om patiënten te 
ondersteunen tijdens hun behandeling en herstel� 

Tijdens de coronalockdowns was L’Essentiel het enige 
revalidatiecentrum dat open bleef en zich flexibel genoeg 
toonde om de activiteiten te verdubbelen en uit te breiden 
om de toestroom van patiënten op te vangen� 

Dankzij het SSF kan L’Essentiel zijn gebruikers fysieke 
activiteiten blijven aanbieden en een warme en gastvrije 
plaats zijn waar zij steun en advies kunnen krijgen om met 
hun ziekte om te gaan�

Citaat van Laurence, een patiënte in het centrum:

“Toen ik de wellnessruimte L’Essentiel binnenkwam, 
was ik verbaasd en aangenaam verrast door de ruimte, 
de felle kleuren, de esthetiek – van het meubilair, de 
keuken enz. tot de prachtige tuin. Het is een plek waar 
ik me goed, rustig en sereen voel. Met activiteiten die 
zijn aangepast aan mijn aandoening is het centrum een 
plaats waar ik volledig kan ontspannen. Hier hoef ik aan 
niets anders te denken dan aan mijn welzijn in het licht 
van mijn ziekte. Dankzij de goedgeluimde en vriendelijke 
verpleegkundigen en vrijwilligers weet ik zeker dat mijn 
bezoek vredig en ontspannend zal zijn.” 
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http://www�lessentiel-namur�be/ 

1 780 patiënten sinds de opening in maart 2019
2 350 patiënten langer dan 1 jaar
3 23 activiteiten voor patiënten

780 PATIËNTEN1 350 PATIËNTEN2

16.000 BEHANDELINGEN  23 ACTIVITEITEN3

L’ESSENTIEL
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AMONSOLI 
Opvang- en activiteitencentrum  
voor kansarme gezinnen

AMONSOLI, Action Mondiale pour la Solidarité, is een 
vereniging in de regio Verviers in België� De organisatie zet 
zich in voor de sociaal-professionele en culturele integratie 
van mensen, voornamelijk met een migratieachtergrond, 
door middel van uiteenlopende activiteiten, van workshops 
over opvoeding en burgerschap tot bijscholing� Een 
van haar activiteiten gericht op kinderen en tieners is de 
huiswerkschool, waaraan ongeveer 100 kinderen van 6 tot 
12 jaar na schooltijd deelnemen� 

In juli 2021 vonden veel begunstigden van de organisatie, 
voornamelijk gezinnen in kansarmoede die zwaar getroffen 
waren door de overstromingen, onderdak in de gebouwen 
van de vereniging� 

“Wij weten hoe essentieel onze sociale en professionele 
integratie en samenlevingsacties zijn voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen en hun kinderen,” 
zegt Olivier Schroeder, adjunct-directeur van de vzw 
AMONSOLI.

De vereniging is haar lokalen ontgroeid en zal verhuizen 
naar een nieuw gebouw dat zij onlangs heeft aangekocht� 
Het SSF heeft bijgedragen aan de aankoop van de nieuwe 
ruimte, waar de vereniging haar diensten zal kunnen 
aanbieden in een omgeving die speciaal met het oog 
op haar doelgroep is ontworpen� De vereniging zal haar 
actieterrein ook uitbreiden door een steunpunt op te zetten 
met accommodatie om vrouwen die het slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld bij te staan in noodsituaties� 

 https://www�amonsoli�be/
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1 780 patiënten sinds de opening in maart 2019
2 350 patiënten langer dan 1 jaar
3 23 activiteiten voor patiënten
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COVID-19-ONDERZOEK
Sinds het begin der tijden wordt de mensheid met pandemieën geconfronteerd�  
Ook COVID-19 heeft de wereld onverwacht nog eens met de neus op het feit gedrukt dat 
de samenleving kwetsbaar is en de gestaag aangroeiende wereldbevolking in de toekomst 
onvermijdelijk nieuwe gezondheidscrisissen het hoofd zal moeten bieden� 

Het Solvay Solidariteitsfonds ondersteunde het COVID-19-onderzoek van de Franse 
stichting Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) om meer inzicht te verwerven 
in de besmettingsmechanismen van het coronavirus� Het Fonds zal ook het centrum voor 
medisch-wetenschappelijk onderzoek in de provincie Alessandria ondersteunen bij de 
uitvoering van klinische proeven die een betere analyse van gevallen en comorbiditeit 
mogelijk moeten maken�

https://fondation-cnrs�org/ 

Stichting CNRS
Het SSF heeft het onderzoekswerk ondersteund waarmee CNRS in de nasleep 
van de pandemie is begonnen naar concrete/toegepaste projecten die 
rechtstreeks verband houden met de lessen van de coronacrisis.  

De vaccinatie van bijna 90% van de bevolking heeft de ernst van de SARS-CoV2-
infecties aanzienlijk verminderd� Toch reageert een deel van de bevolking slechts 
beperkt op de vaccins, vooral ouderen en patiënten met verminderde immuniteit 
die vatbaar zijn voor ernstige vormen van COVID-19� Aangezien nieuwe varianten 
ontsnappen aan de bescherming die vaccins bieden, is het bovendien van essentieel 
belang dat we beschikken over een aangepast therapeutisch arsenaal met antivirale 
middelen en preventieve behandelingen voor ernstige vormen van COVID-19� 

Daartoe heeft het Institut des sciences biologiques du CNRS een screeningsplatform 
ontwikkeld, ViroCrib, om moleculen te identificeren die doeltreffend zijn tegen 
SARS-CoV-2� Dit platform kan snel worden ingezet om nieuwe virussen te 
bestuderen wanneer zich nieuwe pandemische risico’s voordoen� ViroCrib bundelt 
virologen en biologen, onderzoeksteams en technologische platforms voor het 
screenen van moleculen in verschillende relevante en complementaire preklinische 
modellen� Het doel van het door het SSF gesteunde onderzoeksproject is om 
binnen zes maanden in vitro kandidaat-moleculen en doelmatige combinaties 
daarvan te selecteren voor evaluatie in in vivo infectiemodellen� 

Besmettelijke luchtwegaandoeningen behoren tot de dodelijkste ziekten van de 
21e eeuw� Het SSF ondersteunt het onderzoeksproject van Etienne Meunier van 
het Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (IPBS) in Toulouse over 
het benutten van de menselijke genetische variabiliteit voor de ontwikkeling van 
therapieën van de volgende generatie tegen luchtweginfecties� De kennis die dit 
project voortbrengt, zal ook kunnen worden toegepast op andere virale infecties dan 
luchtwegaandoeningen�
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AOAL - Azienda Ospedaliera Alessandria
In oktober 2021 heeft het SSF financiering verstrekt aan het centrum 
voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en klinische proeven van het 
ziekenhuis van Alessandria om het project Digital Narrative Medicine 
(DNM) op te starten� DNM is een COVID-19-traceerplatform dat moet 

helpen bij de ontwikkeling van gepersonaliseerde klinische diagnose-, 

therapeutische en revalidatietrajecten voor mensen die aan het virus en de 

langetermijneffecten ervan lijden. 

Het project volgt in real time online gesprekken over ziektebeelden en 
geneesmiddelen, helpt om de relatie tussen patiënt en zorgverlener te 
faciliteren en versterken, en helpt hen een sterke band met de zorginstelling 
te smeden� Het unieke aan het platform is dat het specifiek gericht is op 
zorgverleners en hen in staat stelt om hun persoonlijke ervaringen te delen, 
die vervolgens kunnen worden gebruikt om de behandeling en zorg voor 
de patiënt uit te stippelen� Tot op heden zijn 25 patiënten geselecteerd 
voor het platform, dat ook van onschatbare waarde is gebleken voor jonge 
wetenschappers en medici die hun studies en diepgaand onderzoek naar 
COVID-19-patiënten voortzetten� 

De steun van het SSF werd ook gebruikt om in samenwerking met andere 
onderzoeksinstellingen twee datamanagers aan te werven, die helpen bij 
de ontwikkeling van een studie over de gevolgen van COVID-19 en de 
pro-inflammatoire respons van de patiënt� Hun opvolgingsanalyse van 2�795 
patiënten met ernstige acute besmettingen van de luchtwegen met het 
SARS-CoV-2-virus leidde tot de oprichting van het OnCOVID-register, dat 
werd opgezet om inzicht te krijgen in COVID-19 bij kankerpatiënten�
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Network for Human  
and Social Development
Ondersteuning van slachtoffers van de 
overstromingen in Sindh en Beloetsjistan 

Network for Human and Social Development (NHSD) is een 
NGO gevestigd in Islamabad (Pakistan) die een aantal 
sociale uitdagingen aangaat, zoals informatie verstrekken 
over risico’s bij rampen, gezondheidszorg en 
empowerment van kwetsbare gemeenschappen� 

Na de ramp in de regio Sindh verleende NHSD hulp 
door in de verwoeste dorpen voedselpakketten, 
kleding, tenten en bereide maaltijden uit te delen� 

Het Solvay Solidariteitsfonds heeft besloten om 
Network for Human and Social Development 
financieel te ondersteunen met het programma 
‘Financiering voor slachtoffers van de 
overstromingen in Sindh en Beloetsjistan’.

OVERSTROMINGEN IN PAKISTAN

Tijdens de zomer hebben bijzonder hevige moessonregens en smeltende gletsjers in de noordelijke 
berggebieden van Pakistan tot ongeziene overstromingen geleid, waarbij een derde van het land 
onder water kwam te staan� Deze door de klimaatcrisis aangewakkerde regens en overstromingen 
waren de ergste in de geschiedenis van Pakistan en troffen naar schatting 33 miljoen mensen, 
vernietigden miljoenen hectaren gewassen, lieten gemeenschappen achter zonder toegang tot 
schoon water en sneden hele dorpen af van essentiële diensten� 
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World Central Kitchen
Ondersteuning van de slachtoffers van de 
overstromingen met voedselpakketten

Als reactie op die tragische gebeurtenissen ging de niet-gouvernementele 
organisatie (NGO) World Central Kitchen (WCK) in zee met Instant Aid 
om verse maaltijden en water uit te delen in de noordwestelijke provincie 
Khyber-Pakhtunkhwa� Er zijn al duizenden maaltijden uitgedeeld aan 
gevluchte gezinnen die in kampen verblijven� 

Vanwege de grote nood in de getroffen gebieden is WCK overgestapt op 
het uitdelen van voedselpakketten en is het SSF mee in het project gestapt� 
Het doel van het Fonds is om meer dan 191 ton voedsel te verdelen in de 
Pakistaanse provincies Khyber-Pakhtunkhwa en Sindh� 

https://wck�org/ 
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Individuele steun  

“Het Solvay Solidariteitsfonds is een prachtig initiatief en wordt heel erg gewaardeerd 
door de werknemers, die zich bij Solvay beschermd en veilig voelen. Het SSF 
heeft al bijstand verleend in verschillende regio’s, waaronder de Chinese provincie 
Henan, die financiële steun kreeg toen zij in 2021 door zware overstromingen werd 
getroffen. Een krachtige actie die bewijst dat wij in China onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. 

Het aantal aanvragen in verband met COVID-19 piekte in april en mei, toen een 
grootschalige lockdown werd afgekondigd in Sjanghai, waar mensen het bijzonder 
moeilijk kregen.

Een ander blijk van solidariteit betrof een collega wiens vrouw tijdens de lockdown in 
Sjanghai de klok rond in het ziekenhuis werkte. Het gezin kwam in een nachtmerrie 
terecht toen afgelopen zomer bij haar terminale kanker werd vastgesteld. Het 
management en Human Resources reageerden snel om de lichamelijke en geestelijke 
stress bij onze collega te verlichten. Dankzij het SSF kreeg de werknemer 30 dagen 
extra verlof om voor zijn gezin te zorgen en financiële bijstand voor verdere medische 
behandeling. De efficiënte werking van het Fonds heeft in moeilijke tijden de last op 
zijn schouders verlicht.”

In 2022 heeft de Chinese overheid Solvay China de titel ‘National Harmonious Labor Relations Company’ 
toegekend als erkenning van de constructieve relaties die de onderneming met haar werknemers heeft, 
alsook van het belang van het Solvay Solidariteitsfonds. Solvay was een van de weinige buitenlandse 
bedrijven die deze onderscheiding kregen, waarmee 350 ondernemingen in het hele land werden bekroond.
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Claire Wang, Country Human Resources Manager, 

Solvay China

De afgelopen jaren hebben onze collega’s en buren moeilijke tijden 
doorgemaakt en voor hete vuren gestaan, maar dat hoefden ze nooit 
alleen te doen. In zijn korte bestaan heeft het Solvay Solidariteitsfonds 
735 werknemers broodnodige financiële steun verleend. Een groot deel 
van die aanvragen kwam uit Azië.
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“Het SSF heeft echt een verschil gemaakt in de gemeenschap rond de 
vestiging van Map Ta Phut. Zo kon het plaatselijke ziekenhuis, toen het de 
toestroom aan patiënten niet meer aankon, dankzij steun van het Solvay 
Solidariteitsfonds extra bedden en beademingsapparatuur kopen. 

Ook de werknemers van Solvay krijgen nog altijd steun van het Fonds.  
Een van onze collega’s kreeg directe steun van het Fonds, dat zijn twee 
kinderen nieuwe computers schonk die zij nodig hadden om tijdens de 
lockdown deel te nemen aan de online lessen.”
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“Het aantal aanvragen bij het SSF nam in Japan toe door een combinatie 
van omstandigheden: het aantal coronabesmettingen, de inflatie en 
de waardevermindering van de Japanse yen. Naarmate de kosten van 
levensonderhoud stegen, konden sommige van onze collega’s bepaalde 
kinder- of ouderenzorg niet meer betalen. Het Fonds gaf hen financiële 
steun en betaalde vakantiedagen. 

Een van onze collega’s die door COVID-19 werd getroffen, moest 
weer aan het werk, hoewel zij nog niet volledig was hersteld van de 
langetermijneffecten van het virus. Zij kwam niet meer in aanmerking voor 
ziekteverlof, maar dat veranderde toen zij het SSF om steun verzocht en  
10 extra dagen betaald verlof kreeg.”

Wakana Tsugawa, Site Human Resources Partner, 

Solvay Japan

Thunyarat Chaiwirojmontri, Site Human Resources 

Partner, Solvay Thailand



HOE DIEN IK  
EEN AANVRAAG IN? 

HOE KAN IK 
DONEREN?

CONTACT solidarity�fund@solvay�com

WEBSITE corporate-citizenship�solvay�com/solvay-solidarity-fund

http://corporate-citizenship.solvay.com/solvay-solidarity-fund

