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Stefan Schäfers 
Directeur van de Koning 
Boudewijnstichting 

Ilham Kadri
CEO van Solvay en lid van 
het directiecomité

Het Solvay Solidariteitsfonds is echt een van onze 
belangrijkste troeven en verandert levens� Wij blijven ons 
richten op het eerste doel van het fonds – mensen helpen 
om moeilijkheden tijdens de coronapandemie te doorstaan 
– maar hebben ons actieterrein uitgebreid tot het 
waarborgen van onderwijs, het steunen van mensen tijdens 
natuurrampen (zoals de verwoestende overstromingen in 
2021) en andere vormen van uitzonderlijke ontbering� 

Deze verhalen over solidariteit in het afgelopen jaar 
vind ik bijzonder inspirerend� Voor heel veel gezinnen 
heeft het SSF een grote positieve impact gehad� 
Zo hebben we ziekenhuizen in India gefinancierd 
die hard getroffen waren door de tweede golf, 
guarboeren voorzien van de benodigdheden om 
corona te bestrijden en STEM-beurzen verstrekt aan 
studenten in ondervertegenwoordigde gemeenschappen� 

Mijn toekomstdroom is om de magie van het SSF te 
vrijwaren en onze cultuur van solidariteit te blijven 
delen waar deze een verschil maakt� Ik wil alle 
aandeelhouders, bestuursleden, werknemers en iedereen 
die heeft bijgedragen van harte bedanken: jullie brengen 
de purpose van Solvay echt tot leven!

Toen Solvay ons vroeg om het Solvay Solidariteitsfonds 
te beheren, hebben we geen moment geaarzeld� Dit fonds 
zou immers zo veel doen om mensen in nood te helpen� 

Als vertegenwoordiger van de KBS in het directiecomité lever 
ik een bijdrage aan de strategie en zie ik erop toe dat de 
donaties volgens de doelstellingen en in overeenstemming 
met het algemeen belang worden besteed�

Peter Piot
Erevoorzitter 

Corona heeft ingrijpende gevolgen gehad voor kinderen: 
scholen zijn gesloten, sommige kinderen zijn wees geworden 
en anderen zijn in armoede vervallen� Daarom ben ik er trots 
op dat het Solvay Solidariteitsfonds in staat is geweest om 
financiële steun te verlenen, zodat kinderen hun opleiding 
kunnen vervolgen. Want als je een hiaat in je opleiding  
hebt, heeft dat negatieve gevolgen voor je leven en 
de samenleving als geheel�

Bestuur en beginselen

4 |4 |

Rol van het directiecomité
Het directiecomité bestaat uit vier onbezoldigde leden, met een gelijke 
vertegenwoordiging van de KBS, Solvay, een onafhankelijke derde en een erelid� 
Het bepaalt de richting van acties en keurt elke 2 tot 3 weken de toewijzing 
van donaties goed� De Koning Boudewijnstichting informeert de aanvragers 
binnen 30 dagen na het besluit van het comité en gaat bij toekenning binnen 
45 dagen over tot betaling�

“De beslissing wie steun kan krijgen, is soms moeilijk. 
We hebben het over mensenlevens en sommige 
situaties zijn hartverscheurend. We hebben een reeks 
criteria vastgesteld om ons besluitvormingsproces te 
objectiveren.”

Christian Jourquin, Voorzitter van het SSF
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Beginselen

Toen de coronapandemie uitbrak, wilden de 
leden van Next Gen (Solvac-aandeelhouders 
jonger dan 45) helpen� 

In een paar weken haalden we € 100.000 
op, die aan het Solvay Solidariteitsfonds 
werd geschonken en voor veel waardevolle 
hulpacties in België werd gebruikt� Voor mij en 
heel veel andere Next Gen-leden heeft Solvay 
zich altijd sterk ingezet voor ESG-doelen en 
met name een positieve maatschappelijk 
impact gehad� Het SSF is een manier om te 
laten zien dat dit in onze genen zit� Het was de 
juiste beslissing�” 

Het SSF verstrekt financiering, zodat Solvay zijn purpose 
in praktijk kan brengen� Het fonds werd oorspronkelijk 
opgericht voor werknemers om ontbering door de 
coronapandemie te doorstaan, maar richt zich nu ook op 
andere vormen van ontbering, zoals de nasleep van de 
overstromingen in België, Duitsland en China in 2021� 

Afhankelijk van het land is elke situatie anders:  
wereldwijd krijgen de werknemers van Solvay niet allemaal 
dezelfde sociale uitkeringen en medische dekking�  
Daarom biedt het SSF: 

Vrije dagen voor werknemers die steun moeten verlenen 
aan zieke of hulpbehoevende familieleden, jonge 
kinderen of personen ten laste voor wie scholen, crèches 
en gespecialiseerde centra gesloten of niet beschikbaar 
zijn� De aanvragers krijgen ook solidariteitsdagen ter 
compensatie van hun volledig opgebruikte vakantiedagen, 
omdat ze anders onvoldoende vrij hebben kunnen nemen 
om in gezinsbehoeften te voorzien of uit te rusten� 

Financiële bijstand aan werknemers die te maken hebben 
met cumulatieve of relatief grote inkomensverliezen in 
hun huishouden, aan werknemers die hun basisbehoeften 
niet meer kunnen betalen, aan werknemers die met 
hoge medische rekeningen worden geconfronteerd en 
aan bepaalde gezinnen waarvan de kinderen hun eigen 
baan zijn kwijtgeraakt en op hun ouders zijn aangewezen� 
Er wordt bovendien aanzienlijke bijstand verleend om het 
onderwijstraject van hun kinderen te waarborgen als zij aan 
een hogere of beroepsopleiding zijn begonnen�

Er wordt hulp geboden aan 
• Werknemers van Solvay
• Gezinnen van werknemers 
• Gemeenschappen verbonden met Solvay

Solvay Solidariteitsfonds

De familiale aandeelhouders beschouwen de onderneming 
en haar mensen als een deel van de Solvay-familie� Als er 
iets met je familieleden gebeurt, reageer je� Het was dus 
vanzelfsprekend dat we een hulpfonds voor werknemers 
die het moeilijk hadden als gevolg van corona volledig 
zouden steunen� Deze mindset gaat terug tot Ernest 
Solvay, die dicht bij zijn familie en werknemers stond 
en geloofde in het scheppen van de juiste voorwaarden 
om een betere levenskwaliteit na te streven.

De familiale aandeelhouders en Solvac zijn de grootste 
donateurs aan het fonds: velen schonken 30% van hun 
dividenden, wat een aanzienlijke impact heeft gehad op 
veel levens� We konden laten zien waar we in geloven en 
benadrukken dat financiële aandeelhouderswaarde niet 
het enige is wat telt� Dit is een investering in de cultuur, 
reputatie en toekomst van de onderneming die ons helpt 
om talent te behouden en aan te trekken, waarde op lange 
termijn te creëren en sterker uit de crisis te komen� 

Jean-Marie Solvay  
Voorzitter van SOLVAC
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Tanguy du Monceau   
Next Gen-aandeelhouder
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Het Fonds in cijfers
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Geografische 
spreiding

Totaal ingezameld bedrag

Totaal toegekend bedrag

€ 15.316.000 

€ 6.436.428

Totale 
aanvragen

20212020

Q1 Q2 Q3 Q4

INGEDIEND

Individuele steun

zie pagina 11

financieel vrije dagen mentale 
steun voor 

werknemers

natuur-
rampen

AARD VAN DE BEHOEFTE

VAN € 500 TOT € 100.000

GOEDGEKEURD

861 673
€ 2.454.021

PROJECTEN

zie pagina 8

medische 
behoeften

onderwijs hulp bij 
geestelijke 
gezondheid

natuur-
rampen

AARD VAN DE BEHOEFTE

VAN €10.000 TOT €800.000

Collectieve steun

LANDEN

30 13
€ 3.982.407



“Ik heb met eigen ogen de ongelooflijke 
impact van het SSF gezien en beschouw het 
als een van onze meest waardevolle troeven. 
We hebben een proces achter de schermen 
om elke aanvraag te beoordelen. Dit proces 
omvat inzicht in de huidige operationele 
veranderingen in de vestiging (voor lokale 
roosters of compensatie-effecten die direct 
van invloed zijn geweest op de werknemers); 
inzicht in de bredere omgeving (als er 
verplichte lockdowns, natuurrampen enz. 
zijn geweest); en een beoordeling van de 

persoonlijke situatie van de aanvrager (bewijs 
van uitgaven, betalingen enz.)  
Dit is noodzakelijk om de integriteit van 
het fonds te waarborgen en ervoor te 
zorgen dat het steun kan blijven verlenen 
aan werknemers in nood, maar ik wil 
benadrukken dat terechte gevallen van 
ontbering die te goeder trouw bij het fonds 
aankloppen, serieus in aanmerking worden 
genomen. Het is verbazingwekkend om te 
zien hoeveel het fonds heeft geholpen.”

“Toen ik lid werd van de 
beoordelingscommissie van het SSF, 
raakte ik nog meer overtuigd van mijn werk: 
als psycholoog moet ik mensen kunnen 
helpen. In 2021 kregen we veel collectieve 
verzoeken om de gemeenschappen van 
Solvay te helpen. Het was prachtig om 
te zien hoe aandeelhouders, leiders en 
collega’s de mensen om hen heen hielpen 
en we kregen veel bedankjes. In juli, net 
toen we dachten de financiële gevolgen 

van de crisis onder controle te krijgen, 
werden we geconfronteerd met een nieuwe 
ramp: de overstromingen. Gelukkig had 
het fonds al voorzieningen getroffen voor 
natuurrampen. Alles ging heel snel: eerst 
namen we contact op met de werknemers 
in de getroffen gebieden en daarna boden 
we onmiddellijk psychologische steun en 
financiële bijstand. Het is ongelooflijk om 
deze solidariteit te zien: zo wordt volledig 
duidelijk wat Solvay One betekent!”

Evaluatiecomité
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De rol
Het evaluatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van Solvay Human Resources uit verschillende landen 
en werelddelen� Zij komen regelmatig bijeen om de ingediende aanvragen te beoordelen en een eerste 
advies te geven� De aanvragen worden daarna doorgestuurd naar het directiecomité, dat de uiteindelijke 
beslissingen neemt�

Dalia Ibrahim 
Plaatsvervangend HR-functionaris, 
Solvay VS

Géraldine Ceusters 
Arbeidspsychologe, Solvay België



Collectieve steun

Ziekenhuizen
In april 2021 werd India hard 
getroffen door een tweede 
golf, waardoor het zorgstelsel 
onder druk kwam te staan� 
De Solvay-fabrieken in Panoli en 
Vadodara hadden ziekenhuizen 

in de buurt die te maken hadden met een toenemend 
aantal patiënten, maar niet voldoende ziekenhuisbedden, 
zuurstofgeneratoren en beademingsapparatuur hadden 
om alle patiënten op te vangen� Het SSF verstrekte 
financiering aan de ziekenhuizen om deze benodigdheden 
te kopen� “Het was een geweldige kans om relaties op 
te bouwen”, zegt Himanshu Gondaliya, Site Manager 
van Panoli� “Ze waren Solvay zeer dankbaar voor deze 
broodnodige steun.”

In Italië, een ander land dat 
zwaar door de pandemie is 
getroffen, heeft het SSF geld 
aan de gemeente Rosignano 
(waar Solvay al 109 jaar actief is) 
geschonken voor de aanschaf 

van een nieuwe ziekenwagen voor het vervoer van 
coronapatiënten� Het SSF heeft ook donaties verstrekt 
aan het nieuwe vaccinatiecentrum van het ziekenhuis 
van Alessandria� Een deel van dat geld is bestemd voor 
het nieuwe en innovatieve project van het ziekenhuis: een 
Digital Narrative Medicine Platform, dat aangepaste 
en gezamenlijk ontwikkelde diagnostische, therapeutische 
en revalidatiebehandelingen aanbiedt� 

In Thailand kon het 
provinciaal ziekenhuis van 
Rayong dankzij het SSF 
200 uitklapbare bedden en 
4 zuurstofbeademingsapparaten 
aanschaffen� Ten minste 
2400 patiënten hebben deze 
tijdens de pandemie gebruikt� 

En in Frankrijk heeft het 
SSF het departement en 
de reddingsdienst van Meurthe-
et-Moselle de essentiële 
medische en paramedische 
uitrusting geleverd die nodig 

is voor het beheer van de vaccinatiecentra� Zodra 
de gezondheidscrisis voorbij is, zal deze voor andere 
noodhulpmissies worden gebruikt�

GUAR
De Indiase guarboeren, die tot de bredere arbeidskrachten 
van Solvay worden gerekend, hadden te lijden onder lagere 
inkomsten als gevolg van strenge bewegingsbeperkingen, 
lagere guaropbrengsten door de tegenvallende moesson 
en een gebrek aan hygiënische beschermingsmiddelen� 
Met een SSF-donatie zijn guarzaden, maskers, 
ontsmettingsmiddelen, handschoenen en zeep betaald en 
zijn meer wetlands aangelegd om het schaarse regenwater 
op te vangen en te bewaren voor de boeren die betrokken 
zijn bij ons Sustainable Guar Initiative� 

Dankzij het SSF werkt Solvay ook samen met BanQu om 
een transactieplatform op basis van blockchaintechnologie 
op te zetten voor de guartoeleveringsketen� Dit zal zorgen 
voor volledige traceerbaarheid en transparantie, meer 
gelijkheid en inkomsten voor de plaatselijke landbouwers en 
minder persoonlijke interacties tijdens de coronapandemie� 
Sinds oktober worden de guartransacties van Solvay op 
het platform geregistreerd� Dit maakt de guarprijzen en 
-hoeveelheden volledig transparant voor 2000 boeren en 
zal in de nabije toekomst rechtstreekse betaling mogelijk 
maken� Het platform registreert ook alle acties van het 
Sustainable Guar Initiative, zoals training in goede 
duurzame landbouwmethoden, schoolbezoek voor 
kinderen en de programma’s gericht op emancipatie 
van vrouwelijke boeren.
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Gerando Falcôes 
Tijdens de pandemie hadden veel gezinnen in 
Braziliaanse gemeenschappen rond Solvay-vestigingen 
niet genoeg te eten� Het SSF heeft een schenking 
gedaan aan de Braziliaanse ngo Gerando Falcões om 
1000 voedselmanden te verstrekken aan gezinnen in  
de gemeenschappen Paraisópolis en Heliópolis (de twee 
grootste favela’s van São Paulo) en de stad Santo André 
(Brazilië)� De actie was onderdeel van een campagne 
tegen honger van de ngo� Door de coronapandemie is 
dat probleem verergerd� “Het is heel belangrijk dat we 
mensen die moeilijkheden blijven ondervinden tijdens de 
coronapandemie, zoveel mogelijk kunnen helpen� Ik ben 
heel trots op de medewerking van honderden van onze 
werknemers wereldwijd aan dit initiatief om anderen te 
helpen”, zegt Daniela Manique, voorzitter van de Solvay-
groep in Latijns-Amerika�

Ellen Pimentel van Gerando Falcões merkt op dat  
Solvay “een essentiële bijdrage heeft geleverd om ervoor 
te zorgen dat meer dan 1,5 miljoen mensen recht op 
voedselzekerheid hebben tijdens een pandemie die 
honderdduizenden het leven heeft gekost en gezinnen 
in het hele land heeft verwoest� We hebben deze steun 
nodig om de armoedespiraal in Brazilië te bestrijden en 
doorbreken�”

FOSSI
Het SSF heeft een cruciale rol gespeeld bij de start 
van het The Future of STEM Scholars Initiative 
(FOSSI) door financiële steun te verlenen aan zes 
getalenteerde studenten uit gemeenschappen die 
ondervertegenwoordigd zijn in de chemische industrie� 
De studenten komen allemaal uit gebieden in de buurt van 
Solvay-vestigingen� FOSSI opent deuren voor studenten 
die normaal geen major in de ingenieurswetenschappen 
of aanverwante STEM-richtingen overwegen en geeft 
hen de instrumenten, begeleiding en mentoring om een 
succesvolle carrière in de industrie op te bouwen� Veel 
van deze studenten zouden zonder onze steun niet naar 
de universiteit kunnen gaan en een groot aantal heeft het 
door de pandemie zwaar te verduren gehad� 

Een van hen is Arianna Pankey, die biologie studeert 
aan de Howard University in Washington, DC� Zoals veel 
FOSSI-studenten werd Arianna door haar persoonlijke 
levenservaringen aangetrokken tot STEM en FOSSI� 
De diagnose multiple sclerose bij haar moeder inspireerde 
haar om biologie te gaan studeren en onderzoeker te 
worden� De pijn en het lijden die haar moeder heeft 
moeten doorstaan, wil ze op die manier verlichten 
voor ontelbare andere gezinnen die door verschillende 
medische aandoeningen zijn getroffen� Ze zegt dat de 
angst en het gevoel van machteloosheid die ze als kind 
voelde toen bij haar moeder de ziekte werd vastgesteld, 
zijn vervangen door een onverzadigbare passie om de 
hoogste cijfers te halen� 
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Arianna Pankey
FOSSI-student  
biologie aan  

de Howard University  
in Washington, DC
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Overstromingen
Het SSF was oorspronkelijk gericht op hulpverlening aan 
gezinnen die het moeilijk hadden door corona, maar 
was er ook toen Solvay-gemeenschappen zwaar werden 
getroffen door de verwoestende overstromingen 
in België, Duitsland en China in de zomer van 
2021� Het SSF doneerde meer dan € 2 miljoen aan 
hulpverlening na overstromingen in deze landen�

Met het geld dat naar het Belgische Rode Kruis ging, 
werden hulpdiensten en opruimacties op touw gezet 
en voedsel en andere hulpmiddelen verstrekt aan 
40�000 mensen in nood� Brandweerlieden in de omgeving 
van de Solvay-fabriek in Walcourt konden hiermee 
bovendien materiaal voor opruimwerkzaamheden 
aanschaffen� Omdat bescherming van het onderwijs 
een topprioriteit is, heeft het fonds een twaalftal scholen 
in Waals-Brabant en Luik geholpen om het meubilair 
te vervangen, de schade te herstellen en ervoor te 
zorgen dat het onderwijs aan de leerlingen zo min 
mogelijk werd ontwricht�

In Duitsland werd de financiering toegekend aan het 
Lebenshilfehaus, een tehuis voor jonge mensen met 
een handicap, waar 12 bewoners tragisch om het leven 
kwamen door de overstromingen� 

In China gingen de middelen naar de China Foundation 
for Poverty Alleviation (CFPA) ter ondersteuning van 
de noodhulp en wederopbouw na de overstromingen�

Collectieve steun

België
Omdat het hoofdkantoor van Solvay in België is 
gevestigd, was het belangrijk om veel doelen in het 
land te ondersteunen� In totaal gaf het SSF een bedrag 
van € 112.500 aan sociale en welzijnsprojecten in 
België, dat afkomstig was van een schenking aan het 
fonds van de Next Gen van Solvac (aandeelhouders van 
de oprichtersfamilies die jonger zijn dan 45 jaar)� Naast 
hulp aan Solvay-werknemers werden met de financiering 
ook onderzoeks-, gezondheids- en sociale organisaties 
gesteund die betrokken zijn bij de strijd tegen het 
coronavirus� 

Dankzij het SSF kregen tien langdurig zieke kinderen 
in het klascontactprogramma de middelen om lessen 
te volgen vanuit het ziekenhuis of thuis; ouderen die 
lijden aan de ziekte van alzheimer, kregen de middelen 
om hun masker af te doen nadat ze het coronavaccin 
hadden gekregen, zodat ze sociale en menselijke 
contacten ten behoeve van hun welzijn konden hebben; 
dakloze studenten konden essentiële computers en 
schoolbenodigdheden kopen; er werden sociale 
activiteiten voor jongeren georganiseerd om hun 
geestelijk en lichamelijk welzijn te verbeteren; en een 
welzijnscentrum, dat gewoonlijk hulp verleent aan 
kankerpatiënten, kon zijn werkzaamheden uitbreiden tot 
coronawerkers�

Het SSF doneerde  
meer dan € 2 miljoen  

aan hulpverlening 
na overstromingen
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“Ik ben zo dankbaar, het is niet te geloven dat dit soort menselijkheid nog 
bestaat in deze tijd� Solvay geeft echt om je�”

“Ik ben zo ontzettend dankbaar voor jullie steun! Daarmee kan ik mijn huis weer 
opbouwen na de rampzalige overstromingen�”

“Wij zijn iedereen en het Solvay Solidariteitsfonds oprecht dankbaar voor  
deze zeer gulle schenking� We accepteren deze ter ere van mijn geliefde vader�  
Hij zou heel blij en dankbaar zijn voor deze bijdrage�”

“Sinds de start van het fonds  
zagen we de aanvragen in 
Brazilië sterk toenemen in 
verband met het toenemende 
aantal besmettingsgevallen en 
ziekenhuisopnames door corona. 

Ik was betrokken bij een aantal 
situaties waarin de steun van 
het fonds van cruciaal belang 
was om in het levensonderhoud 
van veel gezinnen te voorzien 
en ik heb veel aangrijpende 
getuigenissen ontvangen. 
De bijdrage van het fonds aan 
bepaalde gemeenschappen in 
Brazilië versterkt bovendien de zorg 
van Solvay voor maatschappelijke 
kwesties. Daar ben ik trots op.”

“Het SSF is een voorbeeld van hoe 
een werkgever veel verder gaat 
dan wat wordt verwacht. Bij een 

van onze werknemers werd na 
zijn coronavaccinatie het Guillain-

Barre-syndroom vastgesteld en hij 
verkeerde in kritieke toestand. 

Het SSF betaalde zijn medische 
rekeningen en hij is op weg naar 

volledig herstel. In India is het 
ook gebruikelijk dat ouders en 

grootouders samenwonen en het SSF 
heeft geholpen om de behandeling 
van deze familieleden te financieren. 

Het fonds redt levens.”

Evandro Paula  
HR-vestigingsmedewerker, Solvay Brazilië 

Sandeep Patkar  
HR-manager, Solvay India

Individuele steun

Solvay-werknemers



HOE DIEN IK EEN 
AANVRAAG IN? 

HOE KAN IK 
DONEREN? 

CONTACT solidarity�fund@solvay�com

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


