
SOLARIS, een praktijkvoorbeeld:

Als morgen iemand ergens een been breekt, wat doen we dan?

• Neem contact op met de contactpersoon van de dorpsdatabase 
(de regionale verbinder)

• Diegene kijkt meteen in de lokale map met inschrijff ormulieren 
of er iemand is die de kennis en middelen heeft om de persoon 
te helpen

• Als dat niet zo is neemt hij meteen contact op met de naburige 
cellen die dan ook in hun gegevens kijken.

• En zo gaat dat verder totdat de juiste hulp en middelen gevon-
den wordt.

In de praktijk blijkt dat er snel reactie komt, want er zijn overal 
veel middelen. We verbazen ons steeds hoeveel dat is. De 
hulp is er vaak sneller dan dat een ambulance er ter plaatse is, 
vooral op het platteland.

Geen stroom en telefoon? Dan wel radionetwerk
Als er geen stroom en telefoon is, werkt het radionetwerk 
wel. Zeker met kleine zonnesystemen die een accu kunnen 
opladen.

SOLARIS, een netwerk 
van mensen die elkaar 
praktisch bijstaan in geval 
van nood
Mensen uit het netwerk helpen elkaar zonder tegenprestatie, 
vergelijkbaar met een vriendendienst.
Het is volledig gebaseerd op solidariteit. Iedereen is er voor 
jou als dat nodig is. En jij bent er voor een ander. 

Verbinden in onzekere tijden
In deze moeilijke tijd waar grondrechten en vrijheden stap 
voor stap worden afgenomen zal het SOLARIS netwerk ervoor 
zorgen dat niemand geïsoleerd blijft. Het biedt snelle en lokale 
antwoorden op ieders behoeften.

SOLARIS samengevat:

1. Dorpen of stadswijken (cellen) met eigen offl  ine 
database
- slechts 3 lokale personen kunnen deze gegevens inzien

2. Overkoepelend netwerk die de cellen verbindt
- contact met naburige cellen voor breder aanbod van hulp

3. Onafhankelijk communicatienetwerk
- bij uitval van stroom en telefoon gebruik maken van het 
portofoon en 27mc netwerk

Het onstaan van SOLARIS

Velen van jullie hebben het begin van tekorten in 
winkels opgemerkt, de stijging van de prijs van basis-
voedingsmiddelen of de beelden van schepen vol 
containers die gestrand zijn bij commerciële havens 
in de VS. Daarom is in september 2021 in Frankrijk 
het burgerinitiatief SOLARIS ontstaan door bedenker 
Frédéric Vidal. 

Binnen een paar maanden waren in driekwart van de Franse 
provincies lopende Solaris-cellen actief, een netwerk van 
ruim 20.000 mensen.

Deze mensen zijn niet meer volledig afhankelijk van de over-
heid en werken autonoom. Het loopt al in 15 landen, waaron-
der ook Brazilië. Er komen binnenkort landen bij zoals Israël 
en Tsjechië. 

Het is dus niet slechts een concept, maar bewijst zich al 
in de praktijk! 

Ook in andere landen is SOLARIS reeds begonnen. In Ne-
derland zijn op dit moment mensen bezig de eerste cellen te 
vormen. Iedereen kan meedoen. Er is geen machtsstructuur 
of leider. Alles is vrijwillig, er is geen sprake van fi nanciële 
transacties. Meld je aan of start een eigen cel in jouw buurt!

MELD JE AAN!
Vraag een gesprek aan met je regionale verbinder en vul samen het 
inschrijff ormulier in.  De verbinder bewaart deze gegevens in een 
lokale map die slechts 3 mensen (verbinders) in kunnen zien.

Bekijk hier een interview met Frédéric Vidal, de 
bedenker van Solaris:

https://odysee.com/@Solaris-France:d/SolarisNL.v4:f

Offi  ciële website: https://solaris-france.org/

inschrijff ormulier in.  De verbinder bewaart deze gegevens in een 
lokale map die slechts 3 mensen (verbinders) in kunnen zien.



SOLARIS is een netwerk om autonomer te leren leven 
en tegelijkertijd samen sterk te staan.

Hoe werkt het?
Nieuwe deelnemers krijgen een eerste gesprek met een lokale 
verbinder. Er wordt je gevraagd wat je zou kunnen en willen 
inzetten voor het netwerk. Denk aan kennis, vaardigheden, 
kwaliteiten, vervoermiddelen, accommodaties, tijd enz.

Geen digitale centrale opslag van gegevens
Deze gegevens worden verzameld in een papieren 
database, waarover slechts drie personen inzage 
hebben. Niemand anders kan de gegevens inzien. 
Dit kan één centrale map zijn, maar handiger is dat 
de andere twee lokale verbinders een eigen kopie hebben, dus 
in totaal 3 mappen per regionale cel.

Bij hulpvraag eerst hulp vragen in de cel binnen het 
dorp
Op het moment dat er een hulpvraag is, wordt contact ge-
zocht met één van de lokale databasebeheerders, waarvan 
altijd iemand bereikbaar is. Die kijkt in de database en neemt 
contact op met mensen die de specifi eke hulp kunnen leveren. 

Hulp uit naburige cellen
Als de juiste hulp niet aanwezig is, dan wordt er contact opge-
nomen met contactpersonen uit naburige cellen. Ook zij heb-
ben alleen inzage in de data van hun eigen cel. Er is dus geen 
sprake van centralisatie van data, maar van decentralisatie.

Onderling verbinden
In elke regio worden cellen ontwikkeld. Deze moeten onderling 
met elkaar in verbinding staan. Dit netwerk is heel belangrijk. 
Het wordt aangemoedigd om celmeetings te hebben met 
buurcellen. Dit zorgt voor menselijke verbinding. SOLARIS 
is een netwerk om autonomer te leren leven en tegelijkertijd 
samen sterk te staan.

Onafhankelijk communicatienetwerk 
via 27mc en portofoons
We hebben gekozen voor een radiozender 
netwerk omdat dit kan blijven werken bij uit-
val van telefoongebruik en stroom. De cellen 
worden met elkaar verbonden via 27 mc 
bakjes en binnen de cellen gebruikt men 
portofoons. Zo kan er een radio netwerk 
gemaakt worden dat heel goed werkt.

Neutraal op gebied van politiek en religie. Geen 
fi nanciële transacties.
SOLARIS verbindt veel verschillende mensen, ongeacht hun 
politieke voorkeur, religie, etc. In SOLARIS is er geen politiek 
of religie, het is neutraal op dat gebied. Iedereen doet er 
vrijwillig aan mee, geeft zijn tijd, maar er is geen fi nanciële 
afhandeling of commerciële transactie. 
Het is geen uitwissel systeem. De persoon die geroepen 
wordt om te helpen via de lokale cel doet dat gewoon omdat 
hij dat kan of omdat hij die middelen heeft.

Voorbeeld in de praktijk: stel dat er een boom voor 
mijn huis omgevallen is
Via SOLARIS kan ik dan iemand in de buurt vinden die een 
kettingzaag heeft en mij kan helpen. Anderen helpen dan met 
opruimen en vertrekken dan weer. Als de geholpen persoon 
wil bedanken met een cake is dat prima, maar er wordt niet 

automatisch om iets van be-
taling gevraagd. Iedereen die 
een ander helpt zal op den duur 
ook weer eens een dienst terug 
ontvangen wanneer hij die nodig 
zou hebben.

SOLARIS is geen overlevingsnetwerk
Het is een netwerk om anders te leven met elkaar. Dat moe-
ten we leren. Het gaat om echte menselijke verbinding die 
over de wereld moet gaan. Met alle problemen die er in de 
toekomst kunnen gaan komen is solidariteit belangrijk en dat 
moet veel verder gaan dan alleen in enkele dorpen.

Jij helpt een ander, een ander helpt jou
Iedereen moet er in SOLARIS zo in staan. Dat is het principe, 
het is altijd vrijwilligerswerk. Het is net zoals je zou doen 

voor familie of vrienden. 
Dan kijk je ook niet naar 
betaling, je doet het om 
iemand te helpen. 

Maar nu gaat het om alle 
mensen.

SOLARIS: geen machtstructuur
Het grote verschil tussen SOLARIS en de overheid is dat er 
bij SOLARIS geen machtstructuur is. Dat gegeven geeft juist 
veel energie. Het systeem kan werken in de maatschappij van 
morgen. Het is een horizontale structuur, zonder piramide-
structuur. Er is geen leider, geen macht.
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Onafhankelijk communicatienetwerk 
via 27mc en portofoons
We hebben gekozen voor een radiozender 
netwerk omdat dit kan blijven werken bij uit-
val van telefoongebruik en stroom. De cellen 
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portofoons. Zo kan er een radio netwerk 
gemaakt worden dat heel goed werkt.

Waarom een extra netwerk creëren 
als er al netwerken zijn om kennis en 
middelen te bundelen?

• SOLARIS bestaat al sinds september 2021 en 
heeft internationaal bewezen dat het werkt

• Het is gemakkelijk om bij aan te sluiten en 
gaat prima samen met andere netwerken

• Het is simpel, waarom zelf nogmaals het wiel 
uitvinden?

De SOLARIS spirit klopt in het hart van 
allen die zich met elkaar willen verbinden, 
sterker dan ooit, zonder hiërarchie, zonder 

machtstructuur, in al hun diversiteit.


