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solidaire buurtwinkel 
open in Ekeren!

Solidair winkelen en ontmoeten



Het gaat hier om een buurtwinkel waar je voeding, verzorgings- en huis-
houdproducten en ook bio- en fairtradeproducten kan kopen. Wat deze 
solidaire buurtwinkel speciaal maakt, is dat de winkel een ontmoetings-
punt is waar alle mensen uit de buurt welkom zijn.

Waarom een solidaire buurtwinkel? 
Veel noodzakelijke producten worden de laatste jaren duurder. Dat zorgt voor extra druk 
op het gezinsbudget, zeker voor mensen die nu al moeilijk rond komen. In België leeft 
15% van de mensen in armoede. In het EVA-centrum werden mensen uit die kansengroep 
geholpen met voedselpakketten en andere noodhulp. Een tijdje geleden rijpte het idee 
om naar het voorbeeld van de sociale kruideniers in Essen, Merksem en Brasschaat ook in 
Ekeren te starten met een sociale kruidenier.

Solidariteit.eva wil mensen met een laag inkomen aan een betaalbare prijs laten 
winkelen in een omgeving waar plaats is voor een kopje koffie of thee, een gezellige bab-
bel of een activiteit. De solidariteit tussen mensen die het moeilijk hebben en mensen 
met een inkomen uit arbeid of ander inkomen is belangrijk in het kader van de armoede-
bestrijding.

EVA-centrum wil echter een solidaire buurtwinkel worden. Dat wil zeggen dat niet alleen 
kansengroepen, maar ook buurtbewoners en sympathisanten uit Ekeren en omgeving bij 
het project betrokken worden. Dit als vrijwilliger maar ook als mogelijke klant van de 
winkel. 

Dit is uniek in Vlaanderen: een solidaire buurtwinkel waar iedereen kan winkelen en waar 
een ontmoetingsruimte aan verbonden is.

Leren en vorming

Op 21 september openen we een 
solidaire buurtwinkel in Ekeren!



Iedereen is welkom
Iedereen kan winkelen in onze solidaire buurtwinkel. Alleen zal niet iedereen hetzelfde 
betalen. We werken met twee prijsniveaus. Een prijs voor de mensen die het financieel 
moeilijk hebben en een gewone, eerlijke marktprijs. Hoe je van het sociaal tarief kan 
genieten, wordt bepaald aan de hand van objectieve criteria. De samenwerkende soci-
ale diensten bezorgen je hiervoor een doorverwijsbrief. Wil je weten of je hiervoor in 
aanmerking komt? Kom dan gewoon even langs op ons secretariaat om dit te bespreken.

Ook jij kunt helpen!
+ Door als solidaire klant geregeld bij ons je aankopen te doen.
+  Door eenmalig of maandelijks een gift te storten op het rekeningnummer 
 BE28 0010 4683 5720 vzw EVA-centrum of solidariteitscheques aan te kopen  

(meer info ter plaatse te verkrijgen).
+  Door als bedrijf, plaatselijke middenstand, vereniging of particulier goederen te   

schenken of heel goedkoop ter beschikking te stellen.
+  Door als vereniging of school aandacht te schenken aan dit project en de armoede-

problematiek.
+  Door de doelstellingen van vzw EVA-centrum te onderschrijven en lid te worden.   

Je ontvangt dan het EVA-nieuws, vermindering op sommige van onze activiteiten   
en 10% korting op de meeste bio-producten.

De werking is grotendeels in handen van vrijwilligers. Ze worden bijgestaan door sociaal 
tewerkgestelden die de kans krijgen werkervaring op te doen. Wens je mee te werken, 
kom dan zeker eens langs of mail naar eva.centrum@telenet.be.
Als vrijwilliger kan je helpen in de winkel, bij activiteiten of andere vormen van onder-
steuning.

Ontmoeting & ontspanning

Solidair winkelen



Solidariteit.eva is een ontmoetingsplaats waar iedereen zich thuis voelt. Dit doen we 
door tijdens en na de openingsuren van de winkel ook andere activiteiten te organiseren.

+ Activiteiten voor kinderen: ontspanningsnamiddagen, huiswerkbegeleiding.
+ Activiteiten voor volwassenen: Nederlandse les en conversatie, vrouwengroep, solidair 

restaurant, Cultuur aan tafel en diverse workshops en activiteiten... 
 Er is een bibpunt waar je terecht kan voor een krant of tijdschrift en gebruik kan 

maken van een computer. 
+ Een kopje koffie of thee of een gezellige babbel kan in het EVA-Ontmoetingscentrum 

elke weekdag van 10 tot 17 uur.

Met wie werken we samen?
We maken deel uit van het netwerk van sociale winkelpunten van vzw Sociaal Winkelpunt. 
Voor het aanbrengen van klanten die recht hebben op de kortingsprijs, werken we samen 
met een brede waaier van toeleiders, zodat we zoveel mogelijk mensen in armoede kun-
nen bereiken. 

Daarnaast worden we ondersteund door een aantal lokale en bovenlokale organisaties en 
besturen. Ook kunnen we rekenen op de steun van enkele plaatselijke middenstanders 
en bedrijven. 

Openingsuren solidaire buurtwinkel vanaf 21 september
Dinsdag 14.00 tot 18.00 uur
Woensdag 9.30 tot 12.30 uur 14.00 tot 18.00 uur
Donderdag 14.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 14.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 9.30 tot 12.30 uur 14.00 tot 17.00 uur

Armoedebestrijding 
doe je samen !

VU: Piet Hostyn, p/a Kattenberg 54, 2180 Ekeren

solidariteit.eva


