


Voorwoord
Eind September 2019 trokken ruim 35000 mensen naar Den Haag om deel te nemen aan de 
Klimaatmars.  Een paar maanden eerder in Maart was de klimaatmars in Amsterdam, de 
plek waar vier jaar eerder het initiatief Solar Skelter ontstond.

De hoeveelheid jongeren op de been stijgt en organisaties groeien, zo begon het jaar al met 
tienduizenden #klimaatspijbelaars op 7 februari 2019 in de Haagse binnenstad. Ons initiatief steunt 
deze nieuwe groep jonge activisten. Een aantal jaren geleden is het Solar Skelter initiatief ook 
ontstaan door gezamenlijk met een groep vrienden naar Amsterdam te fietsen om daar deel te 
nemen aan de Klimaatmars in Amsterdam. Waren er toen duizenden mensen op de been, spreken 
wij nu van tienduizenden. Klimaat is geen hype, geen fashion, geen trend, maar gemeengoed en 
daar worden meer en meer mensen zich steeds meer bewust van.

In Oktober 2019 werden wereldwijd protestacties gehouden voor een ambitieuzer klimaatbeleid. 
Van Den Haag en Amsterdam tot Brussel, Parijs en Madrid waar volgens diverse bronnen de 
grootste klimaatmars was met naar verluidde 250.000 mensen op straat.



Het begin van 2019...
Eind 2018 kregen wij te horen dat Solar Skelter haar gezamelijke werkplek op de Torenstraat 
zal moeten verlaten, na twee jaar innovatie op de locatie is er een tijd van komen en van gaan.

Het is zover; de kogel is door de kerk. De werkplaats en zijn activiteiten houden op te bestaan. In 
het begin van 2019 ontruimen wij onze voormalige werklocatie, en gingen wij opzoek naar een 
alternatieve werklocatie met een tijdelijke stalling is de Biesieklette op de Nobelstraat.



...regeling op de schop.
Niet alleen houdt de werkplaats op te bestaan, ook vernemen wij dat de regeling waar Solar 
Skelter gebruikt van maakt in 2019 op de schop gaat, dit belemmert de voortzetting van onze 
activiteiten en maakt de toekomst onzeker.

Solar Skelter is voor 2019 afhankelijk van de gemeentelijke subsidie Duurzaamheid in Haagse 
Wijken voor het kunnen betalen van een werkplaats en doen van noodzakelijke reparaties, 
organiseren en bijwonen evenementen en begeleiden van diverse educatietrajecten. 

In verband met de nieuwe gemeenteraad werd de regeling sinds begin van 2019 gepauzeerd tot 
nadere berichtgeving. Aangezien onze sociale aanvraag, een project om Solar Skelter in te zetten 
voor eenzame bewoners (‘Samen sta je sterk’-2018)  niet is gehonoreerd besloten wij begin van jaar
onze werkzaamheden te staken!

De Solar Skelter hebben wij geparkeerd in de eerste maanden in de Biesieklette aan de Nobelstraat 
alszijnde een tijdelijke expositie met factsheet over het project. In het voorjaar is deze verhuist naar 
een andere goedkopere locatie in verband met de kosten.



Zomer 2019 – MACfestival
Het eerste MAC (Make A Change) festival en teamleden van Solar Skelter deden mee. Een 
mooi opgezet eerste editie helaas zonder de skelter want deze stond gedemonteerd van de 
electra in een stalling wegens eerder genoemde redenen...

De 1e Make A Change Festival en wij waren erbij en deden pok mee met diverse workshops. Een 
mooi vervolg op wat wij dachten de eerder georganiseerde EnergieSafari, het weer zat helaas zat 
niet bepaald mee en het festival had nogal wat te lijden onder overige aanbod van activiteiten. Wij 
vonden het vooral noemenswaardig dat de KLM ernaast stond met haar UrbanTrail (zie foto)...





Buurtschuur opweg helpen!
Wegens het wegvallen van de werklocatie zochten wij een nieuw leven voor ons gereedschap. 
Nu dat het tijd was om te verkassen was het ook tijd om eens op te ruimen! Veel van ons 
gereeschap in ons gezamenlijk klushok hadden wij verkregen via Gered Gereedschap en 
belangstellenden in het Solar Skelter project.

Waarom zouden we deze spullen niet samen efficiënter kunnen gebruiken door dit binnen één buurt 
met elkaar te delen? De deeleconomie is daarom een essentieel onderdeel bij het realiseren van een 
circulaire economie, vooral om een optimaal productgebruik te kunnen bewerkstelligen. 

Delen en huren is van alle tijden, maar internet en sociale media maken het veel gemakkelijker 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Solar Skelter deed de afgelopen jaren vanuit The HYF op de 
Torenstraat mee aan Peerby (online uitlenen van gereeschap). Nu dat de locatie ophield te bestaan, 
en wij opzoek waren naar een nieuwe locatie kwamen wij in contact met Buurtschuur Segbroek, een
non-profit uitleendienst voor gereedschap in het stadsdeel Segbroek. 

http://buurtschuur.segbroekdeelt.nl/



De laatste aanpassingen aan het prototype 

 Solar Skelter Stuurgroepoverleg

Demonteren electra van de skelter



Op het ROC Mondriaan Innovatiehuis 

Het ontwerp van IPO Haagse Hogeschool



Vooruitzicht 2020

Naast het leegruimen van de werkplaats in 2019, het verdelen van de spullen en deelnemen aan
diverse activeiten, zien wij in 2020 verdere deelname van externe activiteiten zoals ParkingDay,

Het Circus, de Buurtcamping,  Footprint Festival en MacFestival.  De activiteiten van Solar Skelter
zullen de komende tijd zoveel mogelijk online plaats vinden, de opgedane kennis en informatie mbt
het ontwikkelen en bouwen van een solar skelter willen wij graag beter vindbaar maken omdat de
website niet alleen binnen  Nederland wordt opgevraagd maar ook veel daarbuiten.  Ons project is
vanaf het begin af aan OpenSource, maar de voertaal is Nederlands. Het zou mooi zijn om in 2020

alle kennis te vertalen en dit te delen via onze website en social media kanalen.

Check onze website en updates via:

www.solarskelter.nl

facebook.com/solarskelter

twitter.com/solarskelter




