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“Een mooie ervaring uit Oegstgeest, dinsdagavond jl. na de evaluatie van 

ons (zeer geslaagde) eerste Repair Café. Fiets ik terug naar huis, zie ik 

mijn weg geblokkeerd door een stel tienerjongens met een fiets onderste-

boven tussen hen in. Bij navraag (“technisch probleempje, heren?”) ble-

ken ze onderweg naar Leiden om hun afgeronde eindexamens te vieren, 

maar er had er één panne met z’n fietsketting. Nadere inspectie wees uit 

dat het wiel véél te ver naar voren stond. Tsja, als je jezelf dan Creatief 

Reparateur noemt... Noblesse oblige, zullen we maar zeggen... ;-) 

Met z’n zessen naar mijn flat, vijfhonderd meter verderop. Berging in, ber-

ging uit, en tien minuutjes klussen bij maanlicht later waren ze weer op 

weg, mét gespannen en gesmeerde fietsketting. Zij blij, ik misschien nog 

wel blijer.” (reactie van Sébastien Kober, Repair Café Oegstgeest, mei 2013) 
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Het Repair Café kwam 

voor mij op een per-

fect moment. Ik heb 

een tijd in een rolstoel 

gezeten en zat ook 

psychisch in de prak. 

Als je zó in een dip zit, 

is het heel moeilijk om 

af te wegen: wat kan 

ik wel en wat niet. Dan 

is het belangrijk dat je 

weer dingen gaat doen 

en perspectief krijgt. 

Je hebt dan een hand-

vat nodig en dat was 

het Repair Café voor 

mij. Het is heel fijn om 

nu iets te doen dat niet 

alleen leuk is, maar 

ook het gevoel geeft: ik 

draag weer een steen-

tje bij, ik heb nut.” 

(vrijwilliger in RC-onder-

zoek, februari 2013)

Voorwoord

In 2013 lanceerde koning Willem-Alexander de term ‘participatiesamenle-

ving’. In zijn eerste troonrede legde de nieuwe koning dit begrip als volgt uit: 

“Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen 

waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel.” 

Dat is precies wat er gebeurt in het Repair Café. De duizenden vrijwilligers 

die betrokken zijn bij Repair Cafés in de hele wereld, zetten zich belangeloos 

in omdat ze dat leuk en nuttig vinden. Voor zichzelf en voor hun buurt. Voor 

het milieu en voor de sociale contacten. Het is die combinatie van motieven 

die het Repair Café wereldwijd zo’n succes maakt. Want een succes is het. 

Daarover is geen twijfel meer mogelijk. 

2013 was voor Stichting Repair Café het derde projectjaar waarin zij zich 

heeft ingespannen om samen repareren terug te brengen in de buurt. In dit 

jaarverslag leest u wat de stichting concreet aan activiteiten heeft onderno-

men. En welke resultaten daarmee zijn geboekt, in Nederland en daarbui-

ten. Naast dit inhoudelijke verslag is er ook een financieel verslag. Dit is op 

aanvraag beschikbaar en tevens te downloaden via repaircafe.nl. 

Namens het bestuur wil ik iedereen die in 2013 op wat voor manier dan ook 

betrokken is geweest bij de Repair Café-beweging, van harte bedanken voor 

zijn of haar inzet. Die is van grote waarde, voor onze hele samenleving!

Leonie Reinders

voorzitter

@helgavanleur: 

“Schoolvoorbeeld van 

#duurzame #partici-

patiesamenleving: een 

Repair Café! Top-initi-

atief!” (tweet van weer-

vrouw Helga van Leur op 

18 september 2013, de 

dag na Prinsjesdag)
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“Beste Tinus, hartelijk 

dank voor dit mooie 

aanbod. We denken 

dat de mensen van 

Repair Café Emmen/

Emmermeer blij zul-

len zijn met uw mede-

werking. We zullen ze 

vragen contact met u 

op te nemen.” (reactie 

van Stichting Repair Café 

via repaircafe.nl, 13 mei 

2013)
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Samenvatting

Het jaar 2013 was voor het Repair Café het jaar van de definitieve door-

braak. Nooit eerder gingen in één jaar tijd zo veel nieuwe groepen burgers 

in binnen- en buitenland met het concept van start. Alleen al in Nederland 

verdrievoudigde het aantal lokale Repair Cafés, van 53 bij de start tot ruim 

180 aan het eind van het jaar. Ook het buitenland ontdekte het Repair Café 

massaal. Vooral vanuit Duitsland en België was de belangstelling enorm. 

Maar ook vanuit Frankrijk en de Engelssprekende landen nam het aantal 

aanvragen voor ondersteuning door Stichting Repair Café in de loop van het 

jaar alleen maar toe. 

Deze overweldigende belangstelling noodzaakte Stichting Repair Café om 

in de loop van het jaar haar werkwijze aan te passen. Verleende zij al haar 

diensten tot dan toe gratis, in de zomer begon zij een Duitse webwinkel, 

waar Duitstalige belangstellenden het digitale Repair Café-startpakket kun-

nen kopen. Het was spannend of deze stap niet het einde van de wereld-

wijde belangstelling voor het Repair Café zou betekenen. Dat bleek niet het 

geval. Het enthousiasme nam eerder toe dan af. Gesterkt door die ontwikke-

ling bracht de stichting in de loop van het jaar ook de Engels- en Franstalige 

startpakketten onder in een webwinkel. 

2013 was ook voor de Repair Café-ontwikkelingen in Nederland een be-

langrijk jaar. Stichting Repair Café zag hoe goed het concept aansloeg, hoe 

positief de ervaringen ermee waren, zowel op milieu- als op sociaal gebied, 

hoe enthousiast de lokale organisatoren overal in Nederland waren... Het 

was duidelijk dat haar werk om het Repair Café-concept verder te ver-

spreiden, nog lang niet klaar was. Wel liepen aan het eind van het jaar de 

subisidieafspraken met haar financiers af. Bestuur en directie zijn daarom 

vanaf het begin van 2013 bezig geweest een nieuwe toekomststrategie uit te 

stippelen. Die moest het voor de stichting mogelijk maken haar werk op een 

inhoudelijk goede manier voort te zetten, en tegelijkertijd minder afhankelijk 

te worden van subsidies en bijdragen van fondsen. 

Met deze nieuwe koers gaat Stichting Repair Café - die vlak voor de kerst 

haar naam statutair veranderde in Stichting Repair Café Nederland - per 

januari 2014 een nieuwe fase in. Dat belooft wederom een bijzonder span-

nende fase te worden, waarin Stichting Repair Café Nederland hopelijk weer 

vele duizenden nieuwe mensen - in Nederland én daarbuiten - enthousiast 

zal weten te maken voor gezamenlijk repareren onder het motto  

‘Weggooien? Mooi niet!’

“Ik ben een technicus 

die nu niets meer te 

doen heeft (80-100 

procent afgekeurd), 

maar ik vind het zonde 

als ik niets meer kan 

betekenen voor men-

sen die het nodig heb-

ben. Zou ik mijn kennis 

kunnen aanwenden in 

uw Repair Café (Em-

men/Emmermeer)? 

Witgoed, fietsen, 

speelgoed en elektri-

sche apparatuur zullen 

geen probleem zijn 

voor mij.” (reactie van 

Tinus Meijerink via repair-

cafe.nl, 13 mei 2013)
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Tabel 1. Lokaal draaiende Repair Cafés in Nederland na afloop van het derde projectjaar

Gemeente Organisator

Aalten Stichting Gemeenschapshuis   

 Aalten

Abcoude Tympaan De Baat

Alkmaar Kern 8

Alkmaar Daalmeer Wijkcentrum Daalmeer

Almere Stichting De Schoor Welzijnswerk  

 Almere

Alphen aan den Rijn Kringloopwinkel De Bron

Amersfoort Broedplaats De War

Amersfoort Kruiskamp/Koppel Welzin en diverse kerken

Amstelveen Ontmoetingscentrum de Meent

A’dam Centrum (oost) Huis van de Buurt Oostelijke  

 binnenstad, Werkgroep Groen  

 en Milieu

A’dam IJburg Steigereiland  Woongroep De Groenegemeen- 

 schap

A’dam N De Bolder Kerk

A’dam N Nieuwendam Rhizomatic project space

A’dam N Tuindorp Oostzaan Wijkopbouworgaan Tuindorp 

 Oostzaan (Wooto)

A’dam Oost Stichting Repair Café

A’dam Oost Betondorp Vrijwilligers die al betrokken  

 waren bij Repair Café  

 Amsterdam-Oost

A’dam West De Baarsjes Stichting Het begin van een  

 duurzame straat

A’dam West Oud West  Volksbond + ABC Alliantie Welzijn

A’dam West Westerpark Samenwerking van Centram,   

 stichting voor Maatschappelijke  

 Dienstverlening, vanuit de  

 afdeling preventie en Combiwell

A’dam Zuid Buitenveldert WOC Buitenveldert

Amsterdam Zuid De Pijp Natuur- en Milieuteam De Pijp  

 samen met Transitie De Pijp  

A’dam Zuid Rivierenbuurt Welzijnsstichting Dynamo

A’dam Zuidoost Swazoom

Apeldoorn Transition Town Apeldoorn

Arnhem Stichting Kom op voor een Duur- 

 zame Wijk + div. andere  

 bewoners organisaties

Assen Nivon-afdeling Groningen-Assen

Asten/Someren Onis, organisatie voor welzijns- 

 diensten

Baarn Wereldwinkel Baarn

Beek Ubbergen Transition Town Nijmegen en   

 Milieudefensie

Gemeente Organisator

Beesd Stichting Awari

Bilthoven Transition Town-groepjes uit deze  

 drie plaatsen samen

Blaricum Enthousiaste bewoner

Blauwhuis Enthousiaste bewoner

Bommelerwaard, Zaltbommel Brabantzorg

Boxtel Kringloopwinkel Het GOED

Breda-Centrum Tientjes Breda

Breda-Noord Transition Town Breda

Buitenpost Sociaal Cultureel Werk

Bussum Milieuraad Bussum

Castricum Transition Town Castricum

Culemborg Groepje mensen rond Milieu- 

 defensie

Delft Milieudefensie Delft

Den Haag Stichting Repair Café Den Haag

Den Haag Moerwijk Wijkorganisatie Moerwijk

Den Haag Stationsbuurt Lusthof Den Haag

Den Helder Buurt Beheer Bedrijf Den Helder

Deventer Transition Town Deventer en  

 kringloopwinkel Het GOED

Drachten Enthousiaste bewoner

Edam-Volendam Servicepunt Vrijwilligerswerk,  

 Hobbysoos de Toevlucht

Eindhoven Centrum Enthousiaste bewoners en stichting  

 Robin Hood

Eindhoven Stratum Buurthuis

Emmeloord Espelervaart Wijkplatform Espelervaart

Emmeloord Revelsant Wijkgebouw Revelsant

Emmen Enthousiaste bewoner en kring- 

 loopwinkel Het GOED

Emmen Bargenes Woon- en wijkcentrum  

 Holtingerhof

Emmen Emmermeer Sedna, Buurtsupport,  

 Promense Care

Enschede Buurtcommissie Binnensingel

 ZuidOost

Enschede Zuid Stroinkshuis

Epe Wijksteunpunt in Vaassen

Gaasterland Mijn Gaasterland

Gorinchem Enthousiaste bewoner

Gouda Enthousiaste bewoner

Grave Enthousiaste bewoner/Kaffeeplus

Groningen Transition Town Groningen

Haarlem Transition Town Haarlem

Haarlem Noord Leger des Heils

Haarlem Rozenprieel Promatching 
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1. Versnelde uitrol van het Repair Café in  
Nederland

De verspreiding van het Repair Café in Nederland ging in 2013 sneller dan 

ooit. Telde Nederland aan het begin van het jaar 53 lokale groepen die regel-

matig hun eigen Repair Café organiseerden, aan het eind van het jaar waren 

dat er 180 (zie tabel 1 op pag. 8, 10 en 11). Daarmee overtrof Stichting 

Repair Café haar doelstelling voor de periode 2011-2013 bijna vier keer: 

haar werk in deze drie jaar was er aanvankelijk immers op gericht 50 lokale 

groepen met het concept op weg te helpen. 

Diversiteit

Zoals blijkt uit de tabel, wordt het Repair Café-concept opgepikt door groe-

pen en organisaties met heel verschillende achtergronden. Bij veel Repair 

Cafés gaat het eerste initiatief uit van een welzijnsorganisatie, die het samen 

doet met of na een poosje overdraagt aan een groep enthousiaste burgers. 

Steeds meer Repair Cafés werden in 2013 ook georganiseerd in of door een 

kringloopwinkel. Ook tal van Transition Town-groepen organiseren Repair 

Cafés. Hier en daar zijn lokale afdelingen van politieke partijen, kerkge-

nootschappen en organisaties als Milieudefensie betrokken. Deze diversiteit 

onder de lokale organisatoren geeft wel aan hoe breed het Repair Café zich 

intussen in de maatschappij heeft verankerd. 

Toekomstbestendigheid

Diverse Repair Café-organisatoren hebben in 2013 een eigen stichting op-

gericht om hun lokale activiteiten in onder te brengen. In Bussum, Huizen, 

Utrecht, Stichtse Vecht en Uden zijn in de loop van het jaar lokale Stich-

tingen Repair Café ontstaan. In verschillende andere gemeenten werden 

voorbereidingen daarvoor getroffen. De landelijke stichting heeft, in samen-

werking met een jurist, een document met standaardstatuten opgesteld voor 

lokale groepen die zelf een Stichting Repair Café willen oprichten. Ook sluit 

de landelijke stichting een samenwerkingsovereenkomst met lokale stichtin-

gen die onder haar naam opereren. 

Stichting Repair Café is blij met het ontstaan van deze lokale organisaties. 

Zij geven aan hoe serieus veel lokale organisatoren met hun initiatief bezig 

zijn en vergroten de toekomstbestendigheid van deze initiatieven. En dat 

heeft weer een positief effect op de toekomstbestendigheid van de gehele 

Repair Café-beweging.  

Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste bezigheden van Stichting 

Repair Café in 2013 beschreven en wordt duidelijk wat de impact van deze 

activiteiten is op de lokale samenleving. 

“Morgenochtend open 

ik officieel @RepairCafe. 

Inwoners helpen el-

kaar belangeloos, werkt 

verbindend + beperking 

afvalstroom!” (tweet van 

Wout Jansen, @Wout_Jan-

sen, wethouder in Lelystad, 

op 26 februari 2013)
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Gemeente Organisator

Haarlem-Meetingz! Meetingz!

Haarlem-Oost Dock & Transition Town Haarlem

Haarlemmermeer (Hoofddorp) Fractie GroenLinks en NMCH  

 (Natuur- en Milieucentrum  

 Haarlemmermeer)

Harderwijk Actieve buurtbewoners samen  

 met Hortus, Centrum voor  

 Natuur en Milieu

Hardinxveld-Giessendam Christengemeente

Haren Transition Town Haren, Rommel- 

 markt Haren, Nivon Groningen- 

 Drenthe

Hattem Stichting Welzijn Hattem

Heeg Dorpshuis

Heerenveen KAR

Heerhugowaard Kern8, Present

Heerlen Transition Town Parkstad   

 Heerlen

Heiloo Stichting Welzijn Heiloo

Hellevoetsluis Volksuniversiteit Hellevoetsluis

Hemrik Timpaan Welzijn

Hengelo Overijssel Enthousiaste bewoner

Het Hoogeland (Baflo-Winsum) Enthousiaste bewoner

Heusden (in Drunen) Natuur- en Milieuvereniging  

 gemeente Heusden

Hillegom Stichting Welzijn Hillegom

Hilversum Versa Welzijn

Hilversumse Meent Stichting Hilversumse Meent

Hoogeveen/ Het GOED Kringloopwinkel Het GOED en 

 De Smederijen

Houten Opbouwwerk Van Houten & Co +  

 wergroep Repair Café Houten

Huizen Stichting Repair Café Huizen

IJsselstein InIJsselstein (voorheen Sam   

 Sam IJsselstein)

Joure Transition Town Joure

Koog aan de Zaan Buurthuis Het BrandtWeer

Korendijk Stichting Stimulans

Koudum Duurzaam Koudum + Emmaus

Krimpen aan de Lek Enthousiaste bewoners

Langedijk (Sint Pancras) Werkgroep “Duurzaamheid”,   

 onderdeel van Millennium- 

 werkgroep Langedijk

Laren (Gelderland) Het Kulturhus

Laren (Noord-Holland) Versa Welzijn

Leeuwarden-Schieringen St. Wijkkomité Schieringen

Gemeente Organisator

Leeuwarden-Oost Meetingpoint

Leeuwarden Sinne Welzijn

Leiden Groene Idee Café

Leiderdorp GroenLinks-raadslid + Gemiva- 

 SVG

Lelystad Kringloopwinkel De Groene Sluis  

 + welzijn Lelystad

Lieshout Dorpsraad Lieshout, gemeente  

 Laarbeek

Lingewaard/Huissen Stichting Welzijn Lingewaard

Lisse Gemeente Lisse

Lochem Zuiderenk Sociaal Cultureel Werk Gorssel  

 (SCW) en bewoners

Losser Gildeproject Stichting Cluster

Maas en Waal streek Stichting Meerwaarde Maas en  

 Waal

Maassluis Buurtcentrum de Hoofdzaak en  

 Maasdelta

Maastricht Transition Town Maastricht

Malden Buurtbewoners

Menameradiel/Slappeterp Stichting dorpshuis “Op Healwei”

Middelburg Stichting Welzijn Middelburg

Middelharnis Enthousiaste bewoner

Mijdrecht Tympaan De Baat

Nieuwegein LETS Nieuwegein

Nijmegen-Oost Transition Town Nijmegen

Nijmegen-Willemskwartier Kerk in actie

Nijmegen-West Bosshardt Nijmegen

Nijmegen-Dukenburg Creatief Centrum Nijmegen Zuid

Oegstgeest Bewoners / milleniumdoelen

Oirsbeek Stichting Jeugd- en Jongeren-  

 werk Oirsbeek

Oldenzaal Welzijnsstichting Impuls  

 Oldenzaal

Ommen Bewust Vechtdal en Hibertad en  

 werkgroep Leefstijl

Oosterbeek Enthousiaste bewoners

Oosterhout Enthousiaste bewoners

Oss Wijkcentrum

Oud Beijerland Stichting Samenleving Oud-  

 Beijerland

Overbetuwe Stichting Stuw Welzijn en Maat- 

 schappelijke ondersteuning

Pijnacker - Nootdorp Protestantse Kerk en Energiek  

 Pijnacker Nootdorp

Purmerend Overwhere Milieudefensie

Rhenen Stichting Alleman Welzijn

Tabel 1. Lokaal draaiende Repair Cafés in Nederland na afloop van het derde projectjaar (vervolg)
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Gemeente Organisator

Rijssen Stichting Duurzaam Rijssen,  

 Stadsboerderij Rijssen

Rijswijk Welzijn Rijswijk (vrijwilligers- 

 centrum)

Roermond Kringloopwinkel Het GOED 

R’dam-Centrum Oude Westen Bewonersorganisatie Het oude  

 Westen

R’dam-Noord Blijdorp010empowered

R’dam-Prins Alexander Makers en Doeners

R’dam-Feijenoord Enthousiaste bewoner

R’dam-Feijenoord Stichting Ruilwinkel Feijenoord

R’dam-Kop van Zuid Poortgebouw, Stichting Rotterdam  

 Energetics

Schijndel BWI Het Palet in samenwerking  

 met de werkgroep Fairtrade   

 Schijndel

Sittard Werkaandewinkel

Sliedrecht Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

Soest Stichting Balans

Steenwijkerland Enthousiaste bewoners en kring- 

 loopwinkel

Stichtse Vecht/Maarssenbroek Enthousiaste inwoners

Terschelling-West Vereniging dorpshuis Ons Huis

Teylingen Welzijn Teylingen

Tiel LETS Tiel

Tilburg Transition Town Tilburg

Twello Stichting Kringloopwinkel Twello, 

 Transition Town Deventer

Tytsjerksteradiel, Burgum Gemeente

Uden Gebiedsplatform West + Stichting  

 Lokale Agenda 21 Uden en Stich-

 ting Solidariteitswerkplaats Uden

Utrecht-Oost Stichting Repair Café Utrecht

Utrecht-Transwijk AxionContinu Zorg en Wonen

Valkenswaard Paladijn

Varsseveld Willeminawereld

Vechtdal Bewust Vechtdal en Hibertad en  

 werkgroep Leefstijl

Veenendaal Bewoners en Buurthuis t turfke

Venlo-Oost VenloDroom

Vlaardingen Bewonersgroep de Wetering

Vorden Stichting Welzijn Vorden

Vught Kringloopwinkel en de natuur- en  

 milieugroep

Waalwijk wijkpunt BaLaDe

Wageningen Ons huis/stadsatelier

Gemeente Organisator

Westervoort Enthousiaste bewoner

Wormerveer noord Stichting Welsaen/het Zonnehuis

Wormerveer Cultureel centrum De Groote   

 Weiver

Zaandam Zaans Natuur & Milieu Centrum  

 en kinderboerderij

Zandvoort Steunpunt OOK Zandvoort

Zeewolde Enthousiaste bewoners

Zeist Oost MeanderOmnium

Zevenaar Stichting Caleidoz Welzijn  

 Zevenaar en Regionale Sociale  

 Dienst De Liemers

Zutphen Transition Town Zutphen/Initia- 

 tiefgroep Stadswerkplaats

Zwijndrecht Wijkplatform Kort Ambacht

Zwolle Stichting Samen Berkum

Tabel 1. Lokaal draaiende Repair Cafés in Nederland na afloop van het derde projectjaar (vervolg)
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 Tabel 2a. Ritten met de Repair Bus in 2013: lokale groepen

Datum Plaatsnaam Lokale organisator Aard van het bezoek

zaterdag 12 jan Tiel LETS Tiel + Transition Town Tiel Feestelijke start van structureel Repair Café Tiel

zaterdag 19 jan Steenwijkerland Enthousiaste inwoners + kringloop-

winkel Steenwijk 

Feestelijke start van structureel Repair Café  

Steenwijkerland

zaterdag 26 jan Alkmaar Enthousiaste inwoners met onder- 

steuning van stichting Welzijnsbevor-

dering Kern8 

Feestelijke start van structureel Repair Café Alkmaar

vrijdag 1 feb Abcoude Welzijnsstichting Tympaan Kennismaken met en stimuleren van organisatoren 

van dit in het najaar van 2012 gestarte Repair Café

zaterdag 9 feb Korendijk Stichting Stimulans Feestelijke start van structureel Repair Café Korendijk

zaterdag 23 feb R’dam-Feijenoord Enthousiaste inwoners + eigenaar 

theatertje

Feestelijke start van structureel Repair Café Rotter-

dam-Feijenoord

woensdag 27 febr Lelystad Kringloopwinkel De Groene Sluis Feestelijke start van structureel Repair Café Lelystad

vrijdag 1 maa Leeuwarden-Oost Meetingpoint Feestelijke start van structureel Repair Café  

Leeuwarden-Oost

zaterdag 2 maa R’dam-Feijenoord Stichting Ruilwinkel Feijenoord Feestelijke start van structureel Repair Café  

Rotterdam-Feijenoord

woensdag 6 maa Enschede Buurtcommissie Binnensingel  

Zuid-Oost

Feestelijke start van structureel Repair Café Enschede

zaterdag 9 maa Amsterdam-West Buurtkamer De Bestevaer Eerste pilot-bijeenkomst van Repair Café Amsterdam-

De Bestevaer

vrijdag 15 maa Rijswijk Welzijn Rijswijk (vrijwilligerscentrum) Feestelijke start van structureel Repair Café Rijswijk

zaterdag 16 maa Oud-Beijerland Stichting Samenleving Oud-Beijerland Kennismaken met en stimuleren van organisatoren 

van dit onlangs gestarte structurele Repair Café

vrijdag 22 maa Gaasterland Mijn Gaasterland Kennismaken met en stimuleren van organisatoren 

van dit al eerder gestarte structurele Repair Café

zaterdag 23 maa Arnhem-Zuid Enthousiaste bewoner en het  

Bruishuis

Feestelijke start van structureel Repair Café  

Arnhem-Zuid

donderdag 4 apr Purmerend Milieudefensie Feestelijke start van structureel Repair Café  

Purmerend

vrijdag 5 apr Wormerveer Stichting Welsaen/het Zonnehuis Feestelijke start van structureel Repair Café  

Wormerveer

zaterdag 6 apr Nieuwegein LETS Nieuwegein Feestelijke start van structureel Repair Café 

Nieuwegein

woensdag 10 apr Uden Gebiedsplatform West + Stichting 

Lokale Agenda 21 Uden en Stichting 

Solidariteitswerkplaats Uden

Feestelijke start van structureel Repair Café Uden

zaterdag 13 apr Amsterdam-Noord Rhizomatic project space Kennismaken met en stimuleren van organisatoren 

van dit al eerder gestarte structurele Repair Café

zaterdag 20 apr Tytsjersteradiel Gemeente Tytsjersteradiel Feestelijke start van structureel Repair Café  

Tytsjersteradiel

vrijdag 10 mei Emmen Enthousiaste bewoner en kringloop-

winkel Het GOED

Feestelijke start van structureel Repair Café Emmen

zaterdag 11 mei Vorden Stichting Welzijn Vorden Feestelijke start van structureel Repair Café Vorden

zaterdag 25 mei Oegstgeest Enthousiaste bewoners Feestelijke start van structureel Repair Café  

Oegstgeest

vrijdag 14 jun Amsterdam-West Volksbond + ABC Alliantie Welzijn Feestelijke start van structureel Repair Café  

Amsterdam Oud-West
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A. Bezoeken met de Repair Bus
Door de extreem grote belangstelling van startende Repair Café-groepen in 

het land draaide de Repair Bus in 2013 overuren. De bus, waarmee mede-

werkers en vrijwilligers van Stichting Repair Café persoonlijk langsgaan bij 

nieuwe Repair Cafés om deze in de startfase extra te ondersteunen, heeft in 

2013 in totaal veertig ritten gemaakt (zie tabel 2a en 2b op pag. 12 en 14). 

Dat waren er veel meer dan aanvankelijk de bedoeling was. 

De bezoeken waren stuk voor stuk zeer waardevol: ze vormden een gele-

genheid voor Stichting Repair Café en een nieuwe lokale partner om elkaar 

in een ontspannen sfeer te leren kennen en zo te beginnen aan een positieve 

samenwerking.

Wegens het enorme beroep dat in 2013 op de bus werd gedaan, heeft Stich-

ting Repair Café in de zomer besloten om de bus niet langer gratis op pad 

te sturen. Aan lokale organisatoren werd vanaf augustus een eigen bijdrage 

van € 150 gevraagd. Hierdoor is het aantal aanvragen, dat in het voorjaar de 

spuigaten uitliep, na de zomer afgenomen. Toch zijn in de tweede helft van 

het jaar nog altijd 11 ritten uitgevoerd.

De stap om lokale afnemers een bijdrage te laten betalen voor het bezoek 

van de bus was voor Stichting Repair Café ook een testcase. Zij wilde daar-

mee peilen hoe lokale organisatoren zouden reageren als bepaalde diensten 

van Stichting Repair Café niet langer gratis waren. De over het algemeen 

goede reacties op de eigen bijdrage voor het busbezoek sterkten Stichting 

Repair Café in de overtuiging dat lokale organisatoren heel goed begrijpen 

dat op termijn niet alles wat Stichting Repair Café biedt, gratis kan zijn.

De organisatoren van Repair Café 

Vorden gaven alle betrokkenen 

tijdens hun eerste Repair Café een 

wijnglas met het Repair Café-logo 

erin gegraveerd. Daarmee werd 

vervolgens geproost.  

(foto: Martine Postma/Stichting 

Repair Café Nederland)

Repair Café Hilversum ging in september van start

(foto’s: Stichting Repair Café Nederland)

Repair Café Hilversum ging in september van start
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     Tabel 2b. Ritten met de Repair Bus in 2013: bezochte evenementen

Datum Plaatsnaam Aard van het evenement

zaterdag 27 apr Rotterdam Repair Café op Lentemarkt in Rotterdam-Feijenoord, samen met organisatoren van  

Repair Café Rotterdam-Feijenoord

dinsdag 28 mei Amsterdam Repair Café op feestelijke dag in Theaterschool Amsterdam

zaterdag 15 jun Amsterdam Samen Indische Buurt Festival

donderdag 10 okt Den Haag Repair Café bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ter gelegenheid  

van Dag van de Duurzaamheid

Datum Plaatsnaam Lokale organisator Aard van het bezoek

zaterdag 17 aug Epe Wijksteunpunt Vaassen Feestelijke start van structureel Repair Café Epe

dinsdag 3 sep Edam-Volendam Servicepunt Vrijwilligerswerk,  

Hobbysoos de Toevlucht

Feestelijke start van structureel Repair Café  

Edam-Volendam

donderdag 5 sep Heerhugowaard Kern8, Stichting Present Feestelijke start van structureel Repair Café  

Heerhugowaard

zaterdag 7 sep Enschede Stroinkshuis Feestelijke start van structureel Repair Café Enschede

zaterdag 14 sep Hilversum Versa Welzijn Feestelijke start van structureel Repair Café Hilversum

zaterdag 21 sep Middelburg Stichting Welzijn Middelburg Feestelijke start van structureel Repair Café  

Middelburg

woensdag 25 sep Zevenaar Stichting Caleidoz Welzijn Zevenaar en 

Regionale Sociale Dienst De Liemers

Kennismaken met en stimuleren van organisatoren 

van dit al eerder gestarte structurele Repair Café

woensdag 2 okt Arnhem EVS Transitie Feestelijke start van structureel Repair Café  

Arnhem-Presikhaaf

zaterdag 5 okt Menameradiel Stichting dorpshuis "Op Healwei" Feestelijke start van structureel Repair Café  

Menameradiel

zaterdag 2 nov Het Hoogeland 

(Winsum)

Enthousiaste bewoners Kennismaken met en stimuleren van organisatoren 

van dit al eerder gestarte structurele Repair Café

zaterdag 9 nov Laren (Gelderland) het Kulturhus Feestelijke start van structureel Repair Café Laren

 Tabel 2a. Ritten met de Repair Bus in 2013: lokale groepen (vervolg)



15

B. Activiteiten van het Repair Café-netwerk
Door de druk die het enorme aantal startende Repair Cafés in 2013 op de 

medewerkers van Stichting Repair Café legde, is het er in 2013 niet van ge-

komen veel extra activiteiten te organiseren voor het bestaande Repair Café-

netwerk. Wel is, net als in 2012, een landelijke Repair Café-dag gehouden.

Voor deze dag, die Stichting Repair Café op zaterdag 1 juni organiseerde, 

kwamen ruim zeventig organisatoren van bijna veertig Repair Cafés naar 

Amsterdam. In Buurtcentrum De Meevaart, thuisbasis van Repair Café 

Amsterdam-Oost, werden speeddate-sessies en groepsgesprekken gehou-

den en werd gezamenlijk geluncht. De hele dag hadden de Repair Café-

organisatoren gelegenheid om kennis met elkaar te maken, ervaringen uit te 

wisselen en van elkaar te leren. De dag werd afgesloten met een groepsfoto 

in de tuin van De Meevaart.  

 

Landelijke Repair Café-dag in Amsterdam-Oost

(foto: Stichting Repair Café Nederland)

Overigens bleek in 2013 dat het netwerk van lokale organisatoren elkaar - 

mede door de kennismaking op de landelijke Repair Café-dag - steeds beter 

weet te vinden. Zo staken in het najaar reparateurs uit Deventer en Wage-

ningen de koppen bij elkaar om gezamenlijk een reparatiehandleiding op te 

stellen voor Senseo-koffiezetapparaten. Repair Café Deventer organiseerde 

daartoe in november een middag voor reparateurs, waarop gezamenlijk aan 

Senseo’s werd gesleuteld en waarop de beste adviezen werden geïnven-

tariseerd. De handleiding was uiteindelijk begin 2014 klaar, en is landelijk 

verspreid via het forum op repaircafe.nl.

 

 

“Dankzij @RepairCafe 

#Bilthoven weer wer-

kende boormachine! 

Draadbreuk verholpen 

met nieuwe draad. Super 

en dank” (tweet van Ralph 

de Vries (@RalphUtrecht) 

op 25 mei)
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C. Websites en sociale media
Het aantal unieke bezoekers op de website repaircafe.nl is in 2013, net  

als in de eerdere jaren, opnieuw toegenomen. De internationale website  

van Stichting Repair Café, repaircafe.org, maakte een nog grotere groei 

door. Precieze bezoekersaantallen van beide sites zijn te vinden in de  

onderstaande overzichten. 

Unieke bezoekers op repaircafe.nl in 2013, vergeleken met 2012

2013 2012

Januari 9.932 2.471

Februari 7.166 4.657

Maart 8.614 3.598

April 7.209 3.271

Mei 8.020 9.114

Juni 5.537 4.319

Juli 5.790 3.087

Augustus 7.802 2.685

September 9.022 4.653

Oktober 9.043 7.740

November 11.487 8.018

December 7.634 8.922

Bron: Google Analytics

Unieke bezoekers op repaircafe.org in 2013 

(bijgehouden sinds augustus) 2013

Augustus 291

September 8.043

Oktober 14.235

November 15.843

December 14.255

Bron: Google Analytics

Stichting Repair Café heeft in de zomer besloten te stoppen met de service 

om alle lokale Repair Café-groepen in Nederland een eigen website te geven 

onder het Repair Café-domein (zoals bijvoorbeeld http://denhaag.repaircafe.

nl). Door de explosieve groei van het aantal lokale Repair Cafés ging deze 

arbeidsintensieve service in 2013 te veel tijd kosten. Besloten is dat lokale 

groepen die al een eigen subsite onder het Repair Café-domein hadden, 

deze voorlopig mogen houden, mits ze zelfstandig in staat zijn de site bij te 

houden. Stichting Repair Café is niet meer bereikbaar voor allerlei technische 

 

 

“Leuk om op jullie site 

te lezen dat steeds 

meer kinderen betrok-

ken raken bij dit mooie 

concept. Ik kan jullie 

berichten dat ook wij 

vanaf heden twee nieuwe 

collega’s hebben die 

als stagiair mee zullen 

helpen bij ons komende 

Repair Café. Twee dames 

van 13 jaar oud van de 

Noordgouw uit Heerde. 

Zij helpen mee om de 

boel gezellig te maken, 

ze gaan mensen inter-

viewen, foto’s maken en 

helpen waar nodig. Ik 

hoop dat ze aangestoken 

raken door de positiviteit 

van het Repair Café en 

na hun maatschappe-

lijke stage ook nog eens 

langs zullen komen.” 

(reactie van Joshua Smeets 

van Repair Café Vaassen, 4 

december 2013)
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vragen over het gebruik en beheer van de subsites. De stichting adviseert 

startende groepen sinds de zomer om zelf een website aan te maken, of  

een Facebookpagina. Dit werkt prima.

Ook op de sociale media is de toenemende populariteit van het Repair Café 

duidelijk zichtbaar: de Facebookpagina van Stichting Repair Café  

(https://www.facebook.com/RepairCafeNederland) had aan het eind van  

het jaar 3.312 likes. Dat waren er begin 2013 nog 1.362.

Ook het aantal volgers van @RepairCafe op Twitter nam in de loop van het 

jaar gestaag toe, van circa 900 in januari tot ongeveer 1500 eind december. 

Op het eigen YouTube-kanaal van Stichting Repair Café  

(http://www.youtube.com/user/RepairCafeNederland) waren eind 2013 

tientallen video’s te zien, met sfeerimpressies van lokale Repair Cafés in 

Nederland en tal van andere landen.   

D. Aanpassing en uitbreiding ondersteunend materiaal
Stichting Repair Café heeft in 2013 het informatie- en publiciteitsmateriaal 

waarmee zij lokale organisatoren ondersteunt, opnieuw licht aangepast. Het 

startpakket is op verschillende punten verbeterd, uitgebreid en geactuali-

seerd. Verder is een begin gemaakt met een veiligheidsprotocol; een docu-

ment met tips en adviezen om veilig werken in het Repair Café te bevorde-

ren. Daarnaast heeft Stichting Repair Café haar netwerk ook in 2013 weer de 

mogelijkheid geboden om via de stichting een opvallende Repair Café-event-

flag te bestellen. Deze vlag, met het Repair Café-logo erop, staat inmiddels 

bij tientallen lokale Repair Cafés voor de deur wanneer zij geopend zijn.  

E. Database reparatiegegevens
Het is Stichting Repair Café in 2013 helaas niet gelukt meer lokale organisa-

toren ertoe te bewegen structureel de database in te vullen die zij in 2012 

voor alle Repair Cafés in Nederland had aangemaakt. Bedoeling was dat alle 

organisatoren in Nederland na iedere Repair Café-bijeenkomst in deze cen-

trale database zouden bijhouden welke voorwerpen in hun Repair Café ter 

reparatie waren aangeboden, wat er mis mee was geweest, of de reparatie 

was gelukt en zo ja, op welke manier. Stichting Repair Café wilde zo zicht 

krijgen op veel voorkomende mankementen, met de bedoeling om vervol-

gens fabrikanten te benaderen met deze gegevens en er bij hen op aan te 

dringen om hun producten beter en beter repareerbaar te maken. 

 

 

“Slechts 1 Repair Café in 

Zwolle. Vind ik toch wat 

weinig. Goed voor her-

gebruik, bewustwording 

en nog sociaal ook.” 

(tweet van Louis Zandber-

gen (@louiszandbergen) op 

1 juli)

 

 

“Repair Café Zwolle 

bestaat nog niet. Hoe 

wordt zoiets opgezet?” 

(reactie van Joyce Schreu-

der op de Facebookpagina 

van Stichting Repair Café, 

20 februari 2013)
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In 2013 heeft Stichting Repair Café haar netwerk van lokale organisatoren 

herhaaldelijk opgeroepen de database in te vullen. Dit heeft helaas niet tot 

resultaat geleid. Ook in 2013 voerden slechts enkele Repair Café-organi-

satoren (namelijk die in Hoogeveen, Utrecht, Nijmegen, Parkstad Limburg, 

Zeewolde, Den Haag en Amsterdam-Oost) hun reparatiegegevens in de 

database in. 

F. Repair Café Amsterdam-Oost
Repair Café Amsterdam-Oost, het eigen Repair Café van de stichting, be-

leefde in 2013 een topjaar. Het Repair Café was vanaf januari iedere week 

geopend: drie keer in de maand op woensdagmiddag, één keer op zaterdag. 

Vooral de woensdagen werden goed bezocht. Meestal waren er rond de 25 

bezoekers en werden circa 25 reparaties uitgevoerd. Het aantal voorwerpen 

(elektrische apparaten, kledingstukken, meubels en fietsen) dat daadwerke-

lijk werd gerepareerd/gered, lag doorgaans rond de 70 procent. Dat bete-

kent dat maandelijks in Repair Café Amsterdam-Oost circa 100 buurtbewo-

ners zijn geholpen en dat elke maand ongeveer 70 gebruiksvoorwerpen zijn 

gered van de sloop/vuilnisbelt.

Om de database goed te kunnen invullen, is het ten eerste nodig dat het 

inschrijfformulier volledig wordt ingevuld. In dit stadium gaat het in veel 

Repair Cafés al mis.
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“Zeer tot mijn vreugde 

blijkt mijn cd-speler het 

weer te doen!!! Ik kan ein-

delijk, na máánden stilte, 

mijn cd met vogelgeluiden 

weer spelen, een cd waar 

ik zeer door tot rust kom 

zolang ik nog in de stad 

woon. Binnenkort zie je 

me weer. Het was weer 

gezellig, dank voor alles!” 

(uit mailtje van María, vaste 

bezoeker van Repair Café 

Amsterdam-Oost, februari 

2013)

Bij Repair Café Amsterdam-Oost waren in 2013 ongeveer 25 vrijwilligers be-

trokken. Zij varieerden in leeftijd van zeer jong (14- en 15-jarige scholieren 

die een maatschappelijke stage lopen) tot gepensioneerd. De samenstelling 

van het team veranderde geregeld. Naast de vaste kern van circa 15 vrijwil-

ligers waren er bijna maandelijks wisselingen in de bezetting. Dit was vaak 

een goed teken: vrijwilligers die tijdelijk zonder werk zaten, vonden weer 

een baan en vertrokken dan bij het Repair Café. Regelmatig meldden zich 

spontaan nieuwe vrijwilligers aan. Stichting Repair Café heeft op sommige 

momenten zelf ook actief vrijwilligers geworven, bijvoorbeeld om de naaita-

fel te bezetten.

De bijeenkomsten van Repair Café Amsterdam-Oost werden het hele jaar 

gehouden in buurtcentrum De Meevaart. Ze zijn daar in de loop van het jaar 

uitgegroeid tot een sociaal evenement, waarbij ook regelmatig buurtbewo-

ners langskwamen voor de gezelligheid. 

Het Repair Café vervulde ook in 2013 nog altijd een voorbeeldrol voor star-

tende Repair Cafés in andere buurten van Amsterdam en andere gemeentes. 

Bijna wekelijks waren nieuwe geïnteresseerden in De Meevaart te gast om 

te zien hoe het er daar aan toegaat. Ook journalisten wisten Repair Café 

Amsterdam-Oost te vinden. In 2013 kwamen onder anderen journalisten 

van Al Jazeera, Der Spiegel en de NCRV langs om reportages te maken. Ook 

een cameraploeg van Endemol filmde uitgebreid in dit Repair Café, voor een 

programma van de Nationale Postcode Loterij.



20

Toch ging niet alles vanzelf. In de eerste helft van 2013 waren er af en toe 

botsingen tussen de vrijwilligers van het Repair Café en de vrijwilligers van 

De Meevaart. Er was soms onenigheid over wie waarvoor verantwoordelijk 

was, wie achter de bar mocht komen en wie niet, en bijvoorbeeld over het 

feit dat de Meevaart-vrijwilligers onderling vaak geen Nederlands praten. De 

vrijwilligers van De Meevaart stoorden zich op hun beurt soms aan gedra-

gingen of uitspraken van de Repair Café-vrijwilligers. Stichting Repair Café 

is hierover meermalen in gesprek gegaan met beide groepen vrijwilligers. 

Gemaakte afspraken zijn op gezette tijden herbevestigd, waarna de sfeer 

altijd weer opklaarde. 

Voor het overgrote deel van de tijd was het overigens heel gezellig in De 

Meevaart en konden de verschillende groepen prima met elkaar door een 

deur. Stichting Repair Café is van mening dat kleine onenigheden er ook een 

beetje bijhoren als diverse groepen vrijwilligers samenwerken in dezelfde 

ruimte. Ze vindt het belangrijk om steeds de dialoog aan te gaan en daar-

mee te laten zien dat samenwerking uiteindelijk heel goed mogelijk is en 

positief kan uitpakken voor iedereen.  

Sinds oktober 2013 is een afsplitsing van Repair Café Amsterdam-Oost actief 

in de wijk Betondorp. Dit Repair Café wordt gerund door enkele vaste krach-

ten van Repair Café Amsterdam-Oost, op dagen dat er in De Meevaart geen 

bijeenkomst is. De vrijwilligers uit Betondorp zijn daarnaast ook nog in De 

Meevaart actief.

 

Repair Café-veteranen Theo en Marion (met Repair Café-T-shirts) 

openen hun eigen Repair Café in Amsterdam-Betondorp

(foto: Martine Postma/Stichting Repair Café Nederland)
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G. Professionalisering eigen organisatie
Met het oog op de toekomst heeft Stichting Repair Café in het najaar een 

adviestraject doorlopen bij adviesbureau De Beuk uit Hoorn. Achtergrond 

hiervan was dat Stichting Repair Café in december 2013 haar eerste pro-

jectperiode van drie jaar afsloot en in 2014 een volgende fase in zou gaan. 

Hiervoor had zij behoefte aan een strategisch meerjarenplan, dat realistisch 

en uitvoerbaar was en een duidelijke koers aangaf. Het adviestraject moest 

antwoord geven op onder meer de volgende vragen: 

• waar wil Stichting Repair Café over vijf jaar staan?

• wat zijn de kernactiviteiten van de stichting, wat moet het uiteindelijke 

takenpakket worden?

• hoe kan Stichting Repair Café de kosten voor deze activiteiten betalen?

• hoe zorgt Stichting Repair Café ervoor dat ze na de volgende periode van 

drie jaar niet meer afhankelijk is van externe financiers?  

• wat is een logische taakverdeling tussen de landelijke Stichting Repair Café 

en de lokale Repair Cafés? 

• wat is een logische manier van besturen en organiseren voor Stichting 

Repair Café?

Aan de hand van de uitkomst van het adviestraject heeft Stichting Repair 

Café haar toekomstplannen aangescherpt, waarna zij in 2014 vol goede 

moed de volgende fase is ingegaan. 

2. Bereik en impact van het Repair Café

Het Repair Café heeft in 2013 meer mensen dan ooit bereikt. In Nederland, 

maar ook daarbuiten. Via de lokale Repair Cafés zelf, maar ook via de natio-

nale en internationale media. ‘Repair Café’ is in 2013 een begrip geworden. 

Het woord ‘repaircafé’ werd in oktober zelfs opgenomen als nieuw woord in 

de digitale versie van de Dikke van Dale. Dat geeft aan dat Stichting Repair 

Café in 2013 is geslaagd in haar doelstelling om repareren op een moderne 

manier terug te brengen in de lokale samenleving. Repareren is weer nor-

maal geworden! 

A. Aantal betrokken vrijwilligers
Met een gemiddeld aantal van vijftien vrijwilligers per lokale Repair Café-

groep, en bij het aantal van 180 Repair Café-groepen dat Nederland eind 

2013 telde, waren in Nederland aan het eind van het jaar circa 2.700 vrijwil-

ligers bij het Repair Café betrokken. Buiten Nederland waren aan het eind 

van het jaar ongeveer 120 Repair Café-groepen actief, met een geschat to-

taalaantal betrokken vrijwilligers van ongeveer 1.800. Dat brengt het totale 

“Wij willen een Repair Café 

organiseren om te laten 

zien dat een locatie bij een 

grote voetbalvereniging 

meer kan zijn dan alleen 

een sportkantine. We wil-

len de mensen uit het dorp 

een gelegenheid geven 

elkaar te ontmoeten en 

elkaar te helpen bij repa-

raties.” (uit mail van opstar-

tende groep in Asten, Noord-

Brabant, die samenwerkt met 

een voetbalvereniging, oktober 

2013)
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aantal Repair Café-vrijwilligers in de wereld eind 2013 op 4.500; ruim vier 

keer zo veel als een jaar eerder. 

B. Aantal bezoekers
Uitgaande van gemiddeld 35 bezoekers per Repair Café-bijeenkomst, en van 

gemiddeld één bijeenkomst per lokale groep per maand, trokken de Repair 

Cafés wereldwijd aan het eind van het jaar in totaal ongeveer 10.500 bezoe-

kers per maand. 

C. Aantal verrichte reparaties
Stichting Repair Café gaat, op basis van ervaringen uit het verleden, uit van 

gemiddeld 25 reparaties per Repair Café-bijeenkomst en een gemiddeld 

slagingspercentage van 70 procent. Bij 300 Repair Café-groepen wereldwijd 

eind 2013 betekent dat dat maandelijks onder de vlag van het Repair Café 

wereldwijd 7.500 reparaties worden verricht, waarvan er 5.250 succesvol 

zijn. Dat betekent dat maandelijks 5.250 voorwerpen van de afvalberg wor-

den gered en langer kunnen worden gebruikt. 

“Ik wil een Repair Cafe 

opstarten omdat ik 

zinvol bezig wil zijn. 

Ik ben al bijna twee 

jaar werkzoekend en 

ik word ondertussen 

steeds somberder over 

mijn kansen op de 

arbeidsmarkt. Ik heb 

het gevoel dat ik het 

contact met “de samen-

leving” verlies. Ik kom 

graag mijn bed uit voor 

iets wat mij enthousiast 

maakt en dat doet het 

Repair Café. Ook lijkt 

het mij gewoon leuk om 

meer mensen in mijn 

buurt te leren kennen.” 

(uit mail van startende 

organisator in Dronten, 

november 2013)
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D. Impact
Het Repair Café heeft zowel impact op milieu- als op sociaal gebied. Ook in 

2013 zijn op beide fronten weer aanzienlijke resultaten geboekt.

Effect op milieugebied 

Onderzoek van TNO wees enkele jaren geleden al uit dat het inzamelen en 

hergebruiken van goederen via kringloopwinkels per ingezamelde kilo een 

besparing van eveneens een kilo CO2-uitstoot oplevert. Repareren en herge-

bruiken via het Repair Café heeft hetzelfde effect: een product hoeft niet te 

worden weggegooid en vervangen. Gesteld kan dus worden dat het repare-

ren van 1 kilo goederen in het Repair Café een CO2-besparing van eveneens 

1 kilo oplevert. 

Hoeveel kilo de goederen die in 2013 in Repair Cafés zijn gerepareerd, 

samen wogen, is niet te zeggen. Wel kan op basis van de hierboven al 

genoemde aantallen geslaagde reparaties een ruwe schatting van de be-
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spaarde CO2-uitstoot worden gemaakt. Als een gemiddeld voorwerp een kilo 

weegt, en als 300 lokale groepen wereldwijd maandelijks een Repair Café-

bijeenkomst organiseren - zoals eind 2013 het geval was -, dan wordt als 

gevolg daarvan maandelijks naar schatting 5.250 ton CO2-uitstoot bespaard. 

Volgens cijfers van MilieuCentraal stoot een gemiddeld huishouden jaarlijks 

bijna 8,5 ton CO2 uit. Dat zou betekenen dat de maandelijkse CO2-besparing 

als gevolg van het Repair Café gelijk is aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 

617 huishoudens. 

Als wordt uitgegaan van een halve kilo als gemiddeld gewicht van een  

voorwerp dat in het Repair Café wordt gerepareerd, dan wordt onder  

Repair Café-vlag per maand de jaarlijkse CO2-uitstoot van circa 300 huis-

houdens bespaard.

Natuurlijk beperken de milieu-effecten van het Repair Café zich niet tot 

bespaarde CO2-uitstoot. Via het Repair Café zijn in 2013 talloze mensen in 

de hele wereld bereikt met de boodschap dat repareren een goed alternatief 

voor weggooien is, dat repareren vaak helemaal niet moeilijk is of duur hoeft 

te zijn, en dat het ontzettend leuk en gezellig kan zijn als je het samen doet 

met mensen uit je buurt. Het Repair Café heeft daarmee talloze mensen aan 

het denken gezet over hun eigen weggooigedrag. Het heeft eraan bijgedragen 

dat steeds meer mensen overtuigd zijn geraakt van het nut en de noodzaak 

om repareren terug te brengen als normale activiteit in het dagelijks leven. 

Effect op sociaal gebied

Stichting Repair Café heeft in 2013 het onderzoek afgerond waaraan zij eind 

2012 was begonnen, naar de sociale functie die het Repair Café vervult voor 

de vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Dit onderzoek heeft een hartverwar-

mend rapport opgeleverd, getiteld ‘Repair Café: een sociaal idee’. Dit rapport 

kan als afzonderlijk document worden opgevraagd bij Stichting Repair Café. 

Onderdeel van het onderzoek waren zes diepte-interviews met vrijwilligers 

van diverse Repair Cafés in Nederland. Deze vrijwilligers bleken zich allen 

erg betrokken te voelen bij het Repair Café in hun woonplaats en bleken 

trots te zijn op hun werkzaamheden. Ze zeiden zich als gevolg daarvan 

sterker en zelfverzekerder te voelen. Voor sommige vrijwilligers was het Re-

pair Café een manier geweest om uit een sociaal isolement te komen, voor 

andere een manier om weer betaalde klussen te krijgen. Dat het Repair Café 

bijdraagt aan empowerment van een belangrijk deel van de vrijwilligers, 

staat door dit onderzoek buiten kijf. 

1 http://www.milieucentraal.nl/thema’s/thema-1/klimaat-en-milieuproblemen/klimaat-

verandering/klimaatcompensatie

 

 

“Potverdorie, wat krijgen 

we nou? In de stad van 

high tech en slimme regio 

geen Repair Café? Terwijl 

in zeventig steden en dor-

pen in Nederland mensen 

al wel terechtkunnen om 

kleine huishoudelijke ap-

paratuur, speelgoed, klei-

ne meubelen en kleding 

te laten repareren?” Dat 

werd Fons Weijts (69), 

oud-werktuigbouwkun-

dige bij Philips en DAF, 

toch een beetje te dol. 

Ook in Eindhoven moest 

een Repair Café komen! 

(beginalinea van artikel in 

het Eindhovens Dagblad van 

2 maart 2013, over de start 

van Repair Café Eindhoven 

op 1 maart)
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3. Repair Café en het buitenland
 

In 2013 was de aandacht voor het Repair Café-concept vanuit het buitenland 

nog groter dan die in 2012 al was. De vele publicaties en uitzendingen in 

buitenlandse media leidden ertoe dat enorme aantallen buitenlandse be-

langstellenden het startpakket van Stichting Repair Café wilden ontvangen. 

Vooral vanuit Duitsland was de belangstelling enorm. Maar ook vanuit de 

Engelssprekende landen en Frankrijk nam het aantal aanvragen in de loop 

van het jaar alleen maar toe. 

Deze overweldigende belangstelling noodzaakte Stichting Repair Café om 

in de loop van het jaar haar werkwijze aan te passen. Verleende zij al haar 

diensten tot dan toe gratis, in de zomer begon zij een Duitse webwinkel, 

waar Duitstalige belangstellenden het digitale Repair Café-startpakket kon-

den kopen. Het was spannend of deze stap niet het einde van de wereld-

wijde belangstelling voor het Repair Café zou betekenen. Dat bleek niet het 

geval. Het enthousiasme nam eerder toe dan af. Gesterkt door die ontwikke-

ling bracht de stichting in de loop van het jaar ook de Engels- en Franstalige 

startpakketten onder in een webwinkel. 

Half oktober trakteerde Stichting Repair Café, in het eigen Repair Café in 

Amsterdam-Oost, op taart. Daarmee wilde de stichting markeren dat Neder-

land op dat moment 160 Repair Café-locaties telde en dat er wereldwijd al 

275 groepen actief waren.  

 

 

“Na mijn ontslag heb ik in 

een diep dal gezeten. Ik 

was depressief, pessi-

mistisch, alles zat tegen. 

Toen ik alles weer op 

de rit had, kwam ik het 

Repair Café tegen en dat 

heeft mij weer helemaal 

teruggebracht. Door het 

Repair Café heb ik ge-

merkt dat mensen blij 

met mij zijn. Daardoor 

ben ik anders naar mezelf 

gaan kijken en ben ik 

meer aandacht aan me-

zelf gaan besteden. Door 

het advies en het pushen 

van anderen bij het Re-

pair Café ben ik voor het 

eerst weer naar de dokter 

gegaan. Dat was ook 

wel nodig, want ik bleek 

suikerziekte te hebben.” 

(citaat uit interview met 

Repair Café-vrijwilliger in het 

rapport ‘Repair Café: een 

sociaal idee’) 

275 groepen actief waren.  

Taart in Repair Café  

Amsterdam-Oost: 275 

Repair Cafés wereldwijd!  
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A. België
In België werd de samenwerking met het Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) 

in Brussel voortgezet. Deze organisatie verspreidt, sinds 2012, het Repair 

Café-concept in Vlaanderen. Dat gaat heel goed: Vlaanderen telde aan het 

eind van het jaar bijna honderd Repair Café-locaties. 

In de zomer sloot Stichting Repair Café nog een samenwerkingsovereen-

komst in België. De Waalse organisatie Repair Together, eveneens gevestigd 

in Brussel, werd de partner voor Wallonië. NBV en Repair Together hebben 

sindsdien onderling nauw samengewerkt. Ze vullen bijvoorbeeld gezamen-

lijk de website repaircafe.be en ondersteunen gezamenlijk een netwerk van 

tweetalige Repair Cafés in Brussel.

B. Duitsland
Duitsland ontpopte zich in 2013 als hét Repair Café-land van de toekomst. 

Het land telde aan het eind van 2013 ongeveer veertig Repair Café-locaties. 

De belangstelling uit Duitsland was zo overweldigend, dat Stichting Repair 

Café in de loop van het jaar steeds meer behoefte kreeg aan samenwerking 

met een partner die de verspreiding van het Repair Café in Duitsland vanuit 

het land zelf kon begeleiden. Die partner werd in het najaar gevonden in de 

Stiftungsgemeinschaft Anstiftung & Ertomis uit München. De samenwerking 

ging formeel op 1 januari 2014 in. 

Anstiftung & Ertomis is een non-profitorganisatie die als doelstelling heeft 

duurzaamheid in het dagelijks leven te bevorderen en buurtgenoten op 

nieuwe manieren met elkaar te verbinden. Zo is ze actief in projecten voor 

stadstuinen en ontplooit ze allerlei activiteiten op doe-het-zelfgebied.  

De organisatie beheert bijvoorbeeld een netwerk van offene Werkstätten  

- open werkplaatsen - in heel Duitsland. 

‘J’adore! C’est tout sim-

plement génial!’ (reactie 

van Lionel op blogpost 

over Repair Café Brussel: 

http://jnschubert.word-

press.com/2013/02/10/

reparer-dans-la-joie-et-la-

bonne-humeur/, 10 febru-

ari 2013)

 

 

“Ich möchte ein Repair 

Café zusammen mit mei-

nen Schülern eröffnen, 

um vielen Jugendlichen 

das Bewusstsein für das 

Reparieren wiederzuge-

ben. Heutzutage sind vie-

le Sachen komplizierter 

zu reparieren, aber nicht 

unmöglich.” (uit bestel-

formulier Duitse webshop, 

Manfred Kluthe uit Münster, 

4 nov 2013)



27

C. Verenigd Koninkrijk
Vanuit het Verenigd Koninkrijk kwamen in 2013 allerlei enthousiaste reac-

ties. Het Repair Café-startpakket werd tientallen malen opgevraagd (waar-

van circa vijftien keer via de webshop die sinds het najaar op de internatio-

nale website stond). Aan het eind van het jaar waren ongeveer tien Repair 

Café-groepen in het Verenigd Koninkrijk actief. Diverse daarvan (in Hereford-

shire, Brighton, Malvern Hills) hebben in 2013 contact gezocht met Stichting 

Repair Café om te overleggen over nadere samenwerkingsmogelijkheden. 

Hoewel hier (nog) geen concrete afspraken met Britse partners uit zijn 

voortgekomen, waren dit stuk voor stuk positieve en enthousiaste contacten.

D. Frankrijk
In Frankrijk waren de ontwikkelingen op Repair Café-gebied in 2013 ver-

gelijkbaar met die in het Verenigd Koninkrijk. Dat wil zeggen: er was geen 

sprake van Repair Café-gekte zoals in België en Duitsland, maar diverse 

groepen - net als in het Verenigd Koninkrijk ongeveer tien - gingen in 2013 

bijzonder enthousiast met het concept aan de slag.

E. Verenigde Staten
Ook in de Verenigde Staten ontstonden in 2013 een stuk of tien Repair 

Cafés, waarvan die in Palo Alto (in de staat Californië) en New Paltz (New 

York) eruit sprongen. De organisatoren van deze Repair Cafés onderhielden 

op gezette tijden contact met Stichting Repair Café en maakten in hun eigen 

omgeving veel anderen enthousiast voor het concept. In Palo Alto was het 

enthousiasme zo groot, dat een Repair Café-bijeenkomst in februari meer 

dan 300 bezoekers trok. 

In oktober werd Stichting Repair Café benaderd door iFixit, het Amerikaanse 

bedrijf, met kantoor in Californië, dat een website beheert met talloze re-

paraties in woord en beeld. iFixit maakt zich daarnaast sterk voor het recht 

op repareren en voor beter repareerbare goederen op de markt. iFixit en 

Stichting Repair Café hebben in de laatste maanden van 2013 gekeken naar 

eventuele mogelijkheden om in de toekomst samen te werken. 

Verder hebben ze, half november, gezamenlijk een brief naar de Nederlandse 

Tweede Kamer gestuurd, voorafgaand aan een debat over de circulaire eco-

nomie. In de brief hebben beide organisaties benadrukt dat repareren in zo’n 

economie een cruciale rol speelt, en dat consumenten en professionele repa-

rateurs actief in staat moeten worden gesteld om producten te repareren.

 

 

“Holy Cow! Het hield 

maar niet op. Er stond 

een enorm lange rij 

op straat. We zijn hal-

verwege maar gestopt 

met het inschrijven van 

bezoekers, want het was 

wel duidelijk dat we niet 

iedereen konden helpen.” 

(Peter Skinner, organisator 

van Repair Café Palo Alto, 

in een telefoongesprek met 

Stichting Repair Café, na 

afloop van zijn Repair Café 

waar meer dan 300 bezoe-

kers op afkwamen)
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F. Andere landen
Bij de enthousiaste Repair Café-landen hoort zeker ook Canada. Daar waren 

eind 2013 een stuk of acht groepen met het concept bezig. Repair Café 

Calgary deed in juni van zich spreken, nadat de vijfde stad van Canada 

was getroffen door overstromingen als gevolg van hevige regenval. Repair 

Café Calgary hield in de periode daarna enkele ‘Emergency Repair Cafés’, 

waar bezoekers spullen konden repareren die door de overstroming waren 

beschadigd. 

Stichting Repair Café ontving in februari foto’s van Repair Café Santos, in 

Brazilië. Hoewel Santos aan de andere kant van de wereld ligt, spreekt uit 

de foto’s (hieronder en op pag. 29) precies dezelfde sfeer als ook in Neder-

landse Repair Cafés heerst. 

Vanuit Zwitserland en Oostenrijk nam de belangstelling voor het Repair Café 

in de tweede helft van het jaar toe, met diverse bestellingen van het start-

pakket in de webwinkel. Ook vanuit Italië en Portugal werd het startpakket 

een paar keer besteld. De meest opvallende bestellingen kwamen uit Japan, 

Australië en Nieuw-Zeeland. 

Foto’s: Repair Café Santos
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In Brazilië is de Repair Café-sfeer precies hetzelfde als in Nederland
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Datum Medium Land Nadere informatie

16 jan Krant Nederland Amsterdamse daklozenkrant Z, fotoreportage in Repair Café voor doorplaatsing 

artikel uit Haags Straatnieuws

21 jan Krant Nederland Amsterdamse daklozenkrant Z, foto van Martine 

13 feb Opinieweekblad Nederland Vrij Nederland, artikel over Repair Café n.a.v. uitverkiezing Repair Café tot Radi-

cale Vernieuwer 2013

4 maa Tijdschrift Nederland EO-vrouwenmagazine EVA, signalering in de rubriek Inspiratie

maart Tijdschrift Nederland Buitenleven (ANWB-magazine), artikel met achtergrondinfo over RC en reportage 

in RC Haarlem Meetingz!

3, 4 en 

5 apr

Televisie Internationaal Aljazeera English, programma Earthrise, opnamen voor uitgebreidere reportage 

over verspeiding van Repair Café-concept

13 mei Tijdschrift Frankrijk BricoMalin, Frans doe-het-zelf-magazine, interview met Martine over ins en outs 

van Repair Café-concept

13 mei Tijdschrift Frankrijk/ 

Duitsland

ParisBerlin, Frans/Duits tijdschrift, interview met Martine over ins en outs van 

Repair Café-concept

17 mei Radio Frankrijk Programma Carnet du Monde op radiozender Europe 1, interview met Martine 

over hoe en waarom van Repair Café

23 mei Radio Nederland BNR Nieuwsradio, programma Paul van Liempt, interview met Martine over o.a. 

toekomstige financiering van de Repair Café-beweging

30 mei Radio Nederland Sublime FM, 'elevator pitch' van 1 minuut door Martine over Repair Café-concept

6 jun Tijdschrift Nederland Kassa Magazine, vragen beantwoord voor artikel over reparaties

14 jun Tijdschrift Nederland Terdege Magazine, reformatorisch tijdschrift, interview met Martine over achter-

gronden RC

20 jun Tijdschrift Nederland LSA Bewonersberichten, blad voor actieve bewoners. Stukje met foto over op-

mars Repair Cafés in Nederland

2 jul Radio Zwitserland SRF 3, Zwitserlands grootste radiozender, interview met Martine over achtergrond 

Repair Café, n.a.v. eerste RC in Zwisterland (Zürich)

3 jul Onderzoeks-

instituut

Duitsland Wuppertal Institut, telefonisch interview met Martine t.b.v. studie 'Re-use, one 

step beyond'

3 jul Tijdschrift Zwitserland SWISS Magazine, on-board tijdschrift van SWISS Air. Kort stukje met foto over 

opkomst Repair Cafés in Zwitserland

4 jul Tijdschrift Brazilië TRIP Magazine, Braziliaans lifestyle-magazine, artikel over RC-ontwikkelingen 

wereldwijd in afgelopen jaar

19 sep Radio Nederland Amsterdam FM, programma Amsterdam Wordt Wakker, ochtendshow op lokale 

radio. Interview met Martine over nu al 12 Repair Cafés in Amsterdam

20 sep Radio/Internet Duitsland Detektor.fm, internetradiostation met redactie in Leipzig, interview met Martine 

over het ontstaan van het Repair Café en de internationale verspreiding

25 sep Radio Nederland stadsradio Delft (lokale radio), interview met Martine over achtergrond van RC, 

n.a.v. komend Repair Café in Delft

2 en 4 

okt

Televisie Nederland Opnamen Endemol met Martine in Repair Café Amsterdam-Oost en Wormerveer, 

naar later bleek t.b.v. Kanjers van Goud, een programma waarbij de Nationale 

Postcode Loterij initiatiefnemers van bijzondere projecten in het zonnetje zet.  

7 okt Krant Duitsland Hannoversche Allgemeine Zeitung, krant in Hannover, interview met Martine over 

achtergronden en doelen van RC

16 okt Tijdschrift Nederland Down to Earth, blad Milieudefensie. Interview met Martine over geplande slijtage 

(programmed obsolesence) van apparaten

17 okt Krant Nederland Nederlands Dagblad, interview met Martine voor breder artikel over het feno-

meen Repair Café

31 okt onbekend Frankrijk interview met Martine over achtergronden Repair Café, t.b.v. publicatie van Frans 

bureau voor sociale innovatie in regio Parijs

1 nov Boek Verenigd  

Koninkrijk

interview met Martine voor boek voor British Council, over new forms of creative 

space around the world

Tabel 3. Mediacontacten in 2013
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4. Media-aandacht

Ook in 2013 hield de media-aandacht voor het Repair Café aan. Een over-

zicht van de mediacontacten in 2013 staat op pagina 30.

5. Nominaties, onderscheidingen en andere 
bijzondere vermeldingen

Het Repair Café werd in maart benoemd tot Radicale Vernieuwer 2013. Met 

die titel eerden weekblad Vrij Nederland en de organisatie voor maatschap-

pelijke vernieuwing Kennisland in totaal 23 initiatieven voor een betere 

wereld. Zij werden uit meer dan vierhonderd inzendingen gekozen door een 

jury onder leiding van duurzaamheidsvoorvechter Herman Wijffels.  

Het Repair Café werd in september vermeld in de Trendrede 2014, een 

analyse van trends in de samenleving, gemaakt door een groep vooraan-

staande trendwatchers. Het concept is volgens de samenstellers een uiting 

van de trend om spullen, diensten en andere zaken te delen met buurtgeno-

ten. Deze ontwikkeling toont volgens de Trendrede hoe zelforganisatie in de 

maatschappij kan bijdrage aan innovatie. 

Martine Postma stond in oktober op nummer 38 in de Duurzame 100, de 

ranglijst van dagblad Trouw met de honderd duurzaamste denkers en doe-

ners van Nederland. In november werd ze door de Nationale Postcode Loterij 

uitgeroepen tot ‘Kanjer van Goud’. Ze kreeg een Gouden Wimpel en een 

cheque van € 25.000, te besteden aan het Repair Café-project.

 

 

“Ik heb gisteren op t.v. 

kennisgemaakt met het 

repair cafe. Wat een 

goed initiatief! Gewel-

dig. Mijn avond was 

weer helemaal goed. Ik 

zal in Venlo eens kijken 

of dit ook hier kan. Dank 

u voor dit initiatief.” 

(reactie van Lisette Straten 

via repaircafe.nl, na uitzen-

ding Kanjers van Goud op 3 

november)
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Het woord ‘repaircafé’ werd in oktober opgenomen als nieuw woord in de 

Dikke Van Dale, het bekendste verklarende woordenboek van het Nederlands. 

Een repaircafé is volgens Van Dale een ‘plaats of bijeenkomst waar defecte 

apparaten door vrijwilligers worden gerepareerd’. Stichting Repair Café heeft 

bij die bijzondere vermelding aangetekend dat deze omschrijving helaas niet 

de hele lading dekt. Zoals Martine Postma op de website repaircafe.nl liet 

weten: “In het Repair Café worden niet alleen apparaten gerepareerd. Je kunt 

er ook terecht met kleding, tassen, meubels, speelgoed, fietsen en andere 

kapotte spullen zonder stekker. Maar los daarvan is het natuurlijk hartstikke 

leuk dat het Repair Café in de Van Dale staat.” 

Lokale Repair Cafés wonnen in hun eigen omgeving tal van prijzen in 2013. 

Zo werd Repair Café Nijmegen in februari door GroenLinks uitgeroepen tot 

‘idealist van de maand’ en won Repair Café Uden een prijs van de Rabobank 

voor projecten die welzijn en leefbaarheid bevorderen in de gemeenten 

Uden, Veghel en Boekel. 

6. Financieringsplan voor de toekomst

Stichting Repair Café heeft haar activiteiten in de periode 2011-2013 kunnen 

uitvoeren dankzij financiële bijdragen van een aantal partijen. De contracten 

met deze financiers liepen eind 2013 allemaal af. Bestuur en directie zijn 

daarom vanaf het begin van 2013 beziggeweest een nieuwe toekomststra-

tegie uit te stippelen. Die moest het voor de stichting mogelijk maken haar 

werk op een inhoudelijk goede manier voort te zetten, en tegelijkertijd min-

der afhankelijk te worden van subsidies en bijdragen van fondsen. 

Stichting Repair Café heeft in de loop van het jaar een drietal fondsen 

(Stichting DOEN, VSBfonds en Adessium Foundation) bereid gevonden haar 

in de periode 2014-2016 financieel te steunen, onder voorwaarde dat zij er 

in die periode werk van maakt om ook eigen inkomsten te creëren. Bedoe-

ling is dat Stichting Repair Café na 2016 een toekomstbestendige organisatie 

is, die haar kerntaken grotendeels uit eigen middelen kan bekostigen.  

Om naar deze situatie toe te werken, heeft Stichting Repair Café in 2013 

diverse stappen ondernomen. Sinds de zomer is via de Duitstalige Repair 

Café-website geëxperimenteerd met een webwinkel, waarin bezoekers 

het Duitstalige Repair Café-startpakket voor 25 euro konden aanschaffen, 

in plaats van dat zij het gratis konden opvragen bij Stichting Repair Café. 

Deze webwinkel liep vanaf het begin erg goed. Gesterkt door die ervaring 

heeft de stichting vervolgens ook de Engels- en Franstalige startpakketten 

ondergebracht in een webwinkel. Aan het eind van het jaar zijn de prijzen in 

“Ja, natuurlijk gaan wij 

akkoord met jullie voor-

waarden. Ons gaat het er 

vooral om dat wij men-

sen met elkaar in contact 

kunnen brengen en een 

meerwaarde kunnen 

vormen. En het milieu 

kunnen sparen!” (uit mail 

van groep RC-opstarters uit 

Hunsel, oktober 2013)
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deze webwinkels verhoogd tot 45 euro voor het startpakket. Dit heeft geen 

negatieve gevolgen gehad voor het aantal bestellingen dat werd gedaan. De 

ervaringen in het buitenland hebben Stichting Repair Café het vertrouwen 

gegeven dat ook een Nederlandse webwinkel - onderdeel van het toekomst-

plan 2014-2106 - een succes kan worden.

Om het Nederlandse publiek alvast te laten wennen aan betaalde dienstver-

lening, is Stichting Repair Café in augustus begonnen een bijdrage van  

€ 150 te rekenen voor de komst van de Repair Bus. Deze stap heeft het aan-

tal aanvragen voor de Repair Bus, dat in het voorjaar enorm was, enigszins 

verminderd. Toch zijn onder de nieuwe voorwaarden in de tweede helft van 

het jaar nog altijd elf ritten uitgevoerd. Ook dat heeft Stichting Repair Café 

verder gesterkt in de overtuiging dat lokale organisatoren heel goed begrij-

pen dat Stichting Repair Café niet gratis kan blijven werken. 

Stichting Repair Café heeft in 2013 diverse pogingen gedaan om haar dona-

teursnetwerk te vergroten. Dat ging moeizaam. Een brainstormsessie met 

een aantal professionals op het terrein van fondsenwerving leverde geen 

bruikbare nieuwe inzichten op. Ook een advertentie in het blad Genoeg, 

waarbij nieuwe donateurs dit blad een jaar lang gratis konden ontvangen, 

leverde niets op. Een uitgebreide oproep aan de bezoekers van de Lande-

lijke Repair Café-dag in juni, met een gedetailleerde onderbouwing waarom 

Stichting Repair Café donateurs nodig heeft, leverde slechts enkele nieuwe 

donateurs op. 

Om onder meer haar financiële plannen verder aan te scherpen, heeft  

Stichting Repair Café in het najaar een adviestraject gevolgd bij adviesbu-

reau De Beuk. Meer hierover in hoofdstuk 1, paragraaf G: Professionalisering 

eigen organisatie. 

“Wij hebben inmiddels 

15 vrijwillige reparateurs 

van elektrische appara-

ten, computers, klokken 

e.d. en nu ook 2 dames 

die heel professioneel 

kleding herstellen. Echt 

geweldige sfeer! Veel 

mensen blij naar huis.” 

(bericht van Lotte Wouters, 

Repair Café-organisator in 

Purmerend, via de Face-

bookpagina van Stichting 

Repair Café, 25 september 

2013)
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7. Huidige financiers

Stichting Repair Café heeft in 2013 financiële bijdragen voor haar activiteiten 

ontvangen van:

• Stichting DOEN. Stichting DOEN, het fonds van de Nationale Postcode  

Loterij, verstrekte in de periode 2011-2013 een institutionele subsidie 

vanuit het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken. Dat programma 

steunt initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid 

en onderlinge betrokkenheid in buurten. 

• VSBfonds. Dit fonds heeft in 2012 en 2013 financieel bijgedragen. VSB-

fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een samenleving waaraan 

mensen actief deelnemen, waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de 

kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ont-

moeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. 

• Agentschap NL, onderdeel van ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Agentschap NL heeft in de periode 2011-2013 een milieusubsidie verstrekt, 

in het kader van de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en 

Milieu (SMOM). Met deze subsidie – die inmiddels niet meer bestaat – kon-

den organisaties zonder winstoogmerk vernieuwende en oplossingsgerichte 

initiatieven ontplooien op het terrein van milieu en duurzame ontwikkeling, 

op een zodanige manier dat burgers zich daarbij betrokken voelen.

• Adessium Foundation. Adessium Foundation heeft Stichting Repair Café 

in 2013 gesteund door haar het adviestraject aan te bieden dat de stich-

ting in het najaar heeft doorlopen. Adessium Foundation heeft Stichting 

Repair Café geholpen bij het formuleren van de exacte adviesvraag en 

heeft het traject gefinancierd. Adessium streeft naar een wereld waarin 

mensen in harmonie leven met elkaar en hun omgeving. 

• Stadsdeel Amsterdam-Oost. Dit Amsterdamse stadsdeel heeft in 2013 

een jaarsubsidie verstrekt voor het organiseren van Repair Café-bijeen-

komsten in Amsterdam-Oost. 

• Henkel BV. Lijmfabrikant Henkel, bekend van het lijm- en tapemerk Pat-

tex, steunt Stichting Repair Café met een financiële bijdrage omdat het faci-

literen van eenvoudige maar doeltreffende reparaties een van de kerndoe-

len is van de Adhesive-divisie van het internationale bedrijf. Steun aan het 

Repair Café sluit daarnaast aan bij de duurzaamheidsambitie van Henkel.
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• Stichting KICI. KICI, bekend van de groene kledinginzamelingscontainers 

in veel gemeenten, heeft Stichting Repair Café in 2012 en 2013 gesteund 

met een donatie. KICI voelt zich betrokken bij kledingreparaties in het 

Repair Café. Door kleding te repareren, kan immers worden bereikt  

dat de stroom textiel die onder meer via de containers van KICI wordt 

ingezameld, van hogere kwaliteit wordt, waardoor de kleding vaker kan 

worden hergebruikt.

• bezoekers van de Repair Café-bijeenkomsten.

De hoogte van elk van deze bijdragen is te vinden in de jaarrekening 2013. 

8. Over Stichting Repair Café

Doelstelling

Stichting Repair Café, opgericht op 2 maart 2010 en gevestigd in Amster-

dam, stelt zich ten doel om repareren op een moderne manier terug te 

brengen in de samenleving. De stichting spant zich in om reparatiekennis 

te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie in de lokale samenle-

ving te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en 

drijfveren bij elkaar te brengen op laagdrempelige repareerbijeenkomsten, 

de zogeheten Repair Cafés.

“@RepairCafe bedankt 

voor aanwezigheid en 

steun vandaag op de 

burendag in Middelburg. 

Weggooien? Mooi niet!” 

(tweet van Johan Aalberts 

(@johanaalberts) op 21 

september)
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Activiteiten

Stichting Repair Café organiseert repareerbijeenkomsten voor en door  

buurtbewoners en helpt lokale groepen, in binnen- en buitenland, bij het 

opstarten van hun eigen Repair Café.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen met een stevige basis in de  

(sociale) duurzaamheid. 

Het voorzitterschap werd tot en met september 2013 vervuld door Marleen  

van Duijnhoven, directeur van Stichting Gered Gereedschap. 

Sinds november is Leonie Reinders voorzitter. Zij is in het dagelijks leven 

directeur van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). 

Penningmeester is Tim Stok, die in het dagelijks leven een administratiekan-

toor voor goede doelen beheert. 

Secretaris is Peter van Vliet, directeur van Stichting INSnet, een organisatie 

die zich inspant om de transitie naar een duurzame samenleving te versnel-

len door projecten en nieuwe businessmodellen met elkaar te verbinden. 

Directie

Martine Postma

Medewerkers in 2013

Kaja van Rhijn

Annette Posthumus

Krista Jongsma

Hannah Buenting

Gertrud Maes

Lutz Hofer

Nieske Kalkman

Nina Blanken

Tyra van Mossevelde

Bas Ruijters

Adviseur

Kees Noorman
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www.repaircafe.nl, www.repaircafe.org

Weggooien? Mooi niet!


