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Thank you all the 

extraordinary people 

who support this bril-

liant venue! We can-

not afford to lose the 

practical skills that are 

the underpinnings of 

our society. It is also 

a wonderful venue to 

make friends, learn 

valuable skills and be a 

vital part of our social 

fabric. Kudos!”  

(mail van Cheryl Curtis 

naar info@repaircafe.org, 

juli 2014)

“Consuminderen ipv consumeren. Ook in Den Bosch starten we  

@RepairCafe. Laat iets repareren, niet weggooien! Wij zoeken 

handige vrijwilligers” (tweet van @Brendavdkamp, maart 2014)

Voorwoord

2014 was voor Stichting Repair Café Nederland opnieuw een zeer spannend 

jaar. Een jaar waarin zij vol energie is begonnen aan een nieuwe fase in haar 

jonge bestaan. Tot dan toe waren de medewerkers van de stichting vooral 

bezig het Repair Café-concept bekend te maken, eerst in Nederland, later 

ook daarbuiten. In de tweede fase wordt het steeds belangrijker om met het 

Repair Café ook echt duurzame resultaten te boeken, op milieu- én sociaal 

gebied. Zodat het Repair Café ook in de toekomst de positieve kracht zal 

blijven die het in de afgelopen jaren is geweest. 

Stichting Repair Café Nederland heeft zich in 2014 op tal van manieren 

ingezet om haar succesvolle concept nog bekender te maken en nog beter te 

verankeren in de duurzame samenleving. Aan het eind van het jaar werden 

in 15 landen op regelmatige basis Repair Café-bijeenkomsten georganiseerd. 

Daarmee zijn niet alleen vele tienduizenden voorwerpen gered van de  

afvalberg, maar zijn ook de banden tussen talloze mensen in vele honderden 

buurten bevorderd. Daar zijn we best trots op!

In dit jaarverslag vindt u een inhoudelijk overzicht van de activiteiten van 

Stichting Repair Café Nederland in 2014. Uiteraard is er ook een financieel 

verslag. Dit is op aanvraag beschikbaar, maar kan ook direct worden gedown-

load via Repaircafe.nl. 

Namens het bestuur wil ik iedereen die in 2014 een bijdrage heeft geleverd 

aan de Repair Café-beweging in binnen- en buitenland, van harte bedanken. 

Uw inzet is voor ons van groot belang!

Leonie Reinders

voorzitter

“Vanochtend naar het @repaircafe in #Oss met een 

kapotte naaikist. Ter plekke gerepareerd. #weggooien-

mooiniet!” (tweet van @elfdieden, oktober 2014)

Repair Café Eindhoven-Woensel

Foto: Martin Waalboer
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Samenvatting

Iets minder explosief dan in 2013, maar nog steeds groeide in 2014 het 

aantal Repair Cafés in Nederland bijzonder hard. In het buitenland nam 

het aantal zelfs heel sterk toe. Aan het eind van het jaar telde Nederland 

circa 250 Repair Café-locaties, in het buitenland waren dat er ruim 400. Het 

‘merk’ blijkt sterk en de media-aandacht blijft ook. 

De aanhoudende groei heeft de stichting genoodzaakt haar activiteiten 

verder te formaliseren. Startte zij in 2013 al een webshop waar bezoekers 

van de internationale website Repaircafe.org het digitale Repair Café-start-

pakket in drie talen kunnen aanschaffen, in 2014 ging ook een Nederlandse 

webshop van start, op Repaircafe.nl. Via deze webshops probeert Stichting 

Repair Café Nederland eigen inkomsten te genereren. Die opdracht heeft zij 

eind 2013 van haar financiers meegekregen voor de periode 2014-2016. 

Naast de verkoop van het startpakket in diverse talen, is de stichting in 2014 

ook op zoek gegaan naar andere manieren om inkomsten te genereren. Met 

diverse bedrijven actief op het gebied van gereedschap en/of onderdelen en 

met andere organisaties is gesproken over sponsoring en andere vormen van 

samenwerking. Deze gesprekken leiden in 2015 hopelijk tot concrete afspraken. 

De ervaringen in 2014 hebben Stichting Repair Café Nederland nieuwe 

ideeën gegeven over de toekomstige organisatie van haar werkzaamheden. 

Zo heeft zij ontdekt dat niet alle ondersteuning voor de lokale vrijwilligers 

van haar alleen hoeft te komen; het netwerk blijkt heel goed in staat om ook 

elkaar te ondersteunen, helpen en adviseren. Deze vorm van ondersteuning 

is in veel gevallen zelfs effectiever, en in elk geval efficiënter. Het team van 

Stichting Repair Café Nederland zal hierdoor in de toekomst meer ruimte 

krijgen voor het uitvoeren van haar kerntaken. Een en ander wordt in 2015 

nader uitgewerkt. 

In 2014 is een begin gemaakt met een Repair Café-jubileumboek, dat in 

maart 2015 is verschenen, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de 

stichting. Het boek, getiteld Weggooien? Mooi niet!, is geschreven door direc-

teur Martine Postma en heeft intussen al tot veel positieve reacties geleid.

Ook 2015 wordt voor Stichting Repair Café Nederland weer een belangrijk 

jaar, waarin hopelijk nog meer Repair Cafés zullen ontstaan en waarin, mede 

door de activiteiten van Repair Café-vrijwilligers wereldwijd, nog meer men-

sen doordrongen zullen raken van de noodzaak van repareerbare producten.

“Beste mensen van 

het Repair Café in de 

huiskamer van Zui-

derspeeltuin Enschede. 

Prachtig dat jullie al 

1000 mensen hebben 

gehad en dat ruim 70 

procent van de spullen 

wordt gerepareerd. En 

mooi dat jullie ook kle-

ding repareren. In een 

woord geweldig. Wij 

komen gegarandeerd 

terug en zullen ieder-

een vertellen wat voor 

goed werk jullie doen.” 

(reactie van Riet & Wil-

lem in het gastenboek op 

Repaircafe.nl, april 2014)

“Hartelijk dank voor de 

handige pdf-file, heb 

Senseo kunnen repare-

ren dankzij de handige 

en duidelijke handlei-

ding.” (reactie van Ben 

in het gastenboek op 

Repaircafe.nl, april 2014)

Repair Café Kortenberg (België)

Foto: Luc Viatour

“I live in a small town with few opportunities to have 

things fixed. A place where you have to throw shoes 

away because you can’t get a new sole put on. I am 

pretty sure that when I start talking about a Repair Café 

I will get people interested.” (reactie van Australiër uit  

Mullumbimby die startpakket bestelde via Repaircafe.org,  

augustus 2014)
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1. Uitvoering strategisch meerjarenplan 
2014-2016 

 

Algemeen
In 2014 is Stichting Repair Café Nederland (SRCN) begonnen met de uitvoe-

ring van haar strategisch meerjarenplan 2014-2016. Met dit plan wil zij na 

2016 een toekomstbestendige organisatie zijn die een aantal kernactiviteiten 

uitvoert, grotendeels betaald uit eigen middelen. Concreet stelt de stichting 

zich in het meerjarenplan de volgende doelen:

a) SRCN wil het werk aan het basisconcept consolideren: ze wil de taken 

die zij voor de lokale Repair Cafés verricht beter afbakenen en de verant-

woordelijkheid voor de uitvoering zo veel mogelijk lokaal borgen. Uit-

gangspunt daarbij is om de inzet en de kosten van de landelijke stichting 

tot een verantwoord minimum te beperken. 

b) SRCN wil het groeiende aantal Repair Café-organisatoren in het land ef-

fectiever ondersteunen.

c) SRCN wil haar financiële basis verstevigen. Ze wil haar werk zo inrichten, 

dat zij op afzienbare termijn niet meer (geheel) afhankelijk is van externe 

financiering. 

Hieronder wordt beschreven welke activiteiten in 2014 zijn uitgevoerd  

om de drie bovenstaande doelen te bereiken, en welke resultaten daarbij 

zijn geboekt.

Consolidatie
SRCN heeft het Repair Café-concept de afgelopen jaren vanuit het niets 

internationaal op de kaart gezet. In deze pioniersfase was het werk van de 

stichting niet altijd optimaal georganiseerd. Het jaar 2014 heeft de stich-

ting gebruikt om meer structuur aan te brengen in haar taken, processen te 

stroomlijnen en waar mogelijk te automatiseren. Bedoeling hiervan is dat 

het aantal Repair Cafés wereldwijd kan groeien, zonder dat dat telkens meer 

personeelsinzet bij SRCN vergt. 

Concreet is in 2014 het volgende gedaan:

• het Nederlandstalige Repair Café-startpakket is in januari ondergebracht in 

een webshop waar iedereen het eenvoudig kan bestellen en zelf downloa-

den. De Duits-, Engels- en Franstalige startpakketten waren in 2013 al in 

webshops ondergebracht; 

• de FAQ-sectie op de Nederlandse en de internationale website is uitge-

breid, zodat minder vragen persoonlijk beantwoord hoeven te worden;

“Het idee voor een Repair Café leeft al minstens twee jaar bij 

onze Vereniging Dorpsbelangen. We hebben besloten dat het er 

nu maar eens van moet komen. Zeker omdat we in onze omgeving 

merken dat een Repair Café positief ontvangen wordt door jong 

en oud en dat er vrijwilligers zijn die mee willen werken.” (reactie 

van inwoners van Harkstede, die startpakket bestelden via Repaircafe.nl, 

augustus 2014)

“Een Repair Café is een 

welkom iets voor onze 

wijk. Buurtbewoners 

vragen er ook om. Wij 

wonen in een achter-

standswijk. Zelf vinden 

we het fijn om de af-

valberg minder te laten 

groeien.” (reactie van 

inwoner van Haarlem, die 

startpakket bestelde via 

Repaircafe.nl, mei 2014)

Repair Café in Antwerpen (België)

Foto: Yves Coussement 



10 11

• de organisatie van het eigen Repair Café dat SRCN sinds 2011 runde 

in Amsterdam-Oost is eind 2014 overgedragen aan Club DaVinci, een 

stichting van enthousiaste vrijwilligers in Amsterdam-Oost. Deze stichting 

organiseert meer activiteiten voor de buurt. SRCN is erg blij met deze 

opvolger;

• in 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor een restyling van de websites 

Repaircafe.nl en Repaircafe.org. Deze restyling, die in 2015 zal plaatsvin-

den, moet de taken van SRCN verder versoepelen.

Effectievere ondersteuning
SRCN stelt zich in haar meerjarenplan ten doel om de lokale Repair Cafés 

in Nederland effectiever te ondersteunen. Bedoeling is onder meer dat de 

lokale groepen niet meer alleen, los van elkaar, contact onderhouden met 

het landelijk bureau in Amsterdam, maar dat ze in toenemende mate ook 

elkaar weten te vinden, inspireren en versterken. SRCN ziet voor zichzelf de 

taak om de ontwikkeling van dit netwerk te faciliteren. Daarnaast ziet ze het 

als haar taak om het Repair Café-concept in binnen- en buitenland te blijven 

promoten en verder te verspreiden, het wereldwijde startmateriaal up-to-

date te houden en aanvullende ondersteuning voor de lokale Repair Cafés te 

organiseren, in de vorm van bijvoorbeeld korting op gereedschap of onder-

delen bij diverse leveranciers. Ook wil SRCN het wereldwijde netwerk van 

Repair Cafés naar buiten toe een stem geven door namens het netwerk op 

te treden als pleitbezorger voor bijvoorbeeld de productie van beter repa-

reerbare goederen. 

Concreet heeft ze in 2014 op dit gebied het volgende tot stand gebracht:

• in het voorjaar zijn een Facebook- en een e-mailgroep opgestart, waarin 

lokale organisatoren en reparateurs kennis en ervaringen kunnen uitwisse-

len en elkaar met raad en daad kunnen bijstaan. De Facebookgroep telde 

eind 2014 inmiddels 130 leden, de e-mailgroep 155;

• het forum op Repaircafe.nl toont zich een steeds waardevoller communica-

tiekanaal voor Repair Café-organisatoren en -reparateurs. Het forum is pas 

goed gaan leven nadat een groep reparateurs er in januari 2014 een zeer 

complete, zelf gemaakte reparatiehandleiding voor het Philips Senseo-

koffiezetapparaat op had geüpload. Deze handleiding, van meer dan dertig 

pagina’s, heeft zich in 2014 ontwikkeld tot een onmisbaar document in 

bijna alle Nederlandse Repair Cafés. Het document werd in 2014 meer 

dan 12.000 keer gedownload. Door het succes van de Senseo-reparatie-

handleiding is ook het gebruik van het forum voor andere kwesties fors 

toegenomen.

• SRCN experimenteert sinds december 2014 met een internationaal forum op 

Repaircafe.org. Dit forum loopt nog niet heel goed. Vermoedelijk zal de inte-

resse ervoor toenemen na de geplande restyling van de websites in 2015. 

Said Gauches van Club DaVinci is 

sinds eind 2014 coördinator van 

Repair Café Amsterdam-Oost

Foto: Martin Waalboer

Ook in Repair Café Steenwijkerland 

ligt de Senseo-reparatiehandleiding 

altijd voor het grijpen

Foto: Martine Postma

“Wij zijn een welzijnsin-

stelling waar meerdere 

vrijwilligers actief zijn. 

Een groep vrijwilligers 

is met het idee gekomen 

om ook in Hoogvliet een 

Repair Café te starten 

om de sociale sfeer hier 

te verbeteren en om de 

‘weggooisamenleving’ af 

te remmen.” (reactie van 

organisatie in Hoogvliet, 

die startpakket bestelde via 

Repaircafe.nl, maart 2014)
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• SRCN heeft in 2014, net als in de jaren daarvoor, een landelijke ontmoe-

tingsdag georganiseerd. Op deze dag, die in juni werd gehouden, waren 

circa 100 vrijwilligers van ongeveer 65 Repair Cafés aanwezig. Dat was 

minder dan waarop SRCN van tevoren had gerekend. Een reden kan zijn 

dat de landelijke dag altijd wordt gehouden op een zaterdag, een moment 

dat veel Repair Cafés zelf een repareerbijeenkomst hebben. Dit is moei-

lijk te voorkomen. Een andere reden kan zijn dat veel al langer draaiende 

Repair Cafés blijkbaar minder behoefte hebben aan een landelijke ont-

moetingsdag. SRCN heeft niet onderzocht welke redenen mensen hadden 

om zich niet aan te melden voor de landelijke dag. Wel heeft ze achteraf 

van sommige mensen gehoord dat zij de onderwerpen op het programma 

vooral relevant vonden voor nieuwe Repair Cafés. Met andere woorden: 

ze misten thema’s die specifiek interessant waren voor ervarener Repair 

Cafés. SRCN probeert bij de komende landelijke dag op dit kritiekpunt in 

te spelen. Overigens was de landelijke Repair Café-dag ook in 2014 weer 

een supergezellig, verbindend evenement, dat veel aanwezigen zichtbaar 

blij maakte. 

 

De Landelijke Repair Café-dag 2014 was supergezellig

Foto: Martin Waalboer

• op Repaircafe.nl is in 2014 gericht aandacht besteed aan lokale good prac-

tices. Zo is bericht over Repair Café Rotterdam, dat repareerworkshops gaf 

in een museum; over Amersfoort, waar een Repair Café startte speciaal 

voor kinderen; over de goede ervaringen van Repair Café Bussum rond pr, 

over Repair Café Sliedrecht dat een manifestatie hield in de week tegen 

eenzaamheid en over Repair Café Sneek, dat vrijwilligers inzet in het kader 

van dagbesteding. 

• SRCN heeft ook in 2014 weer tal van journalisten uit binnen- en buitenland 

te woord gestaan. Meer hierover in hoofdstuk 3 op pagina 29. 

• SRCN heeft haar standpunten in 2014 niet alleen via de media over-

gebracht. Ook op andere manieren heeft ze een bijdrage geleverd aan 

maatschappelijke discussies over zaken waarmee alle Repair Cafés te 

maken hebben, zoals de wegwerpmaatschappij, de circuclaire economie, 

repareerbaarheid van spullen, maar bijvoorbeeld ook de participatie- 

samenleving en het omgaan met burgerinitiatieven. Directeur Martine 

Postma heeft op de volgende internationale congressen over deze onder-

werpen gesproken: 

• Congres van Noord-Duitse woningbouwcorporaties in Bad Zwischenahn 

(28 maart);

• Europees forum voor eco-innovatie in Hannover (7 april 2014);

• Convergences World Forum in Parijs (10 september 2014);

• Congres Sustainable Innovation in Kopenhagen (3 november 2014).

Martine Postma (2e van links) deed mee aan een forumdiscussie tijdens 

het Convergences World Forum in Parijs

Foto: Convergences, Raphaël de Bengy

 

 

“De Landelijke Dag was: 

 - met aangenaam publiek, 

- goede uitwisseling van 

ideeën, 

- inspirerende omgeving, 

- heerlijke wijn (gister-

avond opengetrokken), 

- een bijdrage aan de 

beweging. 

Hartelijk dank, en succes 

met het werk!” 

(e-mail van Frans Malten, 

van Repair Café Oegstgeest, 

juni 2014)
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• verder heeft SRCN in het voorjaar contact gezocht met de Consumenten-

bond, die jaarlijks tal van producttests uitvoert. Bedoeling was te kijken of 

het op termijn mogelijk is om ‘repareerbaarheid’ op te nemen als beoorde-

lingscriterium in die tests. Ter kennismaking hebben tien Repair Café-repa-

rateurs zich op het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag gebogen 

over de repareerbaarheid van stofzuigers. Die bijeenkomst heeft een aantal 

praktische video’s over stofzuigerreparaties opgeleverd op de website van 

de Consumentenbond. Daarnaast zijn door de stofzuigerbijeenkomst nuttige 

contacten bij deze organisatie ontstaan.

Op Consumentenbond.nl staan nu praktische video’s  

over stofzuigerreparaties

Duitse milieuminister prijst Repair Café

Ook de Duitse milieuminister, Barbara Hendricks, is voorstander van het  

Repair Café. Europa moet zich actief inzetten om reparatie te promoten als 

alternatief voor weggooien en nieuw kopen. Dat zei Hendricks op 7 april 

2014 op het Europees Forum over  

eco-innovatie in Hannover, waar ook  

Martine Postma een presentatie hield. 

In haar openingsspeech noemde de 

minister het Repair Café als voorbeeld 

van wat Europa nodig heeft om te 

komen tot een circulaire economie.

• SRCN heeft ook, samen met 26 andere Europese organisaties, een open 

brief geschreven aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude 

Juncker. Daarin werd gepleit voor concrete maatregelen om naar een circu-

laire economie toe te werken.  

• verder heeft SRCN, samen met haar partnerorganisaties in België, actie 

ondernomen in de Europese Week van de Afvalvermindering. Repair Café-

organisatoren in heel Europa is gevraagd om in deze week, die traditioneel 

in november wordt gehouden, een Repair Café te organiseren. SRCN en de 

Belgische partners hebben vervolgens geïnventariseerd hoeveel kilo afval 

daarmee in totaal is voorkomen. Hierover is in binnen- en buitenland een 

persbericht verspreid.

Financiële basis verstevigen
SRCN heeft voor de periode 2014-2016 de opdracht om minder afhankelijk 

te worden van externe financiering. Om in de toekomst te kunnen overle-

ven, moet ze eigen inkomsten genereren. In haar strategisch meerjarenplan 

2014-2016 stelt SRCN zichzelf ten doel haar donateursnetwerk te vergro-

ten en meer sponsoren te zoeken. Ook wil ze in deze periode omschakelen 

van een situatie waarin zij haar diensten gratis aanbiedt, naar een situatie 

waarin afnemers betalen voor geleverde diensten. 

In 2014 zijn op dit vlak de volgende resultaten geboekt: 

• Het aantal donateurs is in 2014 met zeventien toegenomen tot 46. Het 

donateurschap is aangeprezen in elke editie van het magazine Genoeg. 

Nieuwe donateurs kunnen dit blad een jaar lang gratis ontvangen. 

• Sinds januari 2014 wordt al het digitale startmateriaal dat SRCN biedt  

in het Nederlands, Engels, Duits en Frans, verstrekt via webshops. Deze  

webshops lopen goed. Mensen blijken van harte bereid te betalen voor  

het startmateriaal. 

“Dit initiatief is goed 

voor ons milieu, en goed 

voor sociale contacten 

in ons dorp. Heb op 

andere locaties gezien 

dat mensen er blij van 

worden, dat geeft mij de 

energie om er zelf mee 

aan de slag te gaan.” 

(reactie van inwoner van 

Montferland die startpakket 

bestelde via Repaircafe.nl, 

oktober 2014)

“Wij streven ernaar om 

Diemen in 2040 energie-

neutraal te hebben. We 

willen meedoen aan de 

Repair Café-beweging 

om mensen te laten 

zien dat er in hun eigen 

omgeving allerlei voor-

beelden zijn van duur-

zaamheid en vrolijke 

besparing, van onder-

linge hulp en consumin-

deren. Er zijn al diverse 

reparateurs die er zin 

in hebben!” (reactie van 

inwoners van Diemen, 

die startpakket bestelden 

via Repaircafe.nl, januari 

2014)
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• Sinds het voorjaar van 2014 biedt SRCN in haar Nederlandse webshop ook 

fysieke producten aan waarmee lokale organisatoren hun Repair Café nog 

beter kunnen profileren. In maart is gestart met de verkoop van een  

Repair Café-eventflag. In het najaar is daaraan toegevoegd de Repair  

Café-kaars van gerecycled kaarsvet. Dit laatste product is vooral in de 

kersttijd goed verkocht. SRCN wil het aanbod in haar webshop in de toe-

komst zo mogelijk uitbreiden met nog meer nuttige Repair Café-producten.

• SRCN heeft in januari het plan geïntroduceerd om lokale Repair Café-

organisatoren in Nederland een jaarlijkse bijdrage van € 150 te vragen 

voor lidmaatschap van het netwerk. Hiervoor was geen draagvlak onder de 

lokale Repair Cafés. De diensten die ertegenover stonden (zoals vermel-

ding op Repaircafe.nl, het landelijk bureau in staat stellen het Repair Café-

concept te promoten en een rol te spelen in maatschappelijke discussies 

over repareerbaarheid), werden blijkbaar niet als concreet en noodzakelijk 

genoeg ervaren. Het lidmaatschap werd in tweede instantie alsnog een 

succes, toen SRCN besloot om de financiële bijdrage te verlagen tot € 50, 

eenmalig te maken en er concrete voordelen aan te verbinden, zoals een 

gratis lijmpakketje ter waarde van 25 euro. SRCN heeft van deze ervaring 

geleerd, en zal haar diensten in de toekomst zo concreet mogelijk houden.

 

 

“Weil ich immer schon 

meine kleinen Beiträge zur 

Nachhaltigkeit leiste und 

zufällig auf das gestossen 

bin. In Österreich gibt es 

ja bereits schon 5, aber 

leider keines in Wien :-)” 

(reactie van inwoner van  

Wenen die startpakket  

bestelde via Repaircafe.org, 

mei 2014)

 

“I’ve been a repairer at 

the second Royston Repair 

Café, and I found it a very 

rewarding experience! I 

have had an idea to do 

a local Repair Café for a 

long time.” (reactie van 

inwoner van Cottonham,  

Verenigd Koninkrijk, die 

startpakket bestelde via  

Repaircafe.org, april 2014)

• Nederlandse Repair Café-organisatoren konden in 2014 voor € 200 een 

bezoek van de Repair Bus van SRCN aanvragen. De bus, met gereedschap 

en reparateurs aan boord, kon worden ingezet als extra ondersteuning bij 

de start van een nieuw Repair Café. Deze service bleek in 2014 niet renda-

bel. De bus heeft gedurende het hele jaar slechts elf ritten gemaakt. SRCN 

concludeert hieruit dat deze service blijkbaar niet als noodzakelijk wordt 

ervaren. Om die reden heeft ze aan het eind van het jaar besloten de bus 

in 2015 van de hand te doen.

De Repair Bus bleek in 2014 geen noodzakelijke service meer en wordt  

daarom in 2015 verkocht

Foto: Martin Waalboer

• SRCN heeft tegen het eind van het jaar gesprekken gevoerd met Stichting 

Wecycle, over samenwerking en mogelijke sponsoring. Dit heeft begin 

2015 geleid tot een voor beide partners aantrekkelijke overeenkomst.

• Gedurende het jaar heeft SRCN contact gehad met diverse binnen- en 

buitenlandse leveranciers van gereedschap en onderdelen over samenwer-

king. Hieruit is begin 2015 een samenwerking met iFixit voortgekomen, 

waarbij lokale Repair Café-organisatoren korting krijgen op bestellingen 

bij iFixit en SRCN periodiek een percentage van de opbrengst van deze 

bestellingen ontvangt. SRCN wil in 2015 een beleid voor dergelijke samen-

werkingsvormen ontwikkelen. 

Via Repaircafe.nl zijn sinds najaar 2014 ook kaarsen te koop Repair Café-eventflag

Nieuwe leden van het Nederlandse 

Repair Café-netwerk krijgen een 

Pattex-lijmpakketje voor gebruik  

in hun Repair Café
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aan vertegenwoordigers uit het netwerk zelf. Hierdoor wordt het landelijk 

bureau ontlast, wat de toekomstbestendigheid van de organisatie verder 

vergroot.

Wat betreft de verkoop van producten wordt steeds duidelijker waar de  

behoefte van de Repair Cafés ligt, namelijk in heldere informatie en in  

producten om het eigen Repair Café op een leuke manier te profileren.

Wat betreft nieuwe projecten, bijvoorbeeld op het gebied van belangenbe-

hartiging voor haar internationale doelgroep, wil SRCN in 2015 concretere 

plannen ontwikkelen. Ze zal zich daarbij baseren op opgedane ervaringen. 

SRCN kan zich ook voorstellen dat het goed kan zijn om de contacten met 

internationale partnerorganisaties aan te halen, zodat over en weer van 

elkaars ervaringen kan worden geleerd en zaken efficiënter kunnen  

worden aangepakt. 

 

Vooruitzichten na 2016
Door de uitvoering van het strategisch meerjarenplan wil SRCN na 2016 een 

toekomstbestendige organisatie zijn die een aantal kernactiviteiten uitvoert, 

grotendeels betaald uit eigen middelen. Ze onderscheidt in haar meerja-

renplan de volgende kernactiviteiten en manieren om deze activiteiten te 

bekostigen:

1. Promotie van het Repair Café-concept door Martine Postma in te zetten 

als ambassadeur voor het concept (bv. boek, column, lezingen, spreek-

beurten), te betalen door afnemers. 

2. Digitale en fysieke ondersteuning aan netwerk van lokale Repair Café-

organisatoren in Nederland – geautomatiseerd waar het kan, persoonlijk 

waar het moet, betaald uit bijdragen lokale organisatoren.

3. Verkoop van producten, zoals het Repair Café-startpakket of het bezoek 

van de Repair Bus, via Nederlandse en internationale webshops – geauto-

matiseerd, met betaalbare personele ondersteuning, betaald uit opbreng-

sten webshops.

4. Nieuwe projecten en producten, afhankelijk van behoefte op dat moment, 

los te financieren per project. Hieronder valt ook een onderzoek naar de 

mogelijkheden om SRCN een concrete taak te geven in belangenbeharti-

ging voor haar doelgroep.  

Na 2014 ligt SRCN goed op schema met het realiseren van dit toekomst-

perspectief. Martine Postma heeft in 2014 hard gewerkt aan de publicatie 

van een boek over het Repair Café, dat in het voorjaar van 2015 is uitge-

komen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Stichting Repair Café. 

Ook heeft zij in 2014 in toenemende mate de rol van ambassadeur voor het 

Repair Café-concept op zich genomen (zie pag. 13 ). Het is de bedoeling dat 

in 2015 en 2016 verder uit te bouwen.  

Wat betreft de ondersteuning van het Nederlandse Repair Café-netwerk 

heeft SRCN in 2014 waardevolle nieuwe inzichten opgedaan. Ze heeft ont-

dekt dat de toegevoegde waarde van Stichting Repair Café vooral ligt in haar 

vermogen om een optimale generieke service te bieden aan alle Repair Cafés 

wereldwijd, in de vorm van wereldwijde pr voor het Repair Café-concept, 

pleitbezorging voor het belang van repareerbare goederen, een compleet en 

up-to-date startpakket in meerdere talen, een goed functionerende website 

en voordelen voor Repair Café-organisatoren in de vorm van bv. korting op 

gereedschap en onderdelen bij diverse leveranciers. Het onderhouden van 

contacten met het Nederlandse netwerk van organisatoren blijkt niet een 

taak te zijn die noodzakelijkerwijs door Stichting Repair Café moet worden 

uitgevoerd. De stichting wil die taak daarom in de toekomst meer overlaten 

“Broodrooster kon niet 

gerepareerd worden 

vandaag bij Repair Café 

#Nunspeet maar toch 

een mooie gekocht 

bij #kringloopwinkel” 

(tweet van @claudyz, 

oktober 2014)

”@RepairCafe Prachtig! 

Probeer zelf ook zoveel 

mogelijk te repareren. 

Het is de bewustwor-

ding die telt.” (tweet van 

@Kuuke69, juli 2014)

“80-jarige meneer wil 

als #vrijwilliger helpen 

bij het @RepairCafe. 

Heeft veel kennis en 

kunde in huis. Als dat 

geen topaanbod is!” 

(tweet van @VWCAs-

tenSomeren, september 

2014)

”@RepairCafe op stads-

boerderij Landzigt in 

volle gang @RCDen-

Haag weer tevreden 

mensen met gerepa-

reerde apparaten” 

(tweet van @StaboDen-

Haag, september 2014)

Repair Café-reparateurs gingen in het voorjaar van 2014 op 

bezoek bij de Consumentenbond, zie ook pag. 14   

Foto: Martine Postma
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2. Bereik en impact van het Repair Café

Met het Repair Café zijn ook in 2014 weer veel positieve effecten bereikt. 

Buurtgenoten wereldwijd zijn op een nieuwe, ongedwongen manier met 

elkaar in contact gekomen. Reparateurs hebben op steeds meer plaatsen 

hun kennis kunnen overbrengen en hebben zo aan steeds meer buurtgeno-

ten kunnen laten zien dat reparatie echt mogelijk is en vaak helemaal niet zo 

moeilijk bovendien. Spullen zijn gered van de afvalberg. Dat heeft bijgedra-

gen aan verantwoord grondstofgebruik, energiebesparing en CO2-reductie. 

En, last but not least: aan een mentaliteitsverandering die nodig is om 

mensen wereldwijd enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. 

Keer op keer blijkt dat mensen die in een Repair Café een reparatie hebben 

bijgewoond, anders gaan denken over repareren en andere reflexen krijgen 

als een voorwerp kapot gaat. Hun reactie wordt vaker: ‘Dat moet ik (laten) 

repareren’, of: ‘Daarmee moet ik naar het Repair Café’, in plaats van: ‘Ik 

moet een nieuwe kopen.’ 

“I have been involved 

in community activities 

for local revitalization 

in association with 

stores and a neighbor-

hood association. While 

looking for some new 

contents to introduce to 

our efforts, I found  

Repair Café by chance 

and it just sounds 

great. I believe it get 

more people involved 

in community activi-

ties.” (reactie van inwo-

ner van Tokyo, Japan, die 

startpakket bestelde via 

Repaircafe.org, december 

2014)

 

“We are a non-profit 

that has provided ser-

vices to people with 

disabilities for 26 years. 

At least 80% of young 

adults with disabilities 

sit at home with no-

thing to do and no trai-

ning. We want to start 

a Repair Café that pairs 

these youths with adult 

mentors who have skills 

in danger of being lost, 

thereby providing skills 

to a new group.” (reactie 

van non-profitorganisatie 

uit Tennessee, VS, die 

startpakket bestelde via 

Repaircafe.org, juli 2014)

De cijfers en aantallen hieronder geven het bereik en de impact van het 

Repair Café in 2014 gedetailleerder weer: 

Aantallen bestelde startpakketten in 2014 per land

NB. Ook in België werd het startpakket in 2014 vele tientallen malen besteld. 

Daar werd het echter niet verstrekt door SRCN, maar door haar Belgische 

partners Netwerk Bewust Verbruiken (Vlaanderen en Nederlandstalig Brus-

sel) en Repair Together (Wallonië en Franstalig Brussel). Informatie over 

aantallen is te verkrijgen via deze organisaties. 

Land Aantal bestelde informatiepakketten

Nederland 171

Duitsland 285

Frankrijk 61

Frans-Guyana 1

Verenigd Koninkrijk 24

Zwitserland 18

Verenigde Staten 17

Canada 14

Oostenrijk 11

Australië 6

Ierland 3

Italië 3

Portugal 2

Japan 2

Martinique 1

Turkije 1

Saint Vincent en de Grenadines 1

Zweden 1

Noorwegen 1

Brazilië 1

Chili 1

Taiwan 1

Slovenië 1

Singapore 1

Totaal 24 landen Totaal 628 informatiepakketten

Kennisoverdracht in Repair 

Café Steenwijkerland

Foto: Martin Waalboer
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Aantallen daadwerkelijk gestarte Repair Cafés  
in 2014 per land

Land Aantal gestarte Repair Cafés 

Nederland 70*

Duitsland 140

Frankrijk 20

Verenigd Koninkrijk 10

Verenigde Staten 10

Zwitserland 5

Oostenrijk 5

Canada 3

Australië 2

Ierland 2

Liechtenstein 1

Noorwegen 1

Totaal 13 landen Totaal 269 gestarte Repair Cafés

* Dit zijn alleen diegene die ook lid zijn geworden van het netwerk

NB. Ook in België gingen in 2014 vele tientallen Repair Cafés van start. Dit 

werd echter niet begeleid door SRCN, maar door haar Belgische partners 

Netwerk Bewust Verbruiken (Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel) en Repair 

Together (Wallonië en Franstalig Brussel). Informatie over aantallen is te ver-

krijgen via deze organisaties. 

 

 

“Mir selber macht repa-

rieren Spass und eine 

gelungene Reparatur 

macht mich glücklich. Wir 

werden als Gesellschaft 

älter und haben mehr 

freie Zeit, also setzen wir 

sie gemeinsam auch dafür 

ein zusammen etwas  

Sinnvolles zu machen.” 

(reactie van inwoner van 

Kriens, Zwitserland, die 

startpakket bestelde via 

Repaircafe.org)

Aantallen Repair Café-locaties na afloop van  
2014 per land

Land Aantal Repair Café-locaties eind 2014 

Nederland 250

België 130

Duitsland 180

Frankrijk 30

Verenigde Staten 20

Verenigd Koninkrijk 18

Canada 11

Zwitserland 5

Oostenrijk 5

Australië 2

Ierland 2

Liechtenstein 1

Luxemburg 1

Brazilië 1

Noorwegen 1

Totaal 15 landen Totaal 657 Repair Café-locaties

NB. Aangezien ook de Belgische Repair Cafés worden vermeld op  

Repaircafe.org, staan in deze lijst wel gegevens over België, in  

tegenstelling tot in de twee voorgaande.

 

 

“Our organization gives 

support to homeless 

people. Our aim is to keep 

in touch homeless people 

volunteers and citizens. 

Repair Café could help 

us....” (reactie van Italiaan 

uit Venetië die startpakket 

bestelde via Repaircafe.org, 

juli 2014)

 

 

“Nous sommes une association mosellane, à but non lucra-

tif, qu’ont décidé de créer des ateliers autour de thèmes qui 

nous tiennent à coeur. Parmi nos projets, celui d’un ate-

lier de réparation. Nous aimerions donc bénéficier de votre 

expérience, de votre organisation et de votre réseau pour 

lancer le premier atelier en avril 2015. Par avance, merci!” 

(reactie van Franse organisatie uit Sarreguemines, die startpakket 

bestelde via Repaircafe.org, december 2014)

Repair Café in Vauréal, Frankrijk

Foto: Koffi Hukportie
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Aantallen unieke bezoekers van Repaircafe.nl 
in 2014, vergeleken met 2013

Maand 2014 2013

Januari 11.710 9.932

Februari 9.442 7.166

Maart* 6.802 8.614

April** 4.603 7.209

Mei 8.517 8.020

Juni 7.440 5.537

Juli 6.334 5.790

Augustus 6.963 7.802

September 8.781 9.022

Oktober 9.038 9.043

November 10.852 11.487

December 8.191 7.634

*   Google Analytics lag er de laatste week uit wegens storing
** Google Analytics lag er de eerste tien dagen uit wegens storing

Bron: Google Analytics

Aantallen unieke bezoekers van Repaircafe.org 
in 2014, vergeleken met 2013

Maand 2014 2013 
(bijgehouden sinds augustus)

Januari 23.861 -

Februari 20.010 -

Maart 19.417 -

April 23.905 -

Mei 22.288 -

Juni 17.720 -

Juli 16.239 -

Augustus 13.660 291

September 18.916 8.043

Oktober 21.615 14.235

November 27.560 15.843

December 25.705 14.255

Bron: Google Analytics

“Mijn Senseo HD 7827 

doet vreemd, bij het 

ontkalken begint het 

water een beetje door 

te lopen en hij gaat dan 

uit, i.p.v. even te stop-

pen, water doorlopen, 

even stoppen enz. Ik 

heb van iemand ge-

hoord, dat dan 1 van de 

condensatoren defect 

is (deze persoon werkt 

nl. bij een Repair Café 

in het oosten van het 

land). Kunt u dit repa-

reren en zo ja wat kost 

dit?” (reactie van Esthelle 

Kok via facebook.com/re-

paircafenederland, novem-

ber 2014)

 

 

“Beste Esthelle, die 

Senseo moet inderdaad 

worden gerepareerd! 

Je kunt naar een Repair 

Café bij jou in de buurt 

gaan. Op Repaircafe.nl 

vind je locaties en ope-

ningstijden. We geven 

geen garantie, maar de 

kans op succes is groot. 

En als je tevreden bent, 

mag je een vrijwillige 

donatie doen aan het 

Repair Café in kwestie.” 

(antwoord van Stichting 

Repair Café via facebook.

com/repaircafenederland, 

november 2014)

Aantallen likes op Facebook eind 2014, vergeleken  
met eind 2013

Facebookpagina eind 2014 eind 2013

RepairCafeNederland 3.799 3.312

RepairCafeInternational 2.877 441

Schatting van aantal bezoekers in Repair Cafés  
wereldwijd

SRCN gaat bij het schatten van bezoekersaantallen uit van gemiddeld 35 

bezoekers per Repair Café-bijeenkomst, en van gemiddeld één bijeenkomst 

per lokale groep per maand. Op basis van deze aannames trokken de Repair 

Cafés wereldwijd aan het eind van 2014 in totaal ongeveer 23.000 bezoe-

kers per maand. Eind 2013 waren dat er nog 10.500.

Schatting van aantal betrokken vrijwilligers in Repair 
Cafés wereldwijd

SRCN gaat bij het schatten van aantallen betrokken vrijwilligers uit van 

gemiddeld vijftien mensen per lokale Repair Café-groep. Op basis van deze 

aanname waren eind 2014 wereldwijd in totaal bijna 10.000 mensen als vrij-

williger betrokken bij een Repair Café. Een jaar eerder waren dat er  

nog 4.500. 

 

Repair Café in Palo Alto, VS

Foto: Peter Skinner

 

 

“Wat een superleuk idee 

is dit!” (reactie van Arja 

Stubbe via facebook.com/

repaircafenederland,  

november 2014)
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Schatting van aantal mensen dat met de boodschap 
van Stichting Repair Café is bereikt
In 2014 is het bereik van SRCN enorm toegenomen, getuige de groei van 

het aantal landen waar mensen het Repair Café-startpakket bestellen. In 

2014 werden niet alleen mensen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika be-

reikt, maar kwamen ook de eerste bestellingen binnen uit Australië en Azië 

(Japan, Taiwan, Singapore). Vele miljoenen mensen moeten, vermoedelijk 

vooral via de media, in 2014 zijn bereikt met de boodschap van SRCN dat 

repareren normaal en noodzakelijk is, en dat het leuk is bovendien als je het 

doet samen met buurtgenoten. 

Schatting van aantallen verrichte en geslaagde  
reparaties

SRCN gaat bij het schatten van aantallen verrichte en geslaagde reparaties 

uit van gemiddeld 25 reparaties per Repair Café-bijeenkomst en een gemid-

deld slagingspercentage van 70 procent (18 gerepareerde voorwerpen). Dit 

is overigens een conservatieve schatting; de partnerorganisaties van SRCN 

in België - Netwerk Bewust Verbruiken voor Vlaanderen, Repair Together 

voor Wallonië - gaan uit van gemiddeld 35 verrichte en 25 geslaagde repara-

ties per bijeenkomst. Uitgaande van de conservatieve schatting betekent een 

en ander dat bij 657 Repair Café-groepen wereldwijd eind 2014 maandelijks 

onder de vlag van het Repair Café 16.875 reparaties worden verricht, waar-

van er ongeveer 12.000 succesvol zijn. Dat betekent weer dat maandelijks 

dankzij het Repair Café 12.000 voorwerpen van de afvalberg worden gered 

en langer kunnen worden gebruikt. Eind 2013 waren dat nog maandelijks 

5.250 voorwerpen. 

Schatting van hoeveelheid afval dat is voorkomen
Het is moeilijk om een realistische inschatting te maken van hoeveel kilo af-

val door het Repair Café wereldwijd wordt voorkomen. Sommige voorwerpen 

zijn immers zwaar, andere licht. Toch is - met de nodige slagen om de arm - 

wel enig idee te geven. Als SRCN ervan uitgaat dat een gemiddeld voorwerp 

een kilo weegt, en als maandelijks - zoals hierboven wordt becijferd - we-

reldwijd 12.000 voorwerpen in Repair Cafés worden gerepareerd, dan wordt 

dankzij het Repair Café maandelijks 12.000 kilo afval voorkomen. 

Schatting van bespaarde CO2-uitstoot  
Wat betreft het schatten van bespaarde CO2-uitstoot hanteert SRCN gege-

vens van TNO. Die onderzoeksorganisatie heeft berekend dat het inzamelen 

en hergebruiken van goederen via kringloopwinkels per ingezamelde kilo 

een CO2-besparing van eveneens een kilo oplevert. Aangezien repareren en 

hergebruiken via het Repair Café hetzelfde effect heeft, kan volgens SRCN 

worden gesteld dat het repareren van 1 kilo goederen in het Repair Café een 

CO2-besparing van eveneens 1 kilo oplevert.

Op basis hiervan kan worden gesteld dat het Repair Café, uitgaande van de 

situatie eind 2014, maandelijks 12.000 kilo CO2-uitstoot voorkomt. Volgens 

cijfers van MilieuCentraal stoot een gemiddeld huishouden jaarlijks bijna 

8,5 ton CO2 uit. Dat zou betekenen dat de jaarlijkse CO2-besparing door het 

Repair Café gelijk is aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 17 huishoudens. 

Impact op sociaal gebied 
Dat het Repair Café ook op sociaal gebied een positieve impact heeft, wordt 

dagelijks bewezen door de talloze vrijwilligers die zich met veel plezier inzet-

ten voor het Repair Café in hun woonplaats. En uit de talloze - vaak ontroe-

rende - reacties die SRCN wekelijks binnenkrijgt per mail, via haar websites 

en via sociale media. 

SRCN werkte in 2014 mee aan een onderzoek van het Britse Centre for 

Sustainable Design, naar de motivaties van vrijwilligers in Repair Cafés en 

zogenaamde hackerspaces1. Ook hieruit kwam het sociale aspect van het 

Repair Café duidelijk naar voren. Mensen die als vrijwilliger betrokken zijn 

bij een Repair Café, bleken dat vooral te doen omdat ze iets voor een ander 

willen betekenen. Ze willen andere mensen helpen duurzamer te leven, ze 

willen iets goeds doen voor hun buurt, spullen een langer leven geven en 

de repareerbaarheid van goederen bevorderen. Onderzoeker Scott Keiller 

zei tegen SRCN dat hij verrast was over de antwoorden van de vrijwilligers. 

1 Resultaten van het onderzoek zijn te vinden via: http://cfsd.org.uk/site-

pdfs/Interim-Survey-Results-Repair-Cafe-and-Hackerspaces.pdf

“Wat een superinitiatief. 

Heb gezien dat er 0 ves-

tigingen zijn in Zeeuws-

Vlaanderen en slechts 1 

in Middelburg. Dat moet 

toch beter kunnen! Ik 

ga eens overleggen met 

mijn facebook-vrienden.” 

(reactie van Laura in het 

gastenboek op Repaircafe.nl, 

januari 2014)

“Er is dus wel een Repair 

Café in Zeeuws-Vlaan-

deren, @Laura! Wij heb-

ben afgelopen zaterdag 

de eerste Repair-dag 

gehad.” (reactie van Bart 

uit Terneuzen in het gas-

tenboek op Repaircafe.nl, 

februari 2014)
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“Het lijkt erop dat Repair Cafés alles te maken hebben met geven. Mensen 

doen er niet aan mee omdat ze iets voor zichzelf willen, behalve dan nieuwe 

vriendschappen.”

Ook onderzoek van masterstudenten Industrial Ecology van de TU Delft en 

de Universiteit Leiden - gedaan in 2014, gepresenteerd begin 2015 - onder-

streept dit. Volgens dit onderzoek, waarvoor de studenten samenwerkten 

met Repair Cafés in Rotterdam, Den Haag en Delft, ligt de kracht van het 

Repair Café mede in het enthousiasme van de vrijwilligers en de bezoekers. 

Het Repair Café voorkomt afval en draagt bij aan een duurzame leefstijl, 

maar het is vooral iets wat mensen blij maakt. 

Impact in strijd voor repareerbare producten
SRCN is zich met ingang van 2014 actiever gaan inzetten voor de produc-

tie van beter repareerbare producten. Zoals Martine Postma schrijft in haar 

boek Weggooien? Mooi niet!, dat in maart 2015 uitkwam: “Repair Cafés 

hebben - in elk geval op milieugebied - uiteindelijk weinig nut als ze zich 

beperken tot het repareren van spullen die zijn ontworpen om na een paar 

jaar te worden weggegooid.” 

SRCN heeft zich in 2014 vooral op dit voor haar nieuwe terrein geöriënteerd 

en contacten gelegd, bijvoorbeeld met de Consumentenbond. Met deze orga-

nisatie wil SRCN onder meer kijken of het mogelijk is ‘repareerbaarheid’ op 

te nemen als beoordelingscriterium in de producttests die de Consumenten-

bond uitvoert. Ook is SRCN toegetreden tot een groep internationale organi-

saties die op Europees niveau aandacht vragen voor de noodzaak van betere 

en beter repareerbare producten. Deze groep heeft in 2014 gewerkt aan een 

gezamenlijke mission statement op dit gebied, die uiteindelijk in maart 2015 

is gepubliceerd. 

3. Media-aandacht

In 2014 stond het Repair Café, net als in de jaren daarvoor, behoorlijk in de 

belangstelling bij de media in binnen- en buitenland. Vooral de toename van 

de mediabelangstelling uit Frankrijk was opvallend. Ook het bezoek van een 

Japanse journalist was bijzonder. Deze bezocht in Nederland diverse Repair 

Cafés en schreef een groot, rijk geïllustreerd artikel in een glossy magazine. 

Dat leidde op zijn beurt tot diverse startpakketbestellingen vanuit Japan. 

Nederlandse media bleven onverminderd geïnteresseerd in het Repair Café. 

Zij vonden in 2014 een nieuwe invalshoek om het onderwerp te belichten, 

namelijk de kwestie van geplande slijtage: het idee dat fabrikanten produc-

ten bewust zo maken dat ze snel kapot gaan. SRCN werd in 2014 herhaalde-

lijk door journalisten benaderd met de vraag of Repair Cafés de klacht her-

kennen dat spullen steeds korter meegaan, en wat ze daarvan vinden. SRCN 

ziet hierin een bevestiging dat het goede stap is om een actievere rol te 

willen spelen in discussies over bijvoorbeeld repareerbaarheid van goederen. 

Meest opvallende journalistieke productie op dit gebied was het VARA- 

tv-programma EZ van 2 mei 2014. Hierin kreeg Repair Café-bedenker  

Martine Postma het laatste woord, met haar opmerking dat het succes van 

het Repair Café een signaal is dat mensen repareerbare spullen willen, en 

dat er daarom beter repareerbare producten op de markt moeten komen. 

Martine Postma werd in 2014 voor de derde keer op rij door dagblad Trouw 

onderscheiden als een van de honderd meest invloedrijke duurzame Neder-

landers. In de Duurzame 100 steeg zij naar nummer 33.  

De Franse tv-zender France2 doet 

verslag van een Repair Café in 

Vauréal, iets boven Parijs

Foto: Martine Postma

In Repair Café Eindhoven-Woensel 

hebben ze er plezier in 

Foto: Martin Waalboer
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4. Financiers

Stichting Repair Café Nederland heeft in 2014 financiële bijdragen voor haar 

activiteiten ontvangen van:

• Adessium Foundation Dit fonds steunt Stichting Repair Café Nederland 

in de periode 2014-2016 met een bijdrage. Adessium streeft naar een  

wereld waarin mensen in harmonie leven met elkaar en hun omgeving. 

• Stichting DOEN Stichting DOEN verstrekt in de periode 2014-2016 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 draagt in de periode 2014-2016 financieel bij, vanuit 

de overtuiging dat Repair Cafés helpen bij het realiseren van een samenleving 

waaraan mensen actief deelnemen, waarbij ze zich betrokken voelen en waar-

in ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar 

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

• Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam Amsterdam heeft in 

2013 een jaarsubsidie verstrekt voor het organiseren van Repair Café-bij-

eenkomsten in Amsterdam-Oost, en het overdragen van deze activiteit aan 

een groep vrijwilligers uit de buurt.

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

Pattex, steunt Stichting Repair Café Nederland met een financiële bijdrage 

omdat het faciliteren van eenvoudige maar doeltreffende reparaties een 

van de kerndoelen is van de Adhesive-divisie van het internationale bedrijf. 

Steun aan het Repair Café sluit daarnaast aan bij de duurzaamheidsambitie 

van Henkel.

• Stichting KICI KICI, bekend van de groene kledinginzamelingscontainers in 

veel gemeenten, heeft Stichting Repair Café Nederland in 2014 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.

• Enkele tientallen vaste en incidentele donateurs

• Bezoekers van de Repair Café-bijeenkomsten in Amsterdam-Oost

De hoogte van elk van deze bijdragen is te vinden in de jaarrekening 2014. 

5. Buitenlandse partnerorganisaties

Stichting Repair Café Nederland heeft twee partnerorganisaties in België. 

Beide zijn gevestigd in Brussel. Netwerk Bewust Verbruiken is de partner 

voor de verspeiding van het Repair Café in Vlaanderen en Nederlandstalig 

Brussel. Repair Together is de organisatie die het Repair Café in Wallonië en 

Franstalig Brussel verspreidt. De partners zijn in 2014 twee keer bij elkaar 

gekomen om activiteiten af te stemmen en de samenwerking te bespreken. 

Bedoeling is om de banden in 2015 aan te halen, zodat samen meer kan 

worden bereikt. 

Stichting Repair Café Nederland heeft in 2014 ook enige tijd samengewerkt 

met een Duitse organisatie. Deze samenwerking is in het najaar echter door 

de Duitsers beëindigd, omdat zij zich bij nader inzien niet exclusief op ver-

spreiding van het Repair Café wilden richten, maar repareren in bredere zin 

wilden ondersteunen. 

“RepairCafeLunet: We 

kunnen gaan beginnen! 

@RepairCafe #lunetten 

geweldig dat het gelukt 

is!” (tweet van @esther-

droste, mei 2014)
”Ik ga bekijken of ook in 

Stadshagen een 

@RepairCafe opgezet kan 

worden. Samen spul-

len repareren. #sociaal 

#duurzaamheid” (tweet 

van @louiszandbergen, april 

2014)

Repair Café in Brussel

Foto: Luc Viatour
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6. Over Stichting Repair Café Nederland

Doelstelling

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

Amsterdam, 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 samen-

leving te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en 

drijfveren bij elkaar te brengen op laagdrempelige repareerbijeenkomsten, 

de zogeheten Repair Cafés.

Activiteiten

Stichting Repair Café Nederland helpt lokale groepen in binnen- en buiten-

land bij het opstarten van hun eigen Repair Café.

Bestuur

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

duurzaamheid. 

Voorzitter is Leonie Reinders. 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. Pe-

ter van Vliet heeft eind 2014 aangegeven zich in 2015 te willen terugtrekken 

uit het bestuur, om zich op andere zaken te richten. Een opvolger is begin 

2015 gevonden in Martijn Leusink, organisator van een van de Repair Cafés 

in Utrecht en tevens bestuurslid van Stichting Repair Café Utrecht. 

Directie

Martine Postma

Medewerkers in 2014

Nina Blanken   Hannah Buenting

Krista Jongsma  Nieske Kalkman

Gertrud Maes  Tyra van Mossevelde

Bas Ruijters  Claudia Schipper

Adviseurs

Kees Noorman  Ben Smits (per 2015)
Repair Café Steenwijkerland

Foto’s: Martin Waalboer
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Weggooien? Mooi niet!


