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“Het Repair-team kreeg te Roden
weer een stofzuiger aangeboden.
Ze hebben hem zonder mankeren
tot het stof doen wederkeren.”
(kerstgroet van Repair Café Roden,
ontvangen per mail, december 2015)
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“I first learned about Repair Cafés when I was researching to
write a children’s book about garbage. I loved the Repair Café
concept so much that I wanted to start one close to home. I
have partnered with the local OuiShare group and the local
library, and together we hope to build an inter-generational
community of people who share fix-it skills while keeping
items out of the landfill.”
(reactie van Michelle Mulder uit Canada, die een startpakket bestelde
via Repaircafe.org, januari 2015)

Repair Café als ijsbreker: vluchtelingen en inwoners van Bussum gaan in
asielzoekerscentrum Crailo samen kapotte voorwerpen te lijf (zie ook pag. 30)
Foto’s: Petra Olgers
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Voorwoord
In 2015 was het feest bij Stichting Repair Café! De stichting bestond vijf jaar
en vierde die mijlpaal met de uitgave van het jubileumboek Weggooien? Mooi

“Vrijwilligers #Repair-

niet! In dat boek beschrijft directeur Martine Postma wat er in vijf jaar tijd

Café #Lochem genieten

onder de vlag van het Repair Café wereldwijd is bereikt.

van geweldige lunch
bereid door jongeren
van #Pactum #mooiesamenwerking”
(tweet van @AnneOs,
2 december 2015)

Dat is niet mis! Eind 2015 werden op bijna 950 locaties in 24 landen maandelijks of zelfs wekelijks Repair Café-bijeenkomsten gehouden. Daarmee werden
in 2015 honderdduizenden kilo’s afval voorkomen. Toch leunt Stichting Repair
Café bij dat succes niet achterover: in de Repair Cafés blijkt keer op keer dat
veel spullen niet zijn gemaakt om te worden gerepareerd. Dat feit beperkt in
veel gevallen de kansen op een écht succesvolle reparatie. Om die reden is de
stichting zich in 2015 actiever gaan inzetten voor duurzame, beter repareerbare goederen. En dat zal zij in de toekomst blijven doen! De grote achterban
- bij de Repair Café-beweging zijn wereldwijd vele tienduizenden vrijwilligers
en sympathisanten betrokken - is daarbij een onmisbare steun.

Ook op sociaal gebied lieten de Repair Cafés zich in 2015 niet onbetuigd.
Op diverse plaatsen werden Syrische vluchtelingen bij de bijeenkomsten
betrokken, of werden zelfs Repair Cafés georganiseerd in asielzoekerscentra.
Zo werd met gezamenlijk repareren op tal van plaatsen het ijs gebroken en
aangetoond dat ieder mens waardevol is en dat culturele verschillen overbrugbaar zijn.

Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk overzicht van de activiteiten van Stichting Repair Café Nederland in 2015. Uiteraard hebben we ook een financieel
verslag gemaakt. Dit is op aanvraag beschikbaar, maar kan ook worden
gedownload via Repaircafe.org.

Namens het bestuur wil ik ook dit jaar weer iedereen bedanken die, op wat
voor manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de wereldwijde Repair
Café-beweging. Mede door uw inzet is het Repair Café zo’n succes!

Leonie Reinders
voorzitter
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“Mijn Nespresso koffieapparaat lekte water, en niet
zo´n klein beetje ook. Ik naar Repair Café Capelle aan
den IJssel. Daar zijn ze er na lang zoeken in geslaagd
om de Nespresso te maken. Cor, Henk en Roel heel erg
bedankt! Jullie zijn toppers en een echte aanrader.
Ik kom zeker weer.”
(reactie van bezoeker van Repair Café Capelle aan den IJssel in
gastenboek op Repaircafe.org, 13 november 2015)

“Succesvol #repaircafe
vandaag: 18 bezoekers, 25 repair-acties
door de gedreven
repairders. #buurthuis
#Zuilen”
(tweet van @StephanieBottse, 12 december
2015)
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Samenvatting
In het jubileumjaar 2015 is het aantal Repair Cafés voor het vijfde achtereenvolgende jaar gestegen. Aan het eind van het jaar stond de teller op bij-

“Repair Café Harkstede

na 950 locaties in 24 landen, waarvan meer dan 300 in Nederland. Met recht

bestaat een jaar! We

een groot succes, dat aangeeft dat overal ter wereld mensen zich identifice-

hebben vele reparaties verricht, met de
stofzuiger op de eerste
en broekreparaties op
de tweede plaats. Ons
team is uitgegroeid tot
een hechte club van

ren met de doelen van de stichting om repareren weer normaal te maken in
het dagelijks leven, en de onderlinge contacten in buurten te versterken.

Stichting Repair Café is in 2015 verder gegaan met het uitvoeren van haar
strategisch meerjarenplan 2014-2016, bedoeld om het Repair Café definitief
te verankeren in de samenleving en de stichting zelf om te vormen tot een

ruim 25 vrijwilligers.

toekomstbestendige organisatie die grotendeels haar eigen kosten kan dek-

We hebben nu zo veel

ken. In dit kader is in 2015 ook verder gezocht naar sponsoren en samen-

kwaliteiten in huis dat

werkingsvormen met bedrijven. De stichting is in januari een samenwerking

we allerlei reparaties

aangegaan met gereedschaps- en onderdelenleverancier iFixit Europe, in

aan kunnen.”

februari met recyclestichting Wecycle en in november met elektronicawebwinkel Conrad. Deze partnerschappen leveren niet alleen financiële middelen

(reactie van Anke van

voor de stichting op, maar ook goede ‘deals’ waar de lokale Repair Cafés

Duuren van Repair Café

gebruik van kunnen maken.

Harkstede via Facebook,
16 september 2015)

Een van de belangrijkste activiteiten in 2015 was het restylen van de website. De Nederlandse en internationale site zijn geïntegreerd tot één internationaal platform, waar in vijf talen het Repair Café-startpakket kan worden
besteld. In 2015 is ook Spaans toegevoegd. De stichting genereert intussen
het verwachte deel van haar inkomsten uit de verkoop van dit startpakket.

Wat betreft de internationale samenwerking is het contact met de Belgische
partners in 2015 geïntensiveerd: sinds november wordt het Vlaamse startpakket ook verstrekt via de webwinkel van Repair Café International. Het
Waalse startpakket volgt volgens plan in 2016.

Een belangrijke ontwikkeling die zijn oorsprong heeft in 2015, is de aanzet
tot een andere manier om de ondersteuning van het Nederlandse netwerk
van Repair Café-organisatoren te organiseren. Stichting Repair Café wil
vanaf 2016 meer taken op dit gebied laten uitvoeren door vertegenwoordigers van het netwerk zelf. Een van die taken is bijvoorbeeld de organisatie
van de jaarlijkse Landelijke Repair Café Dag. In 2015 is in het bestuur uitgebreid gesproken over de mogelijke oprichting van een nieuwe stichting die
zich in het bijzonder gaat richten op het ondersteunen van het Nederlandse
netwerk. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. In 2016 zal verder worden onderzocht of en hoe de ondersteunende taken wel kunnen worden overgedragen.
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Deze overdracht moet het voor Stichting Repair Café mogelijk maken zich te
richten op taken die zij als haar kerntaken ziet: verdere verspreiding en finetuning van het Repair Café-concept wereldwijd en optreden als pleitbezorger
voor repareerbare goederen. Op dit laatste gebied zijn eind 2015 nuttige
contacten aangeknoopt met onder meer Stichting Natuur & Milieu.

De circulaire economie wordt steeds belangrijker voor consumenten,
bedrijven en overheden. Afval en verspilling worden steeds meer taboe.
De doelstellingen van Stichting Repair Café sluiten hier naadloos bij aan.
Repair Café-reparateurs wereldwijd hebben in 2015 naar schatting bijna
200.000 succesvolle reparaties uitgevoerd. Daarmee hebben zij niet alleen
200.000 producten gered van de afvalberg, zij geven hiermee ook aan dat
de wereld er klaar voor is om repareren opnieuw in het hart te sluiten als
een volstrekt normale activiteit, die op alle niveaus dient te worden ondersteund en gestimuleerd.

Penningmeester Tim Stok
(links) draagt de sleutel
van de Repair Bus over aan
Mei Lan Tan van Repair
Café Beetsterzwaag

De Repair Bus begon in
april 2015 aan een nieuwe
uitdaging: de verovering van
Noord-Nederland
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1. Uitvoering strategisch meerjarenplan
2014-2016
Algemeen
In 2015 is Stichting Repair Café Nederland (SRCN) verder gegaan met de

“Unser #RepairCafé ist

uitvoering van haar strategisch meerjarenplan 2014-2016. Met dit plan wil

inzwischen fest etabliert

zij na 2016 een toekomstbestendige organisatie zijn die een aantal kernac-

und ein großer Erfolg.

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

Danke gesagt.”

stichting zich in het meerjarenplan de volgende doelen:

(tweet van @Patrick_Kunkel, 21 december 2015)

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 verantwoordelijkheid voor de uitvoering zo veel mogelijk lokaal borgen.
Uitgangspunt 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
effectiever 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 2015 zijn uitgevoerd
om de drie bovenstaande doelen te bereiken, en welke resultaten daarbij
zijn geboekt.

Consolidatie
Door te consolideren wil SRCN het aantal Repair Cafés wereldwijd verder
kunnen laten groeien, zonder dat dat telkens meer personeelsinzet vergt.
Concreet is op dit gebied in 2015 het volgende gedaan:

• De Repair Bus, waarmee SRCN sinds 2011 door het land toerde om het
Repair Café-concept te promoten, is overgedragen aan Repair Café Beetsterzwaag. SRCN had in 2014 al geconstateerd dat promotie met een
rijdende bus niet meer strikt noodzakelijk was, aangezien veel mensen
intussen weten wat het Repair Café is. Tegelijkertijd realiseerde zij zich dat
de bus zelf een heel positief imago had en nog steeds waarde kon hebben
bij de promotie van het Repair Café in wat afgelegener regio’s. SRCN heeft
haar netwerk daarom uitgenodigd met ideeën te komen voor verdere exploitatie van de bus. Vier Repair Cafés hebben een plan ingediend. Dat van
het Friese Repair Café Beetsterzwaag sprak SRCN het meest aan. Deze
groep heeft de bus in april overgenomen, voor het symbolische bedrag van
€ 100, en rijdt er sindsdien mee rond in Noord-Nederland.
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• SRCN is gestopt met de service die zij lokale Repair Cafés in Nederland
jarenlang bood, om een eigen website bij te houden als subdomein van
Repaircafe.nl (zoals bijvoorbeeld nijmegen.repaircafe.nl). Deze service

“Theo en Paul van

kostte veel tijd, terwijl het fungeren als helpdesk voor webproblemen van

Repair Café Betondorp,

lokale Repair Cafés geen hoofdtaak van de stichting is. SRCN heeft de
organisatoren waar nodig geholpen met het migreren van content van hun
subsite naar een eigen domein waarvoor de lokale organisatoren geheel
zelf verantwoordelijk zijn.
• De websites Repaircafe.nl en Repaircafe.org hebben een restyling ondergaan en zijn samengevoegd tot één internationaal platform in vier (per
eind 2015 vijf) talen op Repaircafe.org. Deze website biedt meer en duide-

met veel toewijding en
chirurgische precisie
repareerden jullie in
anderhalf uur mijn
(stok)oude Senseo.
Superblij mee, ik heb
weer lekkere koffie met
een schuimlaag, geen

lijker informatie dan de oude sites, meer processen zijn geautomatiseerd

nieuw apparaat nodig,

en bezoekers worden duidelijker gewezen op de mogelijkheden om met

en ook nog iets opgesto-

elkaar in contact te komen, bijvoorbeeld via het viertalige Repair Café-

ken! Bedankt!”

forum. Hierdoor is minder personele inzet van SRCN nodig.

(reactie van Hester in het
gastenboek op Repaircafe.
org, 5 augustus 2015)

Effectievere ondersteuning
Lokale Repair Cafés hebben ook na de start vaak nog behoefte aan nadere
ondersteuning. Het meerjarenplan van SRCN heeft op dit punt tot doel te
bereiken dat die ondersteuning zo effectief mogelijk gebeurt, terwijl die aan
de andere kant zo weinig mogelijk personele inzet van de stichting vergt.
SRCN probeert daarom haar eigen taken zo veel mogelijk te beperken tot
het bieden van goede, generieke service aan alle Repair Cafés. Zij heeft in
2015 haar kerntaken als volgt geformuleerd:

1. het up-to-date houden van het internationale startmateriaal;
2. het organiseren van voordeel voor lokale organisatoren wereldwijd;
3. het promoten van het Repair Café-concept
4. optreden als pleitbezorger voor beter repareerbare goederen.

Het onderhouden van terugkerende contacten met de Repair Cafés wil SRCN
in de toekomst zo veel mogelijk overlaten aan het netwerk zelf. SRCN ziet
het als haar taak om het netwerk daartoe in staat te stellen.

Hieronder wordt uitgelegd welke resultaten in 2015 op al deze gebieden
zijn geboekt.

Up-to-date houden van internationaal startmateriaal:
• Het Repair Café-startpakket is in alle vier de talen (Nederlands, Duits,
Frans, Engels) onder de loep genomen en waar nodig geüpdated
en uitgebreid.
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• Het startpakket is vertaald in het Spaans. Het Spaanstalige startpakket
is sinds oktober in de webshop op Repaircafe.org beschikbaar. Met deze
toevoeging komt het Repair Café voor honderen miljoenen mensen extra
binnen handbereik.
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“Ik las over de Repair
Cafés in de regionale
krant BN DeStem. Een
stimulans om ouderen
bij elkaar te doen komen. Kostendrukkend
en het milieu dienend

• De Vlaamse partnerorganisatie Netwerk Bewust Verbruiken heeft het
startpakket voor Vlaamse Repair Cafés geüpdated. De verspreiding van het

met daarbij een sociale

Vlaamse pakket is per november overgedragen aan SRCN. Het is sindsdien

verbondenheid. Prima,

beschikbaar in de Nederlandstalige webshop op Repaircafe.org.

dat gaan we ook doen in
Bergen op Zoom!”

• Samen met een drietal welzijnsorganisaties in Sneek is in 2015 gewerkt
aan een aangepast startpakket voor het organiseren van Repair Café-bij-

(reactie van Gerard Nij-

eenkomsten met vrijwilligers uit specifieke doelgroepen, zoals mensen met

pels in het gastenboek op

een psychiatrische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel of een licha-

Repaircafe.org, 2 augustus

melijke beperking. Dit zogeheten Repair Café Plus wordt sinds 2014 geor-

2015)

ganiseerd in Sneek en is daar een succes. Om die reden willen Stichting
Repair Café en de partners in Sneek de werkwijze ook graag beschikbaar
stellen aan organisaties in andere gemeenten. Het aangepaste startpakket
is in februari 2016 toegevoegd aan de webshop op Repaircafe.org.
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• In 2015 is het idee ontstaan om in een later stadium (periode 2017-2019)
een lespakket over repareren aan de webshop toe te voegen. Dit lespakket
moet basisscholen in staat stellen om, in samenwerking met het lokale Repair Café, reparatievaardigheden in hun curriculum te integreren (zie ook
onder ‘Vooruitzichten na 2016’, pag. 22, punt 4: ‘Nieuwe projecten
en producten’).

Repareren is leuk!
Stichting Repair Café wil
basisscholen in staat gaan
stellen om die boodschap
aan hun leerlingen over
te brengen

Organiseren van voordeel voor Repair Café-vrijwilligers:
• SRCN heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die
dekking biedt aan alle Nederlandse Repair Cafés die worden vermeld op
Repaircafe.org. Deze service maakt het aantrekkelijk voor Nederlandse
Repair Cafés om zich actief bij het netwerk aan te sluiten.

• Met gereedschaps- en onderdelenleverancier iFixit zijn afspraken gemaakt
over korting op iFixit-producten voor Repair Café-organisatoren in Europa.
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• Vergelijkbare afspraken - voorlopig alleen voor de Repair Cafés in Nederland en Vlaanderen - zijn gemaakt met elektronicawebwinkel Conrad.

• SRCN is ook een samenwerking aangegaan met recycleorganisatie Wecycle. In het kader hiervan worden Repair Cafés in Nederland gestimuleerd
om bezoekers van wie een elektrisch apparaat niet kon worden gerepareerd, te wijzen op het belang van recycling. De samenwerking levert
de Nederlandse Repair Café daarnaast voordeel op: zij kunnen bij Wecycle gratis Jekko-containers bestellen, waarin zij niet meer repareerbare
elektrische apparaten kunnen verzamelen, om deze later gescheiden in te
leveren voor recycling.

• Repair Cafés in Nederland en Vlaanderen kunnen met korting het boek Weg-

“Eindelijk een

gooien? Mooi niet! bestellen (zie ook hieronder, bij Repair Café-promotie).
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Repair Café-promotie:
• Directeur Martine Postma heeft een boek over het succes van het Repair
Café gepubliceerd: Weggooien? Mooi niet! Het boek verscheen half maart
bij Uitgeverij Genoeg, ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van Stichting Repair Café.

• In 2015 raakte het begrip circulaire economie steeds meer in zwang. Dit
principe, waarbij grondstoffen in de kringloop blijven om telkens opnieuw
te worden benutten, bleek een nieuwe kapstok te zijn om het Repair Café
in de publiciteit aan op te hangen. Martine Postma is voor diverse publicaties over dit onderwerp geïnterviewd, bijvoorbeeld voor Grondstoffenhonger duurzaam stillen van het Rathenau Instituut. Ook was de circulaire
economie het centrale thema van bijeenkomsten waarop Martine als spreker was uitgenodigd, bijvoorbeeld bij de Amsterdam Economic Board en op
de Universiteit Leiden.

• SRCN, en in het bijzonder directeur Martine Postma, zijn ook in 2015 weer
vele malen, uit binnen- en buitenland, benaderd voor interviews over
het Repair Café. Een opvallende publicatie was die in Vrij Nederland. Dit
opinieblad had, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in september,
Martine opgenomen in een lijst met 75 vernieuwers van de afgelopen 75
jaar. Ook publiceerde een Japanse glossy een groot stuk over de Repair
Café-trend en was Martine onder meer te horen op de Australische radio.

Pleitbezorging repareerbare goederen:
• SRCN heeft, samen met een zestal andere, meest Europese, organisaties1,
een mission statement voor duurzame en repareerbare goederen opgesteld. In dit document wordt uitgelegd waarom producten repareerbaar
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1 iFixit, RREUSE, European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Friends of the Earth Europe, European Environmental
Citizens’ Organisation for Standardisation.
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• SRCN is in het najaar aangehaakt als coalitiepartner bij het project Product
blijft Product, van Natuur & Milieu. Dit project wil bereiken dat producten

“Inspired by the Repair
Cafés I tried and succeeded to repair my
toothbrush. A video on
YouTube was a big help,
everything worked out
perfectly and I can
really recommend it!”

langer en door meer mensen worden gebruikt, aangezien dat de meest
efficiënte manier is om het gebruik van grondstoffen te verminderen. Als
partners hebben SRCN en Natuur & Milieu in november een peiling gehouden onder de coördinatoren van de Nederlandse Repair Cafés. Aanleiding
was ook hier de aanstaande publicatie van het EU-plan voor de circulaire
economie. SRCN en Natuur & Milieu wilden met het oog daarop het belang
van repareerbare goederen onderstrepen. In de peiling is aan de Repair
Cafés onder meer gevraagd welke spullen snel stuk gaan, waarom repa-

(reactie van Susanne Weihl

ratie soms moeilijk is en wat nodig is om te zorgen dat producten langer

via Facebook, 29 maart

meegaan. De resultaten zijn in februari 2016 gepubliceerd, ter gelegenheid

2015)

van de openstelling van het Meldpunt Kapotte Apparaten, waarmee Natuur
& Milieu gegevens wil verzamelen om fabrikanten te kunnen stimuleren tot
het ontwerpen van beter repareerbare producten.

• Helemaal aan het eind van het jaar was er omtrent de pleitbezorging voor
repareerbare goederen een onverwachte opsteker. De Tweede Kamer nam
op 17 december een motie aan, waarin de regering werd opgedragen te
onderzoeken met welke producten consumenten naar het Repair Café

”Via Marktplaats kochten wij een Miele-stofzuiger die in het Repair

gaan. SRCN heeft begin januari 2016, samen met Natuur & Milieu, bij het
ministerie van Infrastructuur en Milieu overlegd over de mogelijke aanpak
van dit onderzoek. Een en ander zal in 2016 nader worden uitgewerkt.

Café was gereviseerd.
Wij zijn er heel tevre-
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Netwerk in staat stellen onderling contact
te onderhouden:

“Zijn er veel Repair

• De gerestylede website Repaircafe.org wijst Repair Café-organisatoren

Cafés met een poppen- of

en -bezoekers per land de weg naar de Repair Café-community in dat

beertjesdokter? Wij, van

land. Voor Nederland worden bezoekers bijvoorbeeld verwezen naar een

Repair Café Venlo-Zuid

openbare Facebookpagina met Nederlands Repair Café-nieuws, naar een

zitten erover te denken

besloten Facebookgroep voor vrijwilligers, naar het Nederlandstalige

om ook zoiets te gaan

forum voor repareerliefhebbers, en naar het digitale gastenboek op de

doen. We twijfelen ech-

site. Langs al deze wegen kunnen de organisatoren rechtstreeks met

ter, onder meer over de

elkaar in contact komen, elkaar helpen met tips en elkaar inspireren.
Zo helpen zij de hele Repair Café-beweging vooruit, zonder dat SRCN
hiervoor personeel moet inzetten.

veiligheid als er kinderen rondlopen tijdens de
diverse reparaties. Hoe
is dat op andere plaatsen

• De besloten Facebookgroep voor vrijwilligers heeft zich in 2015 ontpopt
tot een groot succes. Hij telde aan het eind van het jaar 230 leden. In de
groep worden dagelijks berichten gepost waarin eigen good practices wor-

opgelost?”
(vraag van Marcel Oehlen
in de Facebookgroep voor

den gedeeld en waarin advies wordt gevraagd over de meest uiteenlopen-

Repair Café-vrijwilligers in

de kwesties. Ook SRCN gebruikt de groep regelmatig om ideeën te peilen,

Nederland, 22 november

of antwoord te vinden op een vraag die bij de stichting is binnengekomen.

2015)

• In mei organiseerde SRCN de vierde jaarlijkse Landelijke Repair Café Dag.
Dit keer vond het evenement plaats in Amersfoort, in de oude Prodentfabriek. Ruim honderd vrijwilligers van ongeveer zestig Repair Cafés waren
aanwezig. Daarmee was ongeveer 20 procent van de Nederlandse Repair
Cafés vertegenwoordigd, tegen ca. 30 procent op de landelijke dag een
jaar eerder. Toen kwamen ook ongeveer honderd mensen. Het programma
was dit keer opgesteld in nauw overleg met het netwerk en voldeed aan

“Bij ons hebben we een

de wensen vanuit de Repair Cafés. SRCN constateert dat honderd blijkbaar

vaste poppendokter, die

min of meer het aantal bezoekers is dat een landelijke ontmoetingsdag

zijn eigen tafel heeft.

trekt. Ze vindt dat niet zorgelijk; er zijn intussen ook tal van andere

Nooit last gehad van

manieren voor Repair Café-vrijwilligers om onderling contact te onder-

kinderen of wat dan ook

houden, bijvoorbeeld via regiodagen die op diverse plaatsen regelmatig
worden georganiseerd, en via Facebook. De dag zelf was overigens, net
als ieder jaar, een inspirerend evenement waarop veel is uitgewisseld.

die in aanraking kwamen
met de elektrotroep. Dus
altijd doen!! Is een extra
aanbod dat zeer wordt
gewaardeerd.”
(reactie van Makien Hubert
van Repair Café Drachten, 22
november 2015.)
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Uitwisseling en ontmoeting stonden ook op de vierde Landelijke
Repair Café Dag centraal

• In 2015 is geprobeerd om voor het onderhouden van de netwerkcontacten
in Nederland een zelfstandige stichting op te richten, bemand door vrijwilligers uit het Nederlandse Repair Café-netwerk. Hierover zijn gedurende het
jaar - onder meer op de landelijke dag - gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Nederlandse Repair Cafés. Uiteindelijk bleek het niet
noodzakelijk om een aparte stichting op te richten, omdat taken ook op
lossere basis kunnen worden overgedragen. Zo is voor de organisatie van
de Landelijke Repair Café Dag 2016 een werkgroep gevormd die deze dag
grotendeels zelfstandig gaat vormgeven.
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• Martine Postma was in oktober te gast in het Zuid-Franse Valbonne, waar
een aantal Repair Café-organisatoren de eerste Franse Repair Café-dag had
georganiseerd. Op de ontmoetingsdag waren ongeveer zeventig vrijwilligers
van vijftien Franse Repair Cafés aanwezig. Martine heeft de Fransen bij die
gelegenheid geadviseerd om voor het onderhouden van onderling contact
een eigen organisatie op te richten, of in elk geval een Facebookgroep. De
reden was dat SRCN in 2015 steeds vaker door afzonderlijke Repair Caféorganisatoren in Frankrijk werd benaderd voor een-op-een-advies of -hulp
bij de meest uiteenlopende kwesties. Na de bijeenkomst in Valbonne is een
Franse vrijwilliger inderdaad een Facebookgroep begonnen, waarbij intussen
enkele tientallen Franse Repair Café-vrijwilligers zijn aangesloten.

Vrijwilligers van de Repair Cafés in
Valbonne, Cannes en Saint-Égrève
kunnen beter van elkaar leren dan
elk afzonderlijk contact onderhouden
met SRCN

“Thuis na een welbesteed middagje samen repareren! We hadden weer genoeg te doen. Ook zelf kon ik iemand helpen. Een
vlamdovende pedaalemmer met een staalkabel tussen het
pedaal en de klep, die staalkabel bleek kapot te zijn. Op een
eerder advies van ons was een vervangende staalkabel meegebracht en een plaatselijke bouwmarkt kon ons voorzien van een
koppelelementje. Niet veel later kon de bezoeker mét zijn gerepareerde pedaalemmer naar huis. Hij en ik allebei blij natuurlijk!
Zo konden we voldaan het weekend tegemoet.”
(bijdrage van een vrijwilliger op de Facebookpagina van Repair Café
Uithuizen, 30 oktober 2015)
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Financiële basis verstevigen
Om haar dienstverlening ook in de toekomst te kunnen voortzetten, zonder

“Geweldig dat er nu

daarvoor afhankelijk te zijn van externe financiers, heeft SRCN zichzelf in

ook een #repaircafé in

haar meerjarenplan ten doel gesteld om haar financiële basis te verstevigen

#Doetinchem zit!”

door eigen inkomsten te genereren. Dit doet zij onder meer door het Repair

(tweet van @RobvDillen,
19 december 2015)

Café-startpakket en andere Repair Café producten aan te bieden via een
webshop, en sponsorafspraken te maken met bedrijven en organisaties die
de doelen van de stichting steunen.

Op dit gebied is in 2015 het volgende tot stand gebracht:

• Het Repair Café-startpakket, dat sinds de restyling van de website in vier
(sinds eind 2015 vijf) talen beschikbaar is tegen een vrijwillige bijdrage, is
een kleine 500 keer besteld. Veruit de meeste geïnteresseerden betaalden
er het richtbedrag van 49 euro voor.

• De webwinkel op Repaircafe.org is uitgebreid met diverse nieuwe producten,
namelijk het boek Weggooien? Mooi niet!, het Spaanstalige startpakket en
het Vlaamse startpakket. Daarnaast is in 2015 de lancering voorbereid van
een Japans startpakket en een startpakket voor het organiseren van Repair
Cafés met vrijwilligers uit specifieke doelgroepen.

Ook op de Landelijke
Repair Café Dag was
Weggooien? Mooi niet!
te koop
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• In het kader van hun partnerschap met SRCN hebben recycleorganisatie
Wecycle en elektronicawebwinkel Conrad een financiële donatie aan
SRCN gedaan.

• SRCN heeft in het najaar een zogenaamde partnerpagina aan haar website
toegevoegd, waarop bedrijven en organisaties worden vermeld die ten minste 1000 euro per jaar bijdragen aan het werk van de stichting. Deze pagina
is sindsdien onder de aandacht gebracht van tal van organisaties die SRCN
hebben benaderd over samenwerking. Vooral vanuit Frankrijk komen sinds
het najaar van 2015 regelmatig verzoeken op dat vlak. SRCN hoopt in 2016
minimaal drie nieuwe partners aan de partnerpagina toe te voegen.

Het Repair Café vormt zelfs aanleiding voor poëtische
ontboezemingen, blijkt uit onderstaand gedicht van Aat Rolaff, voormalig stadsdichter van Vlaardingen en nu redactielid
van onze Wijkkrant:
REPAIR CAFÉ
Daar wordt niet slechts aan alles wat ‘kapoet’ is
met vakmanschap gesleuteld tot ’t weer goed is,
maar zeker ook door menige bejaarde
gewerkt aan zelfrespect en eigenwaarde.
Dit werd hier opgetekend door Aat Rolaff,
een kluns, en zelf al veel te lang van school af!
(mail van Marjo Bazuin, organisator van Repair Café Vlaardingen,
februari 2015)

• De gerestylede website bevat een opvallende knop ‘Doneren’, die bezoekers
vier eenvoudige manieren aan de hand doet om SRCN financieel te steunen. Van deze knop wordt echter nauwelijks gebruikgemaakt. Dit bevestigt
wat SRCN in 2014 al merkte, namelijk dat mensen best bereid zijn om een
financiële bijdrage aan de Repair Café-beweging te leveren, maar vooral als
daar een concreet product tegenover staat, bijvoorbeeld een startpakket.

• Het aantal vaste donateurs is in 2015 afgenomen, van 46 tot 42. Dit komt
waarschijnlijk doordat het donateurschap in 2015 minder actief is gepromoot dan het jaar daarvoor. Ook hebben enkele donateurs die de stichting
al jaren steunden, in 2015 besloten te stoppen.
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Vooruitzichten na 2016
Het meerjarenplan dat SRCN in de periode 2014-2016 uitvoert, moet ertoe
leiden dat de stichting na 2016 een toekomstbestendige organisatie is, die

“Die Macht war mit
uns: heute Beamer bei
#repaircafe @TollwoodMunich gefixt. Lohnt
sich!”
(tweet van @GreenCityeV,
17 december 2015)

een aantal kernactiviteiten uitvoert, grotendeels betaald uit eigen middelen. Het meerjarenplan onderscheidt de volgende kernactiviteiten (per punt
wordt de stand van zaken na afloop van 2015 genoemd):

1. Promotie van het Repair Café door Martine Postma in te zetten als ambassadeur voor het concept (bv. boek, column, lezingen, spreekbeurten), te
betalen door afnemers.
Stand van zaken: Martine heeft in 2015 het boek Weggooien? Mooi niet!
gepubliceerd en heef1t diverse lezingen/spreekbeurten gehouden. Ook
heeft ze zich als spreker aangesloten bij de Speakers Academy. Dit laatste
heeft overigens niet geleid tot lezingen/spreekbeurten waarvoor de afnemers bereid waren te betalen. Het lijkt daarom twijfelachtig dat de stichting in de toekomst inkomsten kan verwachten uit dit soort activiteiten. De
stichting zal hier daarom vanaf 2016 minder op inzetten. Wat betreft de
promotie van het Repair Café-concept zal ze vooral gebruikmaken van de
kanalen die tot nu toe het succesvolst zijn gebleken, namelijk de media en
de eigen digitale kanalen.

2. Digitale en fysieke ondersteuning aan het netwerk van lokale Repair Caféorganisatoren in Nederland – geautomatiseerd waar het kan, persoonlijk
waar het moet, betaald uit bijdragen lokale organisatoren.
Stand van zaken: SRCN heeft haar generieke dienstverlening in 2015, op
basis van nieuwe inzichten, opgedaan in 2014, op niveau gebracht en zal
dat proces in 2016 voortzetten. Door de gerestylede website worden Repair
Café-organisatoren in binnen- en buitenland snel en eenvoudig voor vragen
en opmerkingen doorverwezen naar de juiste kanalen. Dit zal SRCN in de
toekomst veel werk schelen, waardoor kosten zullen worden bespaard en
de bijdragen van lokale organisatoren (in de vorm van betaling voor het
lidmaatschap) in de toekomst vermoedelijk voldoende zullen zijn om noodzakelijke kosten hiervoor te dekken.

3. Verkoop van producten, zoals het Repair Café-startpakket of het bezoek
van de Repair Bus, via Nederlandse en internationale webshops – geautomatiseerd, met betaalbare personele ondersteuning, betaald uit opbrengsten webshops.
Stand van zaken: sinds het afstoten van de Repair Bus verkoopt SRCN
alleen nog Repair Café-startpakketten, lidmaatschappen en fysieke producten waarmee Repair Café-organisatoren hun voordeel kunnen doen
(zoals de Repair Café-beachflag) of hun vrijwilligers kunnen bedanken voor
hun inzet (zoals de Repair Café-kaars en het boek Weggooien? Mooi niet!).
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De inkomsten hieruit dekken momenteel al de directe kosten hiervoor; voor
de indirecte kosten (zoals huur van het Repair Café-kantoor) is dat (nog) niet
het geval. SRCN probeert in 2016 hierin nog meer balans te vinden.

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 belangenbehartiging
voor haar doelgroep.

“Great idea: German

Stand van zaken: in 2015 zijn nieuwe projecten aan de horizon verschenen,

waste collection vehi-

die SRCN graag wil verwerken in een nieuw meerjarenplan voor de periode

cles advertising the local

2017-2019. Zo is vanuit het basisonderwijs herhaaldelijk belangstelling ge-

#RepairCafe - would UK

toond voor het Repair Café. Scholen willen graag reparatievaardigheden inte-

waste contractors

greren in het lesprogramma en hebben SRCN hier op diverse manieren over

do this?”

benaderd. Dit heeft bij de stichting het idee nieuw leven ingeblazen om toch
een lespakket over dit onderwerp samen te stellen. Temeer daar basisscholen
vanaf 2020 verplicht het vak ‘wetenschap en techniek’ moeten aanbieden.

(tweet van @RestartProject, 5 december 2015)

SRCN zou graag zien dat het aanleren van reparatievaardigheden onderdeel
werd van dit nieuwe vak. Het lespakket moet scholen onder meer in contact
brengen met het Repair Café in hun gemeente, zodat de praktijkonderdelen
van de repareerlessen door lokale Repair Café-vrijwilligers kunnen worden
begeleid. Op deze manier raken de Repair Cafés lokaal nog beter verankerd,
wat hun overlevingskansen vergroot. SRCN wil zich in een nieuwe projectfase
nader op dit onderwerp concentreren.
Ook de toenemende belangstelling vanuit de politiek voor repareren, repareerbaarheid en de rol van het Repair Café daarin, is voor SRCN een kans om ook
langs die weg te proberen bij te dragen aan het bereiken van haar doelen.

Repair Café-vrijwilligers leren basisschoolleerlingen
repareren. Straks in heel Nederland?

22

2. Bereik en impact van het Repair Café
“Straks naar het #repaircafe kijken of zij
draadje kunnen solderen van koptelefoon én
mijn fietsstuur hoger:
zit muurvast nl.

In het jubileumjaar 2015 heeft SRCN meer mensen dan ooit bereikt met
haar boodschap dat repareren moet terugkomen in ons dagelijks leven. Niet
alleen consumenten in binnen- en buitenland werden bereikt, ook politici.
Dat is belangrijk, want zij hebben de macht om veranderingen door te
voeren die het ideaal van SRCN - een circulaire economie, met repareerbare

#klusjes”

goederen - dichterbij brengen.

(tweet van @ulrica_dela-

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

mar, 5 december 2015)

Repair Café in 2015 gedetailleerder weer:

Aantallen bestelde startpakketten in 2015 per land
Land

Aantal bestelde informatiepakketten

Duitsland

216

Nederland

108

Frankrijk

62

Verenigd Koninkrijk

14

Zwitserland

12

Oostenrijk

11

Verenigde Staten

10

Canada

10

België

6*

Australië

6

Italië

5

Spanje

4

Japan

2

Egypte

1

Ecuador

1

Colombia

1

sinds november. Vanaf dat moment

Zweden

1

werd via de webshop van SRCN ook

Zuid-Korea

1

een Vlaams startpakket verspreid. Tot

Rusland

1

november 2015 werd het Vlaamse

Chili

1

startpakket verstrekt door de Vlaamse

Luxemburg

1

Azerbeidzjan

1

India

1

Venezuela

1

Bulgarije

1

Roemenië

1

Totaal 26 landen

Totaal 479 informatiepakketten

*Het betreft hier bestellingen uit
Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

partnerorganisatie Netwerk Bewust
Verbruiken. Bestellingen uit Wallonië en Franstalig Brussel werden het
hele jaar afgehandeld door de Waalse
partnerorganisatie Repair Together.
Informatie over aantallen is te verkrijgen bij deze organisaties.
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Aantallen daadwerkelijk gestarte Repair Cafés in
2015 per land
“@LATimescitybeat
Loved your Repair Cafe

Land

Aantal gestarte Repair Cafés

Nederland

70 (Dit zijn alleen diegene die ook lid zijn
geworden van het netwerk)

Duitsland

140

Frankrijk

20

Verenigd Koninkrijk

10

leiding van artikel over

Verenigde Staten

10

Repair Café in de LA

Zwitserland

5

Times, maart 2015)

Oostenrijk

5

Canada

3

Australië

2

Ierland

2

Liechtenstein

1

Noorwegen

1

Totaal 13 landen

Totaal 269 gestarte Repair Cafés

story! They are good
people.”
(tweet van @UnHipLA,
Los Angeles, naar aan-

NB. Ook in België gingen in 2015 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 verkrijgen via deze organisaties.

“Vandaag bij het nieuwe Repair Café in Assendorp, Zwolle geweest. Mijn föhn doet het weer
en het was gezellig. Ik ben blij met dit initiatief
bij mij om de hoek!”

(reactie van Saskia in het gastenboek op Repaircafe.
org, 21 maart 2015)
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Aantallen Repair Café-locaties na afloop van
2015 per land

“Sehr gut! Gegen #Wegwerfgesellschaft und
Abfallproblem und gleichzeitig eine Chance für
#Flüchtlinge!”
(reactie van Christiane
Gösmann via Facebook, 19
november 2015)

Land

Aantal Repair Café-locaties eind 2015

Nederland

312

Duitsland

295

België

167

Frankrijk

70

Verenigd Koninkrijk

21

Verenigde Staten

20

Canada

14

Oostenrijk

11

Zwitserland

9

Japan

5

Australië

3

Italië

3

Ierland

2

Liechtenstein

1

Luxemburg

1

Brazilië

1

Noorwegen

1

Azerbeidzjan

1

Chili

1

Egypte

1

India

1

Letland

1

Roemenië

1

Spanje

1

Totaal 24 landen

Totaal 943 Repair Café-locaties

NB. Aangezien ook de Belgische Repair Cafés worden vermeld op Repaircafe.
org, staan in tabel 2.3 wel accurate gegevens over België, in tegenstelling
tot in de tabellen 2.1 en 2.2.
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Bezoekersaantallen (sessies) van Repaircafe.nl en
Repaircafe.org in 2015, vergeleken met 2014
maand

Repaircafe.nl

Repaircafe.org

Repaircafe.nl +

Repaircafe.nl +

2015

2015

Repaircafe.org

Repaircafe.org

2015

2014

januari

11.762

27.324

39.086

35.571

februari

12.452

22.652

35.104

29.452

maart

11.730

24.206

35.936

26.219*

april

10.862

23.633

34.495

28.508**

mei

10.031

28.871

38.902

30.805

juni

8.417

22.039

30.456

25.160

juli

9.285

16.356

25.641

22.573

augustus

8.211

22.239

30.450

20.323

september***

38.557

27.697

oktober

37.277

30.653

november

38.772

38.412

december

34.297

33.896

*
**
***

Google Analytics lag er de laatste week uit wegens storing
Google Analytics lag er de eerste tien dagen uit wegens storing
in september zijn de twee sites samengevoegd

Bron:

Google Analytics

Herkomst bezoekers Repaircafe.org in vierde
kwartaal (toptien)
Land

Aantal sessies uit dit land in
okt-dec 2015

Duitsland

38.347

Nederland

32.398

Frankrijk

19.592

Verenigde Staten

3.278

België

3.000

Oostenrijk

2.240

Verenigd Koninkrijk

2.202

Zwitserland

1.936

Canada

881

Spanje

830

Bron:

Google Analytics
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Aantallen likes op Facebook eind 2015,
vergeleken met eind 2014
“Drie keer geweest in Den
Haag. Wat een geweldige
mensen, zeg! Superveel
dank.”

Facebookpagina

eind 2015

eind 2014

RepairCafeNederland

4.112

3.799

RepairCafeInternational

4.534

2.877

(reactie van Rosita Hari via
Facebook, 10 januari 2015)

Schatting van aantal bezoekers in Repair
Cafés wereldwijd
SRCN gaat bij het schatten van bezoekersaantallen uit van gemiddeld 352
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 2015 in totaal ongeveer 33.000 bezoekers per maand. Eind 2014 waren dat er nog 23.000.

Schatting van aantal betrokken vrijwilligers in
Repair Cafés wereldwijd
SRCN gaat bij het schatten van aantallen betrokken vrijwilligers uit van
gemiddeld vijftien3 mensen per lokale Repair Café-groep. Op basis van deze
aanname waren eind 2015 wereldwijd in totaal ruim 14.000 mensen als
vrijwilliger betrokken bij een Repair Café. Een jaar eerder waren dat er nog
bijna 10.000.

Vrijwilligers van Repair Café
Kreuztal. Dit Repair Café ging
op 23 november 2015 van start
als het 300e Duitstalige Repair
Café. Foto: Claudia Schipper

2 Dit is een conservatieve schatting. Bij Repair Cafés die al langer actief zijn en zich naamsbekendheid en reputatie
in de lokale gemeenschap hebben verworven, liggen de bezoekersaantallen per sessie eerder tussen de 50 en 70.
3 Ook deze schatting is aan de conservatieve kant. De meer gevestigde Repair Cafés hebben doorgaans meer
vrijwilligers, soms wel 25 tot 30.
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Schatting van aantal mensen dat met de boodschap
van Stichting Repair Café is bereikt
In 2015 is het bereik van SRCN opnieuw toegenomen, getuige het aantal
startpakketbestellingen uit binnen- en buitenland. De groei was minder
explosief dan een jaar eerder. Toen groeide het aantal landen waarin startpakketten werden besteld tot 24 (in 2013 is dit aantal niet bijgehouden);
in 2015 werden startpakketten in 26 landen besteld. Toch is in 2015 een
substantieel groter aantal mensen bereikt dan in 2014: het aantal lokale organisatoren nam wereldwijd toe van 657 tot 943. Ook steeg het aantal landen waarin Repair Cafés worden georganiseerd van vijftien tot 24. In 2015
werden behalve in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië voor het
eerst ook Repair Cafés georganiseerd in Azië (Japan, India, Azerbeidzjan) en
Afrika (Egypte).

Via de media en via lokale organisatoren in al deze landen zijn ook in 2015
weer vele miljoenen mensen bereikt met de boodschap van SRCN.

November 2015: start van
Repair Café Bangalore, India.
Foto’s: Purna Sarkar
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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 gemiddeld slagingspercentage van 70 procent (18 gerepareerde voorwerpen). Dit
is een conservatieve schatting; de Belgische partnerorganisaties Netwerk
Bewust Verbruiken en Repair Together gaan uit van gemiddeld 35 verrichte
en 25 geslaagde reparaties per bijeenkomst. Uitgaande van de conservatieve schatting betekent een en ander dat bij 943 Repair Café-groepen
wereldwijd eind 2015 maandelijks onder de vlag van het Repair Café 23.575
reparaties worden verricht, waarvan er ongeveer 17.000 succesvol zijn. Dat
betekent op zijn beurt weer dat maandelijks dankzij het Repair Café 17.000
voorwerpen een langer leven krijgen. Eind 2014 waren dat nog maandelijks
12.000 voorwerpen.

Schatting van hoeveelheid afval dat is voorkomen
Het is moeilijk om een realistische inschatting te maken van hoeveel kilo afval 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 - wereldwijd 17.000 voorwerpen in Repair Cafés worden gerepareerd, dan wordt
met 943 Repair Cafés wereldwijd maandelijks 17.000 kilo afval voorkomen.

Na de reparatie in een Haags
Repair Café is deze kruimelzuiger geen afval meer
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Schatting van bespaarde CO2-uitstoot
Voor het schatten van bespaarde CO2-uitstoot hanteert SRCN gegevens
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 2015, maandelijks 17.000 kilo CO2-uitstoot voorkomt. Volgens
cijfers van MilieuCentraal stoot een gemiddeld huishouden momenteel jaarlijks

“Was at Swindon
#repaircafe. Showed
Dan how to change his
chain and freewheel and
replace his brake blocks.
Very satisfying!”

8.000 kilo CO2 uit. Dat zou betekenen dat de jaarlijkse CO2-besparing door het

(tweet van @lewcycleme-

Repair Café gelijk is aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 25,5 huishoudens.

dic, 29 november 2015)

Impact op sociaal gebied
Hoewel het lastig is om de sociale impact van het Repair Café te meten, kan
de positieve bijdrage van de lokale initiatieven op sociaal gebied op tal van
manieren worden afgelezen uit de dagelijkse Repair Café-praktijk.

• In 2015 kwamen grote groepen Syrische vluchtelingen aan in Europa. Deze
toestroom veroorzaakte op veel plaatsen onrust onder de lokale bevolking.
Het Repair Café bewees zijn waarde als manier om het ijs te breken en
de nieuwkomers te zien als mens, in plaats van alleen als vluchteling. Zo
organiseerde Repair Café Bussum in november een repareerbijeenkomst
met en voor de Syrische bewoners van het asielzoekerscentrum Crailo. Op
Repaircafebussum.nl schreven de vrijwilligers hierover: “Dat leverde mooie
momenten op: Mustafa die zomaar een gerepareerde naaimachine krijgt
omdat hij kleermaker is. Fardi die direct aanschuift bij reparateur Frans en
gaat helpen bij de reparaties. Loodgieter Imad die een fiets maakt en zelfs

“Ik denk altijd: was het

blijft tot bij het opruimen. En alles wordt vertaald door Mohamed.”

maar vast woensdag,
dan mag ik er weer

• Ook Repair Café Tirol (Oostenrijk) hield een bijeenkomst in een vluchtelin-

heen.”

genkamp. Organisator Michaela Brötz mailde aan SRCN: “It was awesome.
Three austrian women sewing - they had the hardest job. We invited the

(Reactie van Aukje Pere-

refugees to bring broken things and they fixed jeans like madmen. We had

boom, naaivrijwilliger bij

a mixed team of eleven people - half of the experts were refugees. Some

het Repair Café Plus in

were shy at first. But then came the “icebreaker” - a cash register from

Sneek, in het boek

1904. A gorgeous antique machine. Within ten minutes at least four more
people had screwdrivers in their hands and the repair succeeded! We had
nearly seventy things to fix and about 150 - 200 visitors. It was really cool
and I was happy to help the refugees.”
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Weggooien? Mooi niet!)

Vluchtelingen en lokale
Oostenrijkers leerden elkaar
kennen bij de reparatie van
een antieke kassa in Tirol.
Foto: Michaela Brötz

• In 2015 waren ongeveer tweehonderd Nederlandse Repair Café-groepen evenals honderden buitenlandse - al langer dan een jaar actief. Op basis

“Onze doelgroep wil niet

van dit feit mag worden aangenomen dat het Repair Café de vrijwilligers

alleen worden gezien

ook op sociaal gebied iets oplevert. Mensen zetten zich alleen gedurende

als cliënt, maar ook als

langere tijd belangeloos ergens voor in, als ze het echt leuk vinden. Meest-

mensen die iets kunnen

al vinden mensen iets alleen echt leuk als er ook een sociale component

betekenen voor een ander. In het Repair Café
kan dat.”
(Reactie van Martha
Heijenk van Timpaan
Welzijn in Sneek, in het
persbericht over het Repair
Café Plus-startpakket)

is: als ze de andere betrokkenen aardig vinden, als de sfeer goed is, als ze
zich door anderen gewaardeerd voelen. Blijkbaar is dat bij het Repair Café
het geval.

• De sociale impact van het Repair Café wordt zo algemeen onderkend, dat
diverse organisaties het Repair Café inzetten als ‘werkvorm’ om hun eigen
doelen op sociaal gebied te bereiken. Zo zijn welzijnsinstellingen in Sneek
een wekelijks Repair Café gestart als dagbestedingsactiviteit voor mensen
met een psychiatrische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel of een
lichamelijke beperking. Zij spelen hiermee in op veranderingen in de zorg,
als gevolg waarvan sommigen van hun cliënten hun indicatie dreigen kwijt
te raken. Om deze mensen toch een programma te kunnen blijven bieden,
hebben de Sneker welzijnsinstellingen het ‘Repair Café Plus’ bedacht: een
Repair Café, maar dan met bijzondere aandacht voor vrijwilligers uit bepaalde specifieke doelgroepen. Dit concept is zo’n succes, dat het intussen
ook op andere plaatsen wordt toegepast. SRCN en de Sneker instellingen
hebben in 2015 samengewerkt om voor het Repair Café Plus een aangepast startpakket te ontwikkelen. Dit is sinds februari 2016 als afzonderlijk
product beschikbaar in de webwinkel op Repaircafe.org.
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• Op tal van plaatsen zijn hechte groepen ontstaan, die lief en leed met elkaar delen. Zo werd SRCN eind 2015 op de hoogte gebracht van het overlijden van een reparateur van een Repair Café in Zuid-Holland. De overige
vrijwilligers van dit Repair Café voelden zich zodanig bij dit sterfgeval
betrokken, dat zij tijdens de uitvaart de kist van hun overleden collega
hebben gedragen.

“Ik ga regelmatig even
langs. Niet voor reparaties, wel voor de koffie. Even gezellig wat
drinken en kletsen. En

• Ook onderzoek4 van masterstudenten Industrial Ecology van de TU Delft en
de Universiteit Leiden - gepresenteerd in 2015 - onderstreept de sociale
waarde van het Repair Café. Volgens dit onderzoek, waarvoor de studenten samenwerkten met Repair Cafés in Rotterdam, Den Haag en Delft, ligt

de volgende keer is er
wel weer wat te repareren. Dus alles kan in
het Repair Café! Tot de
volgende keer.”

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

(reactie van bezoeker van

een duurzame leefstijl, maar het is vooral iets wat mensen blij maakt. Dit

Repair Café Zaandijk,

blijkt ook dagelijks uit de reacties die SRCN per e-mail, via de website en

gedeeld door vrijwilliger

via sociale media binnenkrijgt, en die, verspreid over dit jaarverslag, te

Piet Pennekamp in de Face-

lezen zijn.

bookgroep voor vrijwilligers
van Repair Cafés in Nederland, 19 oktober 2015)

Impact in strijd voor repareerbare producten
In de strijd voor beter repareerbare producten zijn in 2015 belangrijke stappen gezet. SRCN heeft zichzelf op de kaart gezet als partij in deze strijd,
en als organisatie die hiervoor belangrijke munitie kan leveren, door haar
contacten met reparateurs en consumenten wereldwijd. Deze waarde wordt
steeds breder onderkend. Dat blijkt onder meer uit de motie die de Tweede
Kamer in 2015 aannam, waarin de regering wordt opgedragen te onderzoeken met welke producten consumenten naar het Repair Café gaan (zie ook
pag. 15). Indiener Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil de resultaten van
dit onderzoek gebruiken om fabrikanten te stimuleren robuuster te gaan ontwerpen. SRCN oriënteert zich in 2016, samen met onder meer het ministerie
van Infrastructuur en Milieu, op de mogelijke aanpak van dit onderzoek.
SRCN is in 2015 ook als medestander in beeld verschenen bij organisaties
als Natuur & Milieu en MilieuCentraal. Beide zijn geïnteresseeerd in samenwerking als het gaat om het verzamelen van praktijkervaringen met (on)
repareerbaarheid en het verspreiden van de boodschap dat goederen repareerbaar moeten zijn.
Ook internationaal is resultaat geboekt. De gezamenlijke mission statement
voor repareerbare goederen van SRCN en zes andere organisaties, is verspreid onder europarlementariërs en andere betrokkenen in Brussel, met de
bedoeling zo veel mogelijk van de inhoud in het Europese plan van aanpak

4 Zie http://repaircafe.org/repair-cafe-past-bij-duurzame-leefstijl

32

voor de circulaire economie te krijgen. Het Ecodesign working plan bevat
inderdaad maatregelen om de repareerbaarheid, duurzaamheid en recyclebaarheid van producten te verbeteren.

“Om dit soort verhalen
ben ik ooit gaan helpen
bij het Repair Café. En
gelukkig zijn die er bijna
elke keer wel. Van een

In de praktijk zijn spullen niet altijd goed repareerbaar.

mevrouw die aankomt

Dat moet veranderen, vindt Stichting Repair Café!

met een klok die haar
man vroeger wel had
gerepareerd, ‘maar die
ligt nu hierachter op het
kerkhof’, tot iemand die
al zijn zakken leeghaalt
bij wijze van donatie.
We zouden er een anekdotes-boek over moeten
schrijven.”
(reactie van Tom Hamoen,
vrijwilliger bij Repair Café
Den Haag, 22 oktober
2015)

Repareerbaarheid van goederen was ook op de Landelijke
Repair Café Dag onderwerp van gesprek
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3. Onderscheidingen en bijzondere
vermeldingen
Naarmate het Repair Café meer onderdeel wordt van de normale routine in
veel gemeenten en landen, neemt het aantal onderscheidingen en bijzondere

“#RepairCafés are a
great place to restore
stuff and meet great
people.”

vermeldingen af. Toch waren in 2015 weer enkele wapenfeiten te melden.

(tweet van @faircustomer_
Tal van lokale Repair Café-organisatoren werden in hun gemeente onder-

en, 28 november 2015)

scheiden voor hun bijdrage op milieu- en sociaal gebied. Zo werd Repair Café
Delft uitgeroepen tot het beste Delftse maatschappelijke initiatief van 2015,
en werd Repair Café Nijmegen geëerd als het meest verbindende wijkidee.

Repair Café Delft is het beste maatschappelijke initiatief van Delft
Ook buitenlandse Repair Cafés werden onderscheiden: Repair Café Tirol
(Oostenrijk) won de Umweltpreis van de Euregio Tirol-Südtirol-Trentino, een
milieuprijs van de regionale overheid. Repair Café Cloppenburg (Duitsland)
won een prijs van de Heinrich Kalkhoff Stiftung, die jongeren een onderzoekende houding wil bijbrengen. Repair Café Offenbach (eveneens Duitsland)
schopte het in november tot ‘restcultuurproject van de maand’.

Martine Postma werd onderscheiden met een oorkonde voor Doedemocratie van de gemeente Uden. Ook ontving zij een avondjurk,
gemaakt van stropdassen.
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Martine stond in 2015 op nummer 65 in de Duurzame 100, de ranglijst van
Dagblad Trouw, met de honderd meest invloedrijke duurzame Nederlanders.

Martine stond ook in een lijst met 75 vernieuwers van de afgelopen 75 jaar,
die opinieblad Vrij Nederland publiceerde ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan in september.

“#repaircafe blijft lopen,
met jong en oud!”
(tweet van @MarcelSpan,
31 oktober 2015)

Het Repair Café is een
succes dankzij de vele
bevlogen vrijwilligers
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4. Financiers
SRCN heeft in 2015 financiële bijdragen 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
waarin 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.

• 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 Wecycle Deze stichting organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige
lampen. Wecycle wil voorkomen dat apparaten die niet meer kunnen worden
gerepareerd, via de vuilnisbak worden afgedankt. Ze steunt Stichting Repair

“Bravo et #merci à

Café om dit actief onder de aandacht te brengen van Repair Café-bezoekers.

toute l’équipe pour ce
#repaircafe #niort”

• Conrad Electronic BV Deze elektronicawebwinkel, die onder meer gereedschap en onderdelen verkoopt, steunt Stichting Repair Café omdat Conrad
gelooft dat er veel minder producten kunnen worden weggegooid. Ook vindt
Conrad dat Repair Cafés, dankzij de inzet en kennis van de vrijwilligers, laten
zien dat techniek en bewust omgaan met het milieu heel goed samengaan.

• Enkele tientallen vaste en incidentele donateurs.

De hoogte van elk van deze bijdragen is te vinden in de jaarrekening 2015.
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(tweet van @moyowi,
5 december 2015)

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 2015 twee keer bij elkaar
gekomen om activiteiten af te stemmen en de samenwerking te bespreken.
Dit heeft er onder meer toe geleid dat het Vlaamse Repair Café-startpakket
sinds november wordt verstrekt via de webwinkel op Repaircafe.org.

NBV-medewerkers Eva
van Velzen en Clara
Moeremans waren eind
mei te gast op de Landelijke Repair Café Dag
in Amersfoort

“Beste vrienden, wij zijn erg blij dat het initiatief Repair Café nu
ook aanwezig is in Cluj-Napoca. Ons Repair Café is een project
van onder meer het Huis van Cultuur. We hopen dat het na afloop
van het programma zelfstandig door kan gaan, en dromen van een
permanent Repair Café, door en voor de gemeenschap in Cluj.”
(reactie van Repair Café Cluj, Roemenië, via Facebook, 17 november
2015, vrij vertaald via Google Translate)
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6. Over Stichting Repair Café Nederland
Doelstelling
Stichting Repair Café Nederland, opgericht op 2 maart 2010 en gevestigd in

“#repaircafe bij

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

@Nieuwsuur als manier

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

voor #integratie. Altijd

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

weer een mooi voor-

ving te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en

beeld bij #buurthuizen!”
(tweet van @MarjoleinDuif,
29 november 2015)

drijfveren bij elkaar te brengen op laagdrempelige repareerbijeenkomsten,
de zogeheten Repair Cafés.

Activiteiten
Stichting Repair Café helpt lokale groepen in binnen- en buitenland bij het
opstarten en instandhouden van hun eigen Repair Café. Daarnaast zet de
stichting zich in voor beter repareerbare goederen.

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 administratiekantoor voor goede doelen beheert.

Secretaris is Martijn Leusink, organisator van een van de Repair Cafés in
Utrecht en tevens bestuurslid van Stichting Repair Café Utrecht.

Directie
Martine Postma

Medewerkers in 2015		

Adviseurs

Nina Blanken			

Kees Noorman

Krista Jongsma			

Ben Smits

Nieske Kalkman
Gertrud Maes
Tyra van Mossevelde
Bas Ruijters
Claudia Schipper
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Weggooien? Mooi niet!

www.repaircafe.org

