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Blijkbaar onderschrijven heel veel mensen de boodschap van de Stichting Repair
Café dat het weggooigedrag dat wij ‘normaal’ vinden, dat in werkelijkheid niet
is. En zien heel veel mensen in hoeveel positiefs het oplevert om hier samen met
buurtgenoten verandering in te brengen. Een bezoeker van Repair Café Amsterdam-Oost vertelde mij: ‘Je komt binnen voor het praktische repareren, maar
binnen de kortste keren sta je met iemand te praten over zijn of haar passie.’ Hij
bedoelde dat het Repair Café meer is dan een reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats, waar mensen elkaar op een nieuwe manier leren kennen, en op
een nieuwe manier naar hun spullen en hun leefpatroon leren kijken.

»

Op deze plaats wil ik iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd

Wij hebben erg genoten van ons Repair Café afgelopen

aan het Repair Café – alle lokale organisatoren, alle vrijwilligers, alle financiers en

zaterdag. Onze reparatiedeskundigen waren er op één na weer

alle anderen – van harte bedanken voor hun inzet. Die is van onschatbare waarde!

allemaal bij, en ons team was uitgebreid met twee nieuwe
handige heren. Wat we zien is dat de groep steeds meer een
Namens het bestuur van de Stichting Repair Café,

echt team wordt, ze overleggen steeds meer met elkaar over
reparaties, zijn steeds meer samen aan de slag in de werkplaats.
Ik denk dat er ruim veertig reparaties zijn verricht, en deze keer
lukte er veel. Sommige bezoekers kwamen voor een tweede

Marleen van Duijnhoven

keer, en er waren ook mensen die aangaven de volgende keer

voorzitter
01|2012

«

[Repair Café Bilthoven, januari 2012]
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graag te komen helpen met repareren.
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Samenvatting
De Stichting Repair Café heeft in 2011 een zeer succesvolle start gemaakt met
haar driejarige project om het fenomeen Repair Café door heel Nederland te verspreiden. Repair Cafés zijn bijeenkomsten voor en door buurtbewoners, waarbij
mensen met reparatiekennis minder handige buurtgenoten helpen om hun kapotte spullen te repareren. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer, op een locatie waar
gereedschap en allerlei reparatiemateriaal aanwezig zijn. En waar je ook een kopje
koffie of thee kunt drinken en een praatje kunt maken met buurtgenoten.
Repair Café-bijeenkomsten dienen een dubbel doel. Aan de ene kant zijn ze
bedoeld om de afvalberg te verkleinen en mensen warm te maken voor een duurzamer leefpatroon. Aan de andere kant hebben ze een sociale functie: het Repair
Café is een ontmoetingsplaats voor de buurt, waar iedereen welkom is en waar
iedereen zijn eigen, waardevolle bijdrage kan leveren. Als organisator, als reparateur of als bezoeker.

» Mijn complimenten voor dit geweldige idee. Na de reportage
In de praktijk blijkt dit alles te leiden tot bijzonder gezellige en geanimeerde bij-

bij EénVandaag een paar weken geleden, was mijn eerste

eenkomsten, waar de sfeer altijd uitstekend is en waar bezoekers met een heel

gedachte: dat wil ik ook. Vooral om het nut van kennisbehoud

positief gevoel vandaan komen. Dat is vermoedelijk de reden dat het concept

en duurzaamheid te combineren met de mogelijkheid dat

Repair Café enorm aanslaat in Nederland.

«

[reactie via www.repaircafe.nl, van Marjan Smink van een

01|2012

koffie. Ik kom snel een kijkje nemen!

01|2012

buurtbewoners elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje

De Stichting Repair Café heeft in 2011 twintig lokale groepen, verspreid over heel
Nederland, op weg geholpen met hun eigen, structureel draaiende Repair Café.
De Repair Bus, waarmee de Stichting door het land rijdt, heeft gedurende het

vrouwencentrum in Amsterdam, juni 2011]

jaar 26 locaties aangedaan. Het informatiepakket en het overige ondersteunende
materiaal dat de Stichting gratis voor lokale organisatoren beschikbaar heeft, is

»

De eerste bezoeker was een mevrouw die een sjaal had met

door 53 lokale groepen opgevraagd. Met die aantallen heeft de Stichting haar doelstellingen voor 2011 ver overtroffen. En de drukte houdt aan: tal van nieuwe groe-

een brandgat erin. Ze was erg gehecht aan deze sjaal, omdat hij

pen staan alweer te trappelen om ook van start te gaan. De directeur is daarom

precies bij haar winterjas past. We hebben het verbrande stuk

sinds de herfst van 2011 bezig om extra financiering te zoeken, zodat de activitei-

ertussenuit geknipt en daarna de twee delen netjes aan elkaar

ten van de Stichting in 2012 kunnen worden uitgebreid.

genaaid met de goede kleur garen. Verder was er een meneer
met een nieuwe broek waarvan het stiksel had losgelaten. Onder
het genot van een kop thee en een goed gesprek, was het klusje
zo genaaid.

«

[Repair Café Tilburg, oktober 2011]
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Naast het toenemende werk in het land heeft de Stichting in 2011 een professionaliseringsslag in de eigen organisatie gemaakt. Van een kleinschalig initiatief in
Amsterdam is de Stichting uitgegroeid tot een organisatie met drie betaalde freelance-medewerkers, circa 25 vaste vrijwilligers, een actief bestuur, een adviseur,
een eigen adres, een auto en activiteiten en contacten verspreid over heel Nederland.
Net als in 2010 was ook in 2011 de aandacht van de media voor het concept Repair
Café overweldigend. De Stichting Repair Café heeft haar activiteiten kunnen
toelichten in tal van kranten (waaronder De Telegraaf, Het Parool en regionale
kranten zoals De Gelderlander en De Stentor), op de landelijke, regionale en
lokale radio en op tv, bij onder meer EenVandaag (Nederland 1), Koffietijd (RT L4)
en in het RT L-programma Miljoenenjacht. Aan het eind van het jaar kwam zelfs
een cameraploeg van het Duitse publieke net ZDF langs, voor een reportage in het
programma Heute in Europa.
Een en ander geeft aan dat het fenomeen Repair Café booming is, en dat het einde
van de groei nog lang niet in zicht is. De Stichting Repair Café gaat in 2012 met

01|2012

01|2012

goede moed door, onder het motto ‘Weggooien? Mooi niet!’

» Wat ontzettend leuk om te weten dat er ook een Repair Café
in Maastricht is! Had al eerder over het Repair Café gelezen.
Geweldig initiatief, en nu dus ook voor mij mogelijk om te
bezoeken. SUPER!

«

[reactie via www.repaircafe.nl, van Cass, november 2011]
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1 Uitrol van het Repair Café in heel Nederland
De Stichting Repair Café kreeg in oktober 2010 te horen dat haar subsidieaanvraag bij Agentschap NL, voor een driejarig project om het concept Repair Café te
verspreiden over heel Nederland, was goedgekeurd. Al snel na de toekenning van
deze subsidie werd duidelijk dat dit project extra werkzaamheden met zich mee
zou brengen, waarvoor nog geen budget beschikbaar was. De Stichting had op dat
moment bijvoorbeeld nog geen eigen onderkomen waar Repair Café-bijeenkomsten konden worden georganiseerd, en waar geïnteresseerden uit het land zouden
kunnen komen kijken. Ook was er in het tot dan toe beschikbare budget geen
ruimte om medewerkers aan te trekken, die de directeur zouden kunnen
assisteren bij het werk. Om dergelijke – aanzienlijke – kosten te kunnen dekken,
is eind 2010 een aanvraag ingediend bij de Stichting DOEN. Die aanvraag werd in
januari 2011 eveneens goedgekeurd, waarna de Stichting Repair Café voluit aan
de slag kon met haar werk om in drie jaar heel Nederland weer aan het repareren

» Wat goed, ik kom langs in Leeuwarden. Komt allen en deel je
potentieel! «

te krijgen en buurtcontacten te versterken.

[reactie via www.repaircafe.nl, van Harmen van Calcar, oktober

– te laten kennismaken met en warm te maken voor het fenomeen Repair Café:

Dat project telt zeven onderdelen, bedoeld om het hele land – fysiek én via internet

2011]
B Informatiebrochure
01|2012

01|2012

A Repair Bus
C Repair Café in a box
D Website www.repaircafe.nl
E Vaste locatie in Amsterdam
F Professionalisering in de eigen organisatie
G Evaluatie
Hieronder worden deze zeven onderdelen nader toegelicht, en wordt uitgelegd
wat er op elk van de terreinen in 2011 is bereikt.
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Tabel 1a. Ritten met de Repair Bus in 2011: lokale groepen
Datum

Plaatsnaam

Lokale organisator

Aard van het bezoek

zondag 6

Apeldoorn

Transition Town Apeldoorn

Feestelijke start van structureel Repair

maart
zondag 27

Rotterdam

maart
woensdag 13

Heesch

april
zaterdag 28

Goes

mei
donderdag 2

Groningen
Rotterdam

juni
dinsdag 14

IJsselstein

juni
zaterdag 9

Zaanstad

Pilot-Repair Café om enthousiasme in

+ Transition Town Rotterdam

Rotterdam te peilen

Om overal in het land op locatie te kunnen verschijnen en geïnteresseerde groe-

Actieve inwoner

Start van serie van vier Repair Cafés in

pen een voorproefje van het Repair Café te kunnen geven, heeft de Stichting

+ Transition Town Heesch

Heesch

Repair Café in februari 2011 een Volkswagen Transporter-busje aangeschaft. Deze

Duurzame-bewonersgroep

Pilot-Repair Café om enthousiasme in

bus moest – met gereedschap, reparatiemateriaal en diverse reparateurs aan

4Kracht

Goes te peilen

boord – door het hele land gaan rijden. Geïnteresseerde groepen zouden tijdens

Transition Town Groningen

Feestelijke start van structureel Repair

het bezoek van de bus kunnen zien hoe het Repair Café in zijn werk gaat. Vervol-

Café Groningen

gens zou de Stichting Repair Café hen met informatie en advies op maat kunnen

Bewonersvereniging

Pilot-Repair Café om enthousiasme in

helpen bij het opzetten van een eigen Repair Café. De bus zou daarnaast een aan-

Provenierswijk

Rotterdamse Provenierswijk te peilen

tal keren per jaar op duurzame evenementen staan, om bezoekers daarvan bekend

Gemeentelijk activeringsproject

Feestelijke start van structureel Repair

te maken met het concept Repair Café. Uit deze bezoeken zouden weer nieuwe

SamSam

Café IJsselstein

geïnteresseerde groepen ontstaan, waarna de Stichting ook die gericht zou kun-

Kringloopketen Het GOED

Pilot om animo voor Repair Cafés bij

nen ondersteunen bij het starten van hun eigen Repair Café.

juli
zaterdag 3

vestigingen van Het GOED te peilen
Culemborg

september
zaterdag 17

Bilthoven

september

Lokale ondernemers i.s.m.

Feestelijke start van structureel Repair

De Stichting was van plan om de laadruimte van de bus, voordat deze de weg op

Milieudefensie Culemborg

Café Culemborg

zou gaan, op maat te laten betimmeren, zodat al het gereedschap er een vaste,

Samenwerkende Transition

Feestelijke start van structureel Repair

logische plaats in zou hebben en de bus een professionele indruk zou maken.

Town-groepen op de Utrechtse

Café Utrechtse Heuvelrug

Wegens overweldigend enthousiasme in het hele land is dat er in 2011 niet van
gekomen. Direct nadat de Stichting eind 2010 wereldkundig had gemaakt dat

Heuvelrug
Houten

september

Welzijnsorganisatie Van Houten

Feestelijke start van structureel

er zoiets als een Repair Bus zou komen, werd de bus door enthousiaste lokale

& Co samen met een groep

Repair Café Houten

groepen ‘besteld’; iedereen wilde hem op locatie ontvangen. De bus is uiteindelijk

zaterdag 8

Arnhem

oktober
dinsdag 11

Den Haag

oktober

01|2012

inwoners

01|2012

zaterdag 24

Repair Bus

The HUB Rotterdam

juni
zaterdag 4

A

Café Apeldoorn

begin maart in allerijl bestickerd met het Repair Café-logo en de slogan ‘Weggooien? Mooi niet!’, er zijn kisten met gereedschap in gezet en vervolgens is hij op pad

Stichting Kom op voor een

Start van structureel Repair Café

Duurzame Wijk

Arnhem

gegaan. De eerste rit was op zondag 6 maart, naar de studio van het VARA-radio-

Haags Milieucentrum

Feestelijke start van structureel Repair

programma Vroege Vogels (Radio 1). Vervolgens ging het door naar Apeldoorn,

+ lokale partners

Café Den Haag

voor de startbijeenkomst van het lokale Repair Café in die gemeente.

maandag 17

Rotterdam-

Welzijnsorganisatie

Pilot-Repair Café om enthousiasme in

oktober

Feijenoord

Pameijer + lokale partners

Rotterdam-Feijenoord te peilen

Toch heeft de Repair Bus niet geleden onder zijn haastige ingebruikname. Op

zaterdag 29

Leeuwarden

Sinne Welzijn + mannenclub

Feestelijke start van structureel Repair

6 maart, en bij alle ritten daarna, is hij met groot enthousiasme onthaald door

Café Leeuwarden

lokale Repair Café-organisatoren. Wanneer het gereedschap is uitgeladen en de
reparateurs zijn uitgestapt, staat de bus doorgaans pontificaal voor de deur van de

oktober
vrijdag 25

Amsterdam-

Stichting Ontmoetingsruimte

Pilot-Repair Café om enthousiasme in

november

Centrum

Ouderen Jordaan

de Amsterdamse Jordaan te peilen

woensdag 30

Haarlem

Transition Town Haarlem

Feestelijke start van structureel Repair

november
donderdag 8

Café Haarlem
Mijdrecht

Welzijnsstichting De Baat

december

Feestelijke start van structureel Repair
Café De Ronde Venen
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Tabel 1b. Ritten met de Repair Bus in 2011: bezochte evenementen
Datum

Plaatsnaam

Aard van het evenement

zondag 20 maart

Tilburg

Landelijke Genoeg Dag

zaterdag 16 april

Zeewolde

Energiemarkt Zeewolde

betreffende Repair Café-locatie. Hij is een aandachttrekker van jewelste en is in

woensdag 11 mei

Delft

Lustrumfeest van de Technische

dat opzicht heel waardevol.

Universiteit Delft (thema
donderdag 19 mei

Utrecht

duurzaamheid en recycling)

Het plan om de laadruimte fatsoenlijk te betimmeren is uiteindelijk in januari

Lustrum van de Universiteit Utrecht

2012 alsnog uitgevoerd. Voordeel van dit uitstel is dat inmiddels – veel beter dan

(UU) in de Hortus Botanicus van de UU;

in het begin – duidelijk is wat er allemaal vervoerd moet worden en hoe de laadruimte het meest praktisch kan worden ingericht.

zondag 19 juni

Utrecht

Culturele Zondag met thema Groen!

zaterdag 2 juli

Amsterdam

Samen Indische Buurt Festival

zaterdag 10 september

Amsterdam-Zuidoost

Dag van 1000 Culturen

Een overzicht van alle ritten die de Repair Bus in 2011 heeft gemaakt, staat op de

zaterdag 5 november

Amsterdam-Nieuw-West

Makers Festival in Garage Notweg

pagina’s 12 en 14.
B Informatiebrochure
Tweede onderdeel van het project om het concept Repair Café over het hele land

Tabel 2. Lokale groepen die in 2011 het informatiepakket van de Stichting

te verspreiden, is een informatiebrochure die beknopt uitlegt wat het Repair Café

Repair Café hebben ontvangen

is, waarom het nuttig en leuk is, en hoe de Stichting lokale groepen kan ondersteunen. Deze brochure is in werkelijkheid een handzame folder geworden. Hij is

Gemeente

in maart 2011 ontwikkeld en op cradle-to-cradle-wijze in 3.000-voud gedrukt bij

Organisatie

C2C-drukkerij Knoops in Venlo.
Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Gedurende het jaar is de folder overal in het land uitgedeeld tijdens de ritten met

Amersfoort

Broedplaats De War

de Repair Bus. Ook zijn in voorkomende gevallen stapeltjes folders opgestuurd

Amsterdam-Centrum-Oost

Werkgroep Groen en Milieu van het Huis van de

01|2012

Weggeefwinkel Stichting Mooi Cadeau

Oostelijke Binnenstad

01|2012

Almere

naar lokale groepen die het initiatief ter plaatse wilden promoten. Van de 3.000
stuks waren eind 2011 nog slechts enkele honderden over. Het plan is om in 2012

Amsterdam-Centrum (Jordaan)

Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan

de informatie in de folder nog eens goed door te lopen en voor het vervolg van het

Amsterdam-Nieuw-West

The Beach Company, bedrijf voor creatieve innovatie

project wellicht een iets aangepaste versie te laten drukken.

Amsterdam-Centrum

The HUB Amsterdam

Amsterdam-Zuidoost

Enthousiaste inwoner

Apeldoorn

Transition Town Apeldoorn

Arnhem

Stichting Kom op voor een Duurzame Wijk

Derde onderdeel van het project om het concept Repair Café over het hele land te

Boxtel

Enthousiaste inwoner

verspreiden, is het zogeheten Repair Café in a box. Dit is een uitgebreid informa-

Breskens

Stichting De 12 Ambachten

tiepakket waarin tot in detail staat beschreven wat er allemaal komt kijken bij het

Bussum

Milieuraad Bussum

Castricum

Transition Town Castricum

Culemborg

Lokale ondernemers + Milieudefensie Culemborg

Bilthoven

Drie Transition Town-groepen (De Bilt, Den Dolder, Zeist) op de

C Repair Café in a box

Utrechtse Heuvelrug
Delft

Enthousiaste inwoner + Milieudefensie Delft
Vervolg op pagina 16 >
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Tabel 2. (Vervolg) Lokale groepen die in 2011 het informatiepakket van de
Stichting Repair Café hebben ontvangen
Gemeente

Organisatie

Denekamp

Enthousiaste inwoner

organiseren van je eigen lokale Repair Café en hoe je daarin voorziet. Verder bevat

Den Haag

Haags Milieucentrum

het Repair Café in a box allerlei poster- en flyermateriaal, zowel om publiciteit aan

Deventer

Transition Town Deventer

het lokale initiatief te geven als om de ruimte in stijl aan te kleden, diverse formu-

Drachten

Enthousiaste inwoner

lieren die tijdens het Repair Café kunnen worden gebruikt (inschrijfformuliertje,

Eindhoven

Gemeente Eindhoven + lokale ondernemers

evaluatieformuliertje) en een aantal uren advies op maat door de Stichting in

Enkhuizen

Enthousiaste inwoner

Amsterdam.

Goes

Duurzame-bewonersgroep 4Kracht

Groningen

Transition Town Groningen

Het informatiepakket was het eerste onderdeel van het driejarige project dat werd

Groningen-Beijum

Dagbestedingsbedrijf De Wiershoeck

voltooid, in februari 2011. De Stichting Repair Café was er in haar projectplan van

Haarlem

Transition Town Haarlem

uitgegaan dat jaarlijks vijftien lokale groepen het informatiepakket zouden aanvra-

Haarlem

Enthousiaste inwoner/ondernemer

gen, en dat er daarvan tien interesse zouden hebben voor de extra ondersteuning

Hardenberg

Werkgroep Leefstijl

op maat. In werkelijkheid is het informatiepakket in 2011 aan meer dan vijftig

Heerlen

Transition Town Parksjtad Heerlen

groepen uitgedeeld. Een groot aantal daarvan heeft daarnaast – per mail, telefo-

Heesch

Enthousiaste inwoner + Transition Town Heesch

nisch en soms ook tijdens face to face-ontmoetingen – extra advies ontvangen. Een

Hilversumse Meent

Stichting Hilversumse Meent

overzicht van alle groepen die het informatiepakket in 2011 hebben ontvangen,

Houten

Welzijnsstichting Van Houten & Co

staat op de pagina’s 14 en 16.

IJsselstein

Activeringsproject SamSam

Leeuwarden

Sinne Welzijn

Het is de bedoeling om het informatiepakket in 2012 na te lopen en waar nodig

Leiden

Enthousiaste inwoner

aan te passen op basis van praktijkervaring die inmiddels is opgedaan.

Leiden

Groene Idee Café

Maastricht

Enthousiaste inwoners

Mijdrecht

Stichting De Baat

Mijnsherenland

Enthousiaste inwoner

Nijmegen

Transition Town Nijmegen

Oldenzaal

Welzijnsstichting Impuls

onderdeel van het landelijke project is dan ook uitbreiding en verbetering van de

Oss

Muzelinck, centrum voor de kunsten

website, zodat die zich in drie jaar tijd ontwikkelt tot dé logische plek waar je alles

Rotterdam-Feijenoord

Welzijnsstichting Pameijer

en iedereen op het gebied van repareren vindt.

Rotterdam-Delfshaven

The HUB Rotterdam

Rotterdam-Ommoord

Stichting Buurtwerk Alexander

Volgens plan is de site inmiddels uitgebreid met een forum, waar bezoekers repa-

Rotterdam-Provenierswijk

Bewonersvereniging Provenierswijk

ratievragen kunnen stellen, maar waar lokale organisatoren bijvoorbeeld ook

Tilburg

Transition Town Tilburg

oproepjes kunnen plaatsen voor extra vrijwilligers om in hun Repair Café te assis-

Utrecht

Enthousiaste inwoners

teren, en waar fervente reparateurs hun eigen originele reparatie in woord en

Wageningen

Stadsatelier Ons Huis

beeld uit de doeken kunnen doen.

Zaanstad

Kringloopketen Het GOED

Zeewolde

Enthousiaste inwoner

Zeist

Welzijnsorganisatie MeanderOmnium

01|2012

Weggooien? Mooi niet!

01|2012

16

D Website www.repaircafe.nl
De website www.repaircafe.nl heeft vanaf het ontstaan van het Repair Café een
belangrijke rol gespeeld bij het bekend worden van het fenomeen. Het derde
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Tabel 3. Lokaal draaiende Repair Cafés in Nederland na afloop van het eerste
projectjaar
Gemeente

Organisator

Apeldoorn

Transition Town Apeldoorn

Verder hebben lokale organisatoren sinds eind 2011 ook de mogelijkheid om hun

Groningen

Transition Town Groningen

eigen website te gaan bijhouden onder het Repair Café-domein. De lokale groe-

IJsselstein

Gemeentelijk activeringsproject SamSam

pen in Groningen, Utrecht, Maastricht en Den Haag hebben in december hun

Culemborg

Lokale ondernemers in samenwerking met Milieudefensie

eigen subsite, inclusief stap-voor-stap-handleiding, gekregen. Zij moeten deze

Culemborg

site zelf gaan vullen met informatie over hun groep, data waarop zij Repair Café-

Samenwerkende Transition Town-groepen op de Utrechtse

bijeenkomsten organiseren, en leuke nieuwtjes en foto’s op repareergebied in hun

Heuvelrug

gemeente. In 2012 gaan naar verwachting meer lokale groepen met een eigen

Houten

Welzijnsorganisatie Van Houten & Co samen met een groep inwoners

subsite aan de gang.

Arnhem

Stichting Kom op voor een Duurzame Wijk

Den Haag

Haags Milieucentrum + lokale partners

De Stichting Repair Café wil begin 2012 een restyling van de website doorvoe-

Leeuwarden

Sinne Welzijn + mannenclub

ren. Zo is de huidige agendabalk wegens het grote aantal Repair Cafés dat er

Haarlem

Transition Town Haarlem

doorgaans in wordt aangekondigd, niet erg overzichtelijk meer. Ook moeten

Mijdrecht

Welzijnsstichting De Baat

websitebezoekers gemakkelijker toegang krijgen tot bepaalde cruciale informatie,

Amersfoort

Broedplaats De War

bijvoorbeeld over hoe je zelf je eigen Repair Café begint en welke ondersteuning je

Amsterdam-Zuidoost

Enthousiaste inwoner, samen met welzijnsstichting Swazoom en

daarbij van de Stichting kunt verwachten.

Bilthoven

andere partners

Volgens het projectplan zou de website, die begin 2011 ongeveer 500 unieke

Hilversumse Meent

Stichting Hilversumse Meent

bezoekers per maand trok, na één jaar duizend bezoekers per maand moeten trek-

Maastricht

Enthousiaste inwoners

ken. Dat is ruimschoots gelukt: volgens Google Analytics, dat bezoekersaantallen

Nijmegen

Transition Town Nijmegen

en trends omtrent het bezoek van een website registreert, trok www.repaircafe.nl

Oldenzaal

Welzijnsstichting Impuls

in de periode van 20 november tot 20 december 2011 bijna 2.700 unieke bezoe-

Tilburg

Transition Town Tilburg

kers. Dat aantal is niet helemaal representatief: op 18 december bevatte het RT L4-

Utrecht

Enthousiaste inwoners

01|2012

Transition Town Parksjtad Heerlen
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Heerlen

programma Miljoenenjacht een item over het Repair Café, waardoor die dag meer
mensen dan anders de site hebben bezocht. In de periode van 11 november tot 11
december trok de site iets meer dan 2.000 unieke bezoekers.
E Vaste locatie in Amsterdam
Al snel na de start van het landelijke project werd duidelijk dat de Stichting
Repair Café behoefte had aan een eigen, vaste plek in Amsterdam. Steeds meer
geïnteresseerden uit het land wilden eens langskomen om een Repair Café in
actie te zien en de sfeer te proeven, of om te praten over de mogelijkheden in hun
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» Beste mensen, bij regenachtig weer zoals nu ontstaat

gemeente. Ook journalisten, fotografen en cameramensen wilden langskomen

bij ouderen met wie ik werk het verlangen om oude

voor foto’s bij interviews en reportages over het Repair Café. Daarnaast werd het,

grammofoonplaten te draaien. Maar dan is eerst reparatie
nodig... Wanneer is Repair Café Amsterdam-Oost weer open?

naarmate de Stichting meer Repair Cafés hielp opstarten in het land, vreemd dat

«

er in Amsterdam geen Repair Café was, gerund door de Stichting zelf.

[reactie via www.repaircafe.nl, van H. van den Brink, september
Om aan die situatie een eind te maken, heeft de Stichting in maart 2011 een

2011]

ruimte gehuurd in Amsterdam-Oost. Deze ruimte is ingericht als model-Repair
Café, met kleurige posters en pegboards vol gereedschap aan de muur. Op 12 mei
is Repair Café Amsterdam-Oost feestelijk geopend door Nevin Özütok, wethouder milieu en duurzaamheid van Stadsdeel Oost (zie foto). Zij lijmde bij wijze van
openingshandeling een houten speelgoedauto, waarvan onderdelen losgeraakt
waren, weer in elkaar.
Na de opening werd het zaak in het Repair Café ook daadwerkelijk repareerbijeenkomsten te gaan houden. Voor het organiseren en begeleiden hiervan heeft de
Stichting in juni een aparte medewerker aangetrokken. Vanaf juni was het Repair
Café elke twee weken op woensdagmiddag geopend. Na de zomer is de frequentie
opgevoerd naar een keer per week. Om ook mensen met een volledige baan gelegenheid te geven naar het Repair Café te komen, zijn de bijeenkomsten afwisselend op woensdagmiddag en dinsdagavond. Een keer per maand is het Repair Café

01|2012
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op zaterdag open.
Behalve voor Repair Café-bijeenkomsten is de ruimte in Amsterdam-Oost in 2011
gebruikt voor vergaderingen en voor afspraken met derden. Ook heeft het project
Buurtwerkplaats – van Dynamo, de welzijnsstichting in Amsterdam-Oost – er
tijdelijk onderdak gevonden. De Buurtwerkplaats is een activiteit specifiek voor

» Op zo’n café heb ik lang zitten wachten! Ik heb mijn portable

mannen. Zij leren er over techniek en repareren, maar praten er ook over dagelijkse zaken zoals budgetteren of omgaan met lastige pubers.

cd-speler laten maken en ben heel tevreden. Voor elke keer
heb ik wel ‘n klusje en ik zou graag willen weten wanneer de

De Stichting huurt de ruimte in Amsterdam-Oost tot mei 2012 – daarna wordt het

volgende keer is. Ik zie er heel erg naar uit en wil graag ook zelf

pand waarin de zaal zich bevindt, vermoedelijk afgebroken. Aangezien inmiddels

iets in deze betekenen voor anderen.

duidelijk is dat de Repair Café-bijeenkomsten niet vaker dan eens per week zullen

«

[reactie via www.repaircafe.nl, van Willianne, op bericht over
eerste Repair Café in Culemborg, oktober 2011]
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hoeven plaats te vinden, overweegt de Stichting de huisvesting voor het vervolg
anders te regelen. Wellicht is een situatie met een kantoortje voor vergaderingen
en het opslaan van spullen, in combinatie met een zaal in hetzelfde pand, waar
gedurende de week ook andere activiteiten plaatsvinden, ook goed werkbaar.
F Professionalisering in de eigen organisatie
De Stichting Repair Café heeft in 2011 een behoorlijke professionaliseringsslag
gemaakt. Van een lokaal initiatief in Amsterdam is de Stichting in de loop van het
jaar uitgegroeid tot een organisatie met drie betaalde freelance-medewerkers, een
actief bestuur, een adviseur, een eigen adres, een auto en activiteiten en contacten
verspreid over heel Nederland.
Naast de medewerker voor het begeleiden van de activiteiten in Repair Café
Amsterdam-Oost, heeft de Stichting in september een tweede medewerker aangetrokken. Deze onderhoudt sindsdien de contacten met het snel groeiende netwerk
van lokale Repair Cafés in het land. Die contacten, die tot dan toe door de directeur

» Wat een superleuk en goed idee! Ben geweest met stofzuiger

werden onderhouden tussen allerlei andere werkzaamheden door, zijn daardoor

maar die was helaas ‘overleden’, maar mijn kandelaar is

sterk verbeterd. Ook heeft de Stichting haar dienstverlening aan de lokale initiatieven uitgebreid. Behalve het informatiepakket en een bezoek van de Repair

gerepareerd en sterker nog: MOOIER DAN OOIT. De ontvangst,

Bus kunnen alle lokale groepen kunnen sinds de herfst van 2011 bijvoorbeeld een

«

[reactie via www.repaircafe.nl, van Patricia de Vree, die in
oktober 2011 Repair Café Amsterdam-Oost bezocht]

eigen Repair Café-logo krijgen om zichzelf mee te promoten, een poster- en flyer01|2012

met een glimlach ging ik weg. Reuze bedankt!

01|2012

sfeer en de mensen waren helemaal top. Echt een opkikkertje,

bestand dat ze zelf voor iedere bijeenkomst kunnen aanpassen en een eigen website onder het Repair Café-domein. Doordat er meer mankracht beschikbaar is bij de
Stichting, is er ook meer ruimte om als Repair Café-netwerk gezamenlijk naar buiten te treden. Zo heeft de Stichting in november 2011 het initiatief genomen om
met zo veel mogelijk Repair Cafés in het land mee te doen aan de Europese Week

»

van de Afvalvermindering. Uiteindelijk hebben dertien lokale organisatoren in
Ik wilde jullie even doorgeven dat het Repair Café heel goed

die week een Repair Café georganiseerd. Hierover is een gezamenlijk persbericht

is ontvangen. We hebben ontzettend veel leuke reacties gehad.

uitgegaan. Deze actie heeft veel publiciteit getrokken, zowel voor de Stichting als

En van mensen die niet geweest zijn, is al de vraag gekomen

voor de lokale Repair Cafés.

wanneer het volgende Repair Café is. Dus al met al een goede
start!

«

ook extra taken gekregen. Zo schrijft deze inmiddels de nieuwsbrief die elke twee

[Repair Café IJsselstein, juni 2011]
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à drie weken wordt verstuurd, en levert zij bijdragen voor de website. Doordat ook
deze taken nu niet meer alleen door de directeur worden uitgevoerd, is het mogelijk om ook hier meer regelmaat in te brengen, wat de professionele uitstraling van
de Stichting ten goede komt.

»

Het was fantastisch! Heel erg bedankt voor jullie bijdrage!

Behalve op het personele vlak zijn er in 2011 nog meer activiteiten ontplooid om

«

de gang van zaken binnen de Stichting Repair Café te professionaliseren. Zo heeft

[Repair Café Apeldoorn, maart 2011]

de Stichting een risico-inventarisatie en -evaluatierapport (RIE) opgesteld, een
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en een document over
veilig werken en arbo-omstandigheden opgesteld, dat aan alle vrijwilligers wordt
uitgereikt. Om in voorkomende gevallen adequaat te kunnen optreden, gaan de
drie betaalde medewerkers van de Stichting – van wie er altijd één aanwezig is bij
de activiteiten die de Stichting organiseert – begin 2012 een EHBO-cursus volgen.
In 2011 hebben zich overigens geen ongevallen voorgedaan.
G Evaluatie
Om het concept Repair Café en de eigen ondersteuning permanent te kunnen
blijven verbeteren, stuurt de Stichting Repair Café na afloop van elke startbijeenkomst op een bepaalde locatie een evaluatie-enquête naar de lokale organisatoren.
over de manier waarop dat in hun woonplaats wordt ontvangen. Ze willen na de
01|2012

01|2012

Hieruit blijkt dat lokale organisatoren altijd heel positief zijn over het initiatief, en
eerste keer allemaal doorgaan. Ook de meewerkende vrijwilligers zijn enthousiast
en willen blijven meedoen.
De ondersteuning door de Stichting Repair Café wordt heel positief beoordeeld.
Het informatiepakket, het poster-, flyer- en ander ondersteunend materiaal worden beoordeeld als goed tot heel goed. Ook het bezoek van de Repair Bus valt in
goede aarde bij alle groepen waar de bus langs is geweest: het bezoek wordt beoor-

» Wat leuk! Ik heb een paar hele mooie antieke stoeltjes, die ik
heel graag weer stabiel wil laten maken. Wanneer kan dat weer?

«

[reactie via www.repaircafe.nl, van Wendy, op bericht over Repair
Café Utrecht, januari 2012]

deeld als heel goed, evenals de deskundigheid van de meereizende vrijwilligers uit
Amsterdam.
De lokale organisatoren geven de Stichting Repair Café nuttige tips. Zo bleek in de
herfst van 2011 dat veel groepen behoefte hebben aan poster- en flyerbestanden
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» Heel fijn om van jullie te vernemen hoe jullie workshops

die ze zelf kunnen aanpassen. Tot dan toe leverden lokale organisatoren gegevens

hebben georganiseerd in elektrotechniek! Het is inderdaad zo

aan, die bij de Stichting tot een poster en flyer werden verwerkt. De lokale groep
ontving vervolgens een kant en klaar digitaal bestand, waarin geen gegevens

dat alles veel sneller gaat als de elektriciens de klusjes klaren,

konden worden gewijzigd. Veel groepen vonden dat niet handig. Op basis van deze

zeker als er wachtenden zijn…. Die verleiding is groot! Ik

feedback heeft de Stichting de werkwijze inmiddels aangepast: lokale groepen krij-

ga het onderwerp ‘workshops’ ook eens aankaarten bij onze
elektriciens.

gen nu invulbare en aanpasbare bestanden.

«

[reactie via www.repaircafe.nl, van Petra Timmermans (Repair

De enquêtes geven ook inzicht in aantallen bezoekers en aantallen en soorten ver-

Café Heerlen), op het initiatief van Repair Café Apeldoorn om

richte reparaties. Het blijkt dat de helft van de eerste Repair Cafés op een nieuwe

reparatieworkshops te organiseren tijdens het Repair Café,

locatie tussen de 21 en 40 bezoekers trekt, een kleine 40 procent trekt tussen de
41 en 60 bezoekers. Een meerderheid van de bezoekers op zo’n eerste bijeen-

oktober 2011]

komst (57 procent) is tussen de 41 en 60 jaar oud. Een kleine dertig procent is
tussen de 21 en 40 jaar oud. Over het algemeen worden tijdens een eerste Repair
Café-bijeenkomst tussen de 21 en 40 reparaties verricht. De helft van de organisatoren geeft aan dat 0-20 reparaties geslaagd zijn; bij 43 procent van de organisatoren zijn dat 21 tot 40 reparaties. Het overgrote deel van de reparaties (87 procent)
betreft elektrische apparaten. De rest betreft vooral kleding. Meubels en fietsen
worden veel minder vaak meegenomen naar het Repair Café.
De Stichting Repair Café gaat in 2012 behalve de bovenstaande zaken ook andere

26

Weggooien? Mooi niet!

doelgroep. Vragen die in deze enquête zullen worden gesteld, zijn onder meer:
01|2012
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gegevens monitoren, zoals het effect van het Repair Café op het gedrag van de
gaan mensen door het Repair Café inderdaad meer repareren en minder weggooien? En doen ze dat na een jaar nog steeds?
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» Ik las op Facebook dat jullie nog mensen zoeken die handig
zijn met kleding en textiel. Ik kan goed met een naaimachine
overweg en ik vind het ook leuk om met stof bezig te zijn.

«

[reactie via www.repaircafe.nl, van Marianne, op oproepje voor

2 Vrijwilligers

vrijwilligers voor Repair Café Amersfoort, december 2012]

Vrijwilligers zijn voor de Stichting Repair Café van cruciaal belang. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om Repair Café-bijeenkomsten te organiseren en iets op
te bouwen in buurten. De Stichting is dan ook heel blij met het grote aantal vrijwilligers dat zich in 2011 als reparateur of anderszins heeft aangemeld.
Aan het eind van het jaar telde het vrijwilligersbestand van de Stichting ongeveer
vijftig namen. Van deze groep zijn er circa 25 op regelmatige basis betrokken bij
Repair Café Amsterdam-Oost, ongeveer vijf reizen mee door het land als reparateur op de Repair Bus. De rest bestaat uit mensen verspreid over het hele land, die
als vrijwilliger willen gaan meedoen op het moment dat er bij hen in de buurt een
Repair Café van de grond komt. Dit gestaag groeiende bestand van handige mensen in het land is bijzonder waardevol voor de Stichting Repair Café. Hiermee kan
de Stichting startende lokale organisatoren nog beter ondersteunen. Vooral vrijwilligers die handig zijn met elektrische apparaten, zijn van onschatbare waarde.
Lokale Repair Cafés kunnen er daarvan nooit te veel in hun bestand hebben.
Veel vrijwilligers hebben zich in 2011 uit eigen beweging bij de Stichting gemeld,
nadat ze van het fenomeen Repair Café hadden gehoord. Daarnaast werft de
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Stichting actief mensen via de Vrijwilligerscentrale Amsterdam.
Eind 2011 is hier tevens een taakomschrijving voor maatschappelijke stages neergelegd. Maatschappelijke stages zijn sinds september 2011 verplicht voor alle
scholieren in het voortgezet onderwijs. Als onderdeel van hun schoolopleiding

»

Het was een zeer goede dag. We hebben weer rond de vijftig

bezoekers gehad en vele geslaagde reparaties uitgevoerd. Een
uur voor de opening hebben we gezamenlijk geluncht. Dat was

moeten scholieren minimaal dertig uur vrijwilligerswerk doen om anderen te helpen. Bij de Stichting Repair Café kunnen ze een project of activiteit bedenken en
organiseren om meer jongeren naar het Repair Café te trekken.

goed en gezellig! Naast onze zelf meegebrachte mosterdsoep

Ook heeft de Stichting in 2011 contact gelegd met de Stichting Interculturele Par-

kregen we nog gesponsorde broodjes van de buurman! We

ticipatie en Integratie (SIPI). Repair Café Amsterdam-Oost biedt stageplekken aan

hebben nu ongeveer vijftien reparateurs. De hele middag veel

inburgeraars die de Nederlandse taal nog niet zo goed spreken. Tijdens de Repair

goede reacties gehad.

«

[Repair Café Groningen, november 2011]
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Café-bijeenkomsten lopen de stagiairs mee met een van de reguliere vrijwilligers.
Zo verbeteren zij hun beheersing van het Nederlands en doen ze werkervaring op.

3 Media-aandacht
De media-aandacht voor het fenomeen Repair Café was ook in 2011 weer enorm.
De Stichting Repair Café heeft haar activiteiten kunnen toelichten in tal van kranten (waaronder De Telegraaf, Het Parool, de gratis kranten De Pers, Metro en
Spits en de regionale Wegener-kranten zoals De Gelderlander en De Stentor), op
de radio (o.m. bij het VARA-programma Vroege Vogels op Radio 1 en bij De Zondag
van Van Willigenburg op Radio 5) en op televisie (bij EenVandaag op Nederland 1,
bij Koffietijd op RT L4 en in het programma Miljoenenjacht, eveneens op RT L4).
Ook in Duitsland heeft de Stichting miljoenen tv-kijkers bereikt, via het publieke
net ZDF. In het programma Heute in Europa werd op 27 december een reportage
over het Nederlandse fenomeen Repair Café uitgezonden. Ook op internet zijn in
2011 allerlei filmpjes gepubliceerd over het project van de Stichting Repair Café,
om Nederland weer aan het repareren te krijgen en buurtgenoten rond dit thema
met elkaar in contact te brengen.
Lokale Repair Cafés mochten in 2011 evenmin klagen over gebrek aan aandacht
van de media. Lokale kranten en krantjes, radio- en tv-stations en websites hebben
Een paar reacties van bezoekers: ‘Gezellig is het hier.’ ‘Er is

wachten? Niet erg hoor, ik maak wel een praatje.’ ‘Blij dat jullie

uitgebreid aandacht besteed aan lokale Repair Café-initiatieven.
01|2012

meer ontspanning dan de vorige keer.’ ‘Moet ik op mijn beurt
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»

dit doen. Ik heb zo’n moeite om oude spullen weg te doen die
eigenlijk nog goed zijn.’ Daar doen we het voor! Dit geeft goede
zin om door te gaan met het Repair Café.

«

[Repair Café Haarlem, januari 2012]

» Mooi initiatief! Zijn de reparateurs ook bij machte mijn oude
‘Melodia’ (oude lampenradio van omstreeks 1960) nieuw leven in
te blazen? Na tientallen jaren trouwe dienst heeft hij plotseling
de geest gegeven. Het is tenslotte niet de nieuwste techniek.

«

[reactie via www.repaircafe.nl, van Johannes Peters, december
2011]
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4 Samenwerking met kringloopketen Het GOED
In het voorjaar van 2011 werd de Stichting Repair Café benaderd door kringloopketen Het GOED, die twintig kringloopwinkels in heel Nederland exploiteert. Het
GOED stelde voor om een samenwerking aan te gaan, waarbij periodiek Repair
Café-bijeenkomsten worden georganiseerd in alle filialen. In juli is een succesvolle
pilot georganiseerd bij het filiaal in Zaanstad. Op basis van de ervaringen in deze
winkel is na de zomer verder gepraat. In het najaar is een gezamenlijk informatiepakket ontwikkeld, om bedrijfsleiders van Het GOED-filialen op weg te helpen
met het organiseren van hun eigen periodieke Repair Café. Het is de bedoeling om
het concept Repair Café in 2012 te introduceren bij alle filialen van de kringloopketen.

5 Inspelen op de toekomst – op zoek naar extra
financiering
Het jaar 2011 heeft uitgewezen dat het Repair Café voor Nederland – en misschien
wel voor heel West-Europa – als geroepen komt. Steeds meer mensen voelen aan
dat het niet klopt om goederen bij het minste of geringste mankementje weg te
gooien. Steeds meer mensen realiseren zich dat repareren een waardevolle activisteken om het repareren ook in hun eigen gemeente terug te brengen.
01|2012
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teit is, en leuk bovendien. Steeds meer mensen willen de handen uit de mouwen

De Stichting Repair Café heeft in 2011 een ontstuimige groei doorgemaakt. Naar
verwachting zal de belangstelling voor de activiteiten van de Stichting ook in 2012
blijven toenemen, in Nederland, maar vermoedelijk ook in de buurlanden België
en Duitsland. De Stichting wil op deze aanhoudende groei inspelen door in 2012
meer medewerkers aan te trekken. Alleen zo kan ze haar activiteitenaanbod uitbreiden en op meer plaatsen tegelijkertijd actief zijn en blijven.
Hiervoor is extra budget nodig. De directeur heeft eind 2011 diverse aanvullende
subsidieaanvragen gedaan. Stichting DOEN heeft haar bijdrage aan het Repair

32

Weggooien? Mooi niet!

33

Weggooien? Mooi niet!

»

Van zo’n initiatief als het Repair Café word en blijf ik erg

vrolijk: zo veel leuke reacties van mensen en zo’n geweldig team
van vrijwilligers, ongelooflijk!

«

[Cecile van de Pol, Repair Café Nijmegen, januari 2012]

Café-project in reactie hierop verhoogd. De Stichting hoopt ook van de andere aangeschreven partijen een positief antwoord te ontvangen. De directeur zal in 2012
doorgaan met actieve fondsenwerving om de activiteiten van de Stichting verder

» Hoera, jullie komen naar Utrecht! Ik wil wel meehelpen, maar

te kunnen uitbreiden.

heb in oktober weinig tijd. Ik kom wel graag langs met een

6 Financiers

kapotte CD-speler, die volgens mij niet te moeilijk te repareren is
(maar mij lukt het aldoor niet…)

«
De Stichting Repair Café heeft in 2011 geld voor haar activiteiten ontvangen van:

[reactie via www.repaircafe.nl, van Henny, op bericht over
eerste Repair Café in Utrecht, oktober 2011]

•

Stichting DOEN (institutionele subsidie)

•

Agentschap NL, onderdeel van ministerie van Infrastructuur en Milieu (SMOM-

•

de Van Gansewinkel Groep (sponsoring)

•

bezoekers van de Repair Café-bijeenkomsten (bijdragen in de fooienpot en dona-

subsidie)

ties op de bankrekening van de Stichting)
De hoogte van elk van deze bijdragen is te vinden in de jaarrekening 2011.

7 De Stichting Repair Café
De Stichting Repair Café, opgericht op 2 maart 2010 en gevestigd in Amsterdam,
01|2012

01|2012

Doelstelling
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 samenleving te bevorderen door
mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren bij elkaar te brengen
op laagdrempelige repareerbijeenkomsten, de zogeheten Repair Cafés.
Activiteiten
De Stichting Repair Café organiseert repareerbijeenkomsten voor en door buurtbewoners en helpt lokale groepen op weg met het organiseren van hun eigen
Repair Café.
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Bestuur

» Ik hoorde laatst van jullie initiatief en was blij verrast. Zelf

Marleen van Duijnhoven, voorzitter

repareer ik zo veel mogelijk, maar dat lukt niet altijd door
ontbrekende kennis, gereedschap of materiaal.

Tim Stok, penningmeester

«

Peter van Vliet, secretaris

[reactie via www.repaircafe.nl, van Henk Brugman, juli 2011]

Directeur
Martine Postma
Medewerkers
Monique Dames
Annette Posthumus
Kaja van Rhijn
Adviseur
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Kees Noorman
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