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Repair Café in de Haagse Schilderswijk, maart 2012
(still uit YouTube-filmpje)

“Ik werd geholpen door een meneer van Indonesische komaf. Hij is
automonteur, heeft rechten gestudeerd en vindt het heerlijk om met
zijn handen te werken. Ook sprak ik een meneer die al zijn hele leven in Den Haag woont. Hij vertelde over hoe alles is veranderd is en
hoe hij toch nog veel om zijn stad geeft. Wellicht ga ik volgende keer
weer, want ik vond het heel erg gezellig.” (Blogger Vera bezocht
Repair Café Den Haag, zie http://vanafnul.blogspot.nl/2012/06/
repair-cafe.html)
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Voorwoord
2012 was voor veel mensen een moeilijk jaar. De economische crisis in de
wereld verdiepte zich en steeds meer mensen toonden zich somber over de

“’t Is fantastisch. Ik

toekomst. Ze waren bezorgd over hun financiële situatie, maar ook over ver-

kan best wat klus-

anderende omgangsvormen in de samenleving. Ons land wordt steeds meer

sen, maar het is ook

‘ieder voor zich’, noteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau eind 2012 als

fijn als mensen even
meekijken. Je wisselt
kennis uit. En het is
goed voor de sociale
contacten. Binding in
de buurt!” (bezoeker
van Repair Café Rotterdam-Alexander in Wij
Rotterdam, een pro-

vrees van ruim driekwart van de Nederlandse bevolking.

Gelukkig is er in zulke sombere tijden ook goed nieuws. Dat nieuws komt
uit het Repair Café, waar buurtgenoten elkaar belangeloos helpen oplossingen te vinden voor alledaagse problemen. Waar duurzaamheid niet vaag
en moeilijk is, maar tastbaar wordt en voor iedereen haalbaar. En waar elke
keer blijkt dat de wereld, ondanks alles wat erop aan te merken is, ook ontzettend mooi kan zijn.

gramma op de lokale
tv-zender Rotterdam

Samen repareren onder de Repair Café-vlag heeft zich in 2012 in steeds

TV, 9 november 2012)

meer gemeentes verankerd als bindende activiteit. Niet alleen in Nederland,
maar ook in België, Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en
zelfs Brazilië. Dat maakte 2012 voor Stichting Repair Café wederom een heel
goed jaar.

In het jaarverslag dat voor u ligt, vindt u een overzicht van alle activiteiten
die Stichting Repair Café in 2012 heeft ontplooid om haar doel – repareren
op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving – te bereiken. Het jaarverslag is, net als de jaarrekening 2012, in de bestuurs- en
directievergadering van 21 januari 2013 goedgekeurd. De jaarrekening is op
aanvraag beschikbaar en is ook te downloaden via repaircafe.nl.

Namens het bestuur bedank ik iedereen die het afgelopen jaar, als vrijwilliger, initiatiefnemer, medewerker, bezoeker, sponsor, donateur of anderszins,
heeft bijgedragen aan het succes van het Repair Café. Mede dankzij uw inzet
heeft het Repair Café en daarmee de reparatie van spullen die anders op
de afvalberg zouden belanden, een enorme vlucht genomen. Een vlucht die
mensen bijeen brengt en bijdraagt aan een duurzamer samenleving.

Marleen van Duijnhoven
voorzitter
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In Repair Café Amsterdam-Oost werd het in de loop van 2012 steeds
drukker en gezelliger
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Samenvatting
In 2012 heeft Stichting Repair Café, na het zeer succesvolle jaar 2011, haar
activiteiten opnieuw uitgebreid. Ruim veertig lokale groepen – niet alleen
in Nederland, maar ook in landen als België, Duitsland en de Verenigde

“Hi friends! I think that
the Repair Café is an
amazing idea. Thank
you for all the hard or-

Staten – zijn met hun eigen Repair Café op weg geholpen. Daarmee komt
het aantal lokale groepen in de wereld dat gemiddeld eens per maand een
Repair Café organiseert, op ruim zestig. Het aantal vrijwilligers dat bij al
deze Repair Cafés actief is, bedraagt circa duizend.

ganizing efforts. I wish
we had something like

Via al deze lokale Repair Cafés heeft Stichting Repair Café in 2012 vele dui-

this in the US. Best of

zenden mensen bereikt, het leven van talloze voorwerpen kunnen verlengen

luck!” (Reactie van

en de contacten tussen buurtgenoten in tal van steden en dorpen bevorderd.

Ivan via www.repair-

Via de binnen- en buitenlandse media zijn miljoenen mensen bereikt met de

cafe.nl, mei 2012)

boodschap dat repareren een optie is voor iedereen, en dat het niet alleen
nuttig is, maar ook leuk, wanneer je gebruikmaakt van de kennis die in je
eigen buurt aanwezig is.

De onstuimige groei van het aantal Repair Cafés en de toenemende populariteit van het concept, maakten het in 2012 noodzakelijk de centrale
organisatie in Amsterdam verder uit te breiden. Dat werd mogelijk gemaakt
door ondersteuning van Stichting DOEN, VSBfonds, Agentschap NL, Stichting
KICI en de Van Gansewinkel Groep. De Stichting verhuisde naar een nieuw
kantoor in Amsterdam-Oost en trok extra medewerkers aan voor de uitvoering van haar taken.

Stichting Repair Café heeft in 2012 het effect van haar activiteiten zowel op
milieu- als op sociaal gebied onderzocht. Op beide fronten wordt resultaat
geboekt. Veel mensen die een Repair Café bezoeken, gooien kapotte spullen
minder snel weg. Vooral elektrische apparaten worden vaker gerepareerd.
Ook op sociaal gebied voegt een terugkerend Repair Café in de buurt echt
iets toe. Zoals een van de lokale organisatoren het uitdrukt: “Het schept een
band als je samen met elkaar voor opgaven staat. Dat is fantastisch aan het
Repair Café.”

Stichting Repair Café is sinds het voorjaar van 2012 bezig met het zoeken
van nieuwe financiers om de verspreiding van het Repair Café-concept ook
na 2013 te kunnen voortzetten. Met diverse fondsen zijn contacten gelegd,
maar de Stichting bouwt ook aan een netwerk van donateurs en sponsoren.
Dat het werk van Stichting Repair Café ook na 2013 door moet gaan, bewijst
het grenzeloze enthousiasme dat het concept in binnen- en buitenland oproept. De wereld is klaar voor het Repair Café, onder het motto ‘Weggooien?
Mooi niet!’.
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Tabel 1. Lokaal draaiende Repair Cafés in Nederland na afloop van het tweede projectjaar
Gemeente

Organisator

Gemeente

Organisator

Abcoude

Welzijnsstichting Tympaan

Haarlem-Oost

Transition Town Haarlem + Vader-		

Almelo

Kringloopwinkel Wawollie

Almere

Welzijnsstichting De Schoor +

centrum
Haarlem-Meetingz!

Activiteitencentrum Meetingz! in
samenwerking met woningcorporatie

enthousiaste inwoners

Elan Wonen en de CK Rijwielhandel

Amersfoort

Broedplaats De War

Amstelveen

Vrijwilligers van ontmoetings-		

Heerlen

Transition Town Parksjtad Heerlen

centrum De Meent, onderdeel

Hilversumse Meent

Stichting Hilversumse Meent

van welzijnsstichting Cardanus

Hoogeveen

Kringloopwinkel Het GOED

Amsterdam-Centrum-Oost

Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad

Houten

Welzijnsorganisatie Van Houten &

Amsterdam-De Pijp

Natuur- en milieuteam De Pijp

Co + enthousiaste inwoners
IJsselstein

+ galerie Yoyo en fietswerk-		

Gemeentelijk activeringsproject
Sam Sam

plaats Smerig
Amsterdam-Noord

Stichting Rhizomatic

Korendijk

Stichting Stimulans

Amsterdam-Oost

Stichting Repair Café

Leiden

Studenten + IdeeWinkel (stichting

Amsterdam-Westerpark

enthousiaste bewoners, met steun

die burgerinitiatieven stimuleert)

van Centram (stichting voor maat-

Maastricht

enthousiaste inwoners

schappelijke dienstverlening) en

Middelharnis

enthousiaste inwoners + buurtcentrum + welzijnsstichting Pameijer

welzijnsstichting Combiwel
Amsterdam-Zuidoost

Welzijnsstichting Swazoom

Mijdrecht

Welzijnsstichting De Baat

Apeldoorn

Transition Town Apeldoorn

Nijmegen

Transition Town Nijmegen

Arnhem

Stichting Kom op voor een Duur-

Oldenzaal

Welzijnsstichting Impuls

zame Wijk

Rotterdam-Prins Alexander

Makers en Doeners

Stichting SKW Dorpshuis De Scha-

Schijndel

BWI Het Palet + werkgroep Fair-

Assen

trade Schijndel

kel + Nivon-afdeling GroningenAssen

Stichtse Vecht

enthousiaste inwoners

Berkum

Stichting Samen Berkum

Tiel

LETS Tiel

Bilthoven

Samenwerkende Transition Town-

Tilburg

Transition Town Tilburg

groepen op de Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

enthousiaste inwoners

Kringloopwinkel Het GOED + Trans-

Vechtdal

Bewust Vechtdal en Hibertad

ition Town Boxtel

Veldhoven

Enthousiaste inwoners + kringloop

Boxtel

De Kempen

Bussum

Milieuraad Bussum

Castricum

Transition Town Castricum

Vlaardingen

Bewonersgroep De Wetering

Culemborg

Lokale ondernemers + Milieudefen-

Wageningen

Stadsatelier Ons Huis

sie Culemborg

Zeewolde

Enthousiaste buurtbewoners

Milieudefensie Delft + enthousiaste

Zeist

Welzijnsstichting MeanderOmnium

inwoners

Zevenaar

Stichting Caleidoz Welzijn Zevenaar

Delft

Den Haag

Haags Milieucentrum + lokale partners

Deventer

Kringloopwinkel Het GOED + Transition Town Deventer

Gaasterland

Mijn Gaasterland (enthousiaste
inwoners die duurzame initiatieven
ontwikkelen in hun eigen leefomgeving)

Groningen

Transition Town Groningen

Haarlem

Transition Town Haarlem
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1. Versnelde uitrol van het Repair Café in
Nederland
In 2012 is Stichting Repair Café doorgegaan met haar project om heel Nederland weer aan het repareren te krijgen en buurtbewoners in het hele land
op een gezellige manier rond dit thema met elkaar in contact te brengen.

“Het mooiste aan het
Repair Café vind ik het
enthousiasme, plezier
en de vasthoudendheid
van de reparateurs.
En de enthousiaste en
dankbare reacties van
de bezoekers. Ik word
altijd blij van het Repair Café.” (Cecile van

Net als in het startjaar 2011 was de respons ook in het tweede projectjaar
enorm. Stichting Repair Café is het hele jaar overspoeld met verzoeken om
ondersteuning van vele tientallen enthousiaste groepen burgers die in hun
eigen gemeente hun eigen Repair Café wilden beginnen.

Naarmate meer lokale groepen dit met steun van Stichting Repair Café voor
elkaar kregen en er succes mee boekten, werden ook steeds meer nieuwe
mensen enthousiast over het concept. Zo rolde de sneeuwbal verder en verder en werd de Repair Café-beweging in 2012 groter en groter.

de Pol, Repair Café-organisator in Nijmegen)

Gelukkig kon Stichting Repair Café vanaf het voorjaar extra mensen inzetten om aan alle verzoeken om informatie en ondersteuning te voldoen. Dat
was te danken aan een extra bijdrage van Stichting DOEN, die het project
ook in 2011 al steunde, en aan het VSBfonds en Stichting KICI, die in 2012
aanhaakten als financiers van het Repair Café-project.

De extra inzet van mensen heeft ertoe geleid dat Stichting Repair Café in
2012 haar activiteiten heeft kunnen uitbreiden en veel meer lokale Repair
Café-groepen op weg heeft kunnen helpen dan in 2011. Telde Nederland
eind 2011 twintig lokale groepen die, gemiddeld eens in de maand, een
Repair Café organiseerden, een jaar later waren dat er al 53 (zie tabel 1 op
pagina 8).

Dit was het streefaantal voor de versnelde uitrol aan het eind van 2013. Dat
dit aantal een jaar eerder dan gepland al is gehaald, betekent echter niet
dat het versnelde-uitrolproject van Stichting Repair Café nu klaar is. Veel
lokale Repair Café-groepen die in de loop van 2012 met hun eigen repareerbijeenkomsten zijn begonnen, zullen er pas in 2013 aan toekomen om hun
werkzaamheden te consolideren. Stichting Repair Café helpt ze daarbij.

Verder neemt de belangstelling voor het Repair Café-concept in Nederland
nog altijd toe. Telkens nieuwe groepen mensen willen ermee aan de slag.
Stichting Repair Café gaat ook deze groepen in 2013 ondersteunen bij het
starten van hun eigen Repair Café als inspirerende ontmoetingsplaats in de
buurt. Omdat de werkelijkheid tot nu toe steeds de plannen overtreft, waagt
Stichting Repair Café zich niet aan een nieuw streefaantal Repair Cafés voor
eind 2013.
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Tabel 2a. Ritten met de Repair Bus in 2012: lokale groepen

Datum

Plaatsnaam

Lokale organisator

Aard van het bezoek

zaterdag 21 jan

Nijmegen

Transition Town Nijmegen

Feestelijke start van structureel Repair Café Nijmegen

zaterdag 28 jan

Delft

Enthousiaste inwoner + Milieudefensie

Feestelijke start van structureel Repair Café Delft

zaterdag 31 maa

Middelharnis

zaterdag 21 apr

Wolfheze

zondag 29 apr

Maastricht

Delft
Enthousiaste inwoner + vrijwilligers

Feestelijke start van structureel Repair Café Middelharnis

via welzijnsstichting Pameijer
Enthousiaste inwoner die beheerder is

Op gang helpen van structureel Repair Café Wolfheze

van plaatselijk Dorpshuis

zaterdag 12 mei

Leiden

Transition Town Maastricht + andere

Kennismaken met de organisatoren van dit succesvolle

enthousiaste inwoners

Repair Café en locatie te zien

Studenten in samenwerking met Idee-

Feestelijke start van structureel Repair Café Leiden

Winkel (stichting die burgerinitiatieven
stimuleert)
vrijdag 25 mei

Zeewolde

zaterdag 26 mei

Brunssum

Enthousiaste inwoners samen met

Feestelijke start van structureel Repair Café Zeewolde

gemeente Zeewolde
Transition Town Parksjtad Heerlen, op

Versterken van de persoonlijke banden met deze succes-

tournee in de eigen regio

volle Repair Café-groep, die als eerste niet-Amsterdamse
organisator van start is gegaan

zaterdag 2 juni

Boxtel

Transition Town Boxtel samen met

zaterdag 9 juni

Oldenzaal

Impuls Welzijn

zaterdag 23 juni

Hardenberg

Bewust Vechtdal, Natuur- en Mili-

Feestelijke start van structureel Repair Café Boxtel

kringloopwinkel Het GOED
Kennismaken met en stimuleren van organisatoren van dit
in het voorjaar gestarte structurele Repair Café
Feestelijke start van structureel Repair Café Vechtdal

eucentrum De Koppel en nog een
organisatie
donderdag 9 aug

Mijdrecht

Stichting De Baat

Bus aanwezig bij Repair Café Mijdrecht ivm bezoek tv-

zaterdag 1 sept

Goes

Ruilwinkel Goes, in samenwerking met

zaterdag 22 sept

Deventer

ploeg Koffietijd + CDA-leider Sybrand van Haersma Buma
Feestelijke start van structureel Repair Café Goes

de plaatselijke groep 4Kracht
Kringloopwinkel van Het GOED in

Feestelijke start van structureel Repair Café Deventer

samenwerking met Transition Town
Deventer
donderdag 27 sept

Schijndel

BWI Het Palet in samenwerking met

Feestelijke start van structureel Repair Café Schijndel

zaterdag 29 sept

Castricum

Transition Town Castricum

Feestelijke start van structureel Repair Café Castricum

zaterdag 6 okt

Vlaardingen

Bewonersvereniging De Wetering

Feestelijke start van structureel Repair Café Vlaardingen

zaterdag 13 okt

Bussum

Milieuraad Bussum

Feestelijke start van structureel Repair Café Bussum

zaterdag 20 okt

Almere

Welzijnsstichting De Schoor samen

Bus aanwezig bij tweede Repair Café op deze locatie, ter

met enthousiaste inwoners

kennismaking

zaterdag 27 okt

Assen +

Assen: Stichting SKW Dorpshuis De

Bus aanwezig bij feestelijke opening van twee structurele

Hoogeveen

Schakel samen met Nivon afdeling

Repair Cafés in Drenthe

de werkgroep Fairtrade Schijndel

Groningen-Assen;
Hoogeveen: Kringloopwinkel van
Het GOED
zaterdag 3 nov

Veldhoven

woensdag 14 nov

Haarlem

zaterdag 17 nov

Zeist

enthousiaste inwoners samen met

Feestelijke start van structureel Repair Café Veldhoven

Kringloop De Kempen
Transition Town Haarlem en Vader-

Bus aanwezig bij feestelijke heropening vadercentrum,

centrum

als extra steuntje in de rug voor het Repair Café aldaar

Welzijnsstichting MeanderOmnium

Feestelijke start van structureel Repair Café Zeist
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Hierna worden puntsgewijs de belangrijkste bezigheden van Stichting Repair
Café in 2012 beschreven en wordt duidelijk wat de impact van deze activiteiten is op de lokale samenleving.
Annette Posthumus,
medewerker van Stichting Repair Café: “Tijdens mijn ritten met de
Repair Bus valt het me
elke keer weer op hoe
ongelooflijk enthousiast
de betrokkenen altijd
zijn. Ontroerend om te

A. Bezoeken met de Repair Bus
Bij veel van de nieuwe Repair Café-groepen zijn medewerkers en vrijwilligers
van Stichting Repair Café persoonlijk langsgeweest met de Repair Bus. De
bus van de Stichting heeft in 2012 bijna dertig ritten gemaakt, naar Repair
Cafés en festivals verspreid over het hele land (zie tabel 2a en 2b op pagina
10 en 12).

zien! Ik vind het Repair
Café een wonderbaar-

Door het grote aantal startende groepen was het niet altijd mogelijk om de

lijk fenomeen, dat in

eerste bijeenkomst op een nieuwe Repair Café-locatie bij te wonen. Vaak

alle opzichten positivi-

was de bus – met gereedschap en reparateurs aan boord - er de tweede

teit uitstraalt. Iedereen

keer of derde keer wel bij, waardoor het betreffende lokale Repair Café ook

wordt er blij van.”

dan weer een feestelijk tintje kreeg.

De sfeer tijdens de bezoeken in het land was ook in 2012 zonder uitzondering erg goed. De ontvangst is altijd bijzonder hartelijk. De lokale organisatoren doen vaak enorm hun best om de opening een feestelijk tintje te
geven. Ze borduren zelf een vlag, delen Repair Café-cakejes uit of doen iets
anders wat bijzonder en opvallend is. De organisatoren vinden het altijd leuk
om aan de mensen van Stichting Repair Café te laten zien hoe zij de tips uit
het informatiemateriaal in praktijk hebben gebracht. Ook zijn ze altijd blij
met de extra reparateurs van de Stichting, die in de bus meereizen. Voor de
mensen van de Stichting is het elke keer weer een feest om het enthousiasme bij de lokale groep organisatoren en reparateurs te zien en de aandacht en liefde die in het initiatief wordt gestoken. Verder is het geweldig
om te zien dat het Repair Café overal wérkt. Er zijn altijd enthousiaste en
bevlogen organisatoren boordevol ideeën, bezoekers met de meest uiteenlopende kapotte voorwerpen, je hoort overal bijzondere verhalen en ziet altijd
blije gezichten als een plaatselijke repareerheld een dierbaar voorwerp heeft
helpen herstellen.

Taartjes bij de opening van Repair Café Zeewolde, mei 2012
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Tabel 2b. Ritten met de Repair Bus in 2012: bezochte evenementen

Datum

Plaatsnaam

Aard van het evenement

vrijdag 20 april

Utrecht

We Beat The Mountain-day (festival tegen afvalberg)

zaterdag 23 juni

Amsterdam

Samen Indische Buurt Festival

zaterdag 15 september

Heino

Duurzaam jongerenfestival

di-wo-do 9, 10 en 11 oktober

Den Bosch

Vakbeurs Milieu 2012 in Brabanthallen

Vrijwilligers van Repair Café Parksjtad Heerlen kregen
op 26 mei bezoek van de Repair Bus

“Er waren mensen
die spontaan elkaar
gingen helpen met
repareren. Een man
is zelfs de hele dag

“Eindelijk een initiatief

gebleven, hij hielp

waar ik een warm gevoel

driftig mee met re-

bij krijg. Ik repareer veel

pareren. Zo mooi om

zelf en vind het een sport

te zien.” (Reactie in

om dingen - en mensen! -

Repair Café-enquête,

‘aan de praat’ te krijgen.

voorjaar 2012)

Als ik kan helpen bij het
opzetten van een Repair
Café in Den Bosch, zou ik
dat een uitdaging vinden.”
(Reactie Leo Bettonviel via
www.repaircafe.nl, februari 2012)
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B. Activiteiten van het Repair Café-netwerk

Een van de taken van Stichting Repair Café is om rond het thema repareren
een landelijk netwerk van enthousiaste mensen op te bouwen. Dit doet de
@PetraOlgers (Repair

Stichting onder meer door lokale Repair Café-groepen met elkaar in contact

Café-organisator in Bus-

te brengen, zodat zij onderling ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Ook

sum) twitterde na het

organiseert de Stichting bij tijd en wijle gezamenlijke acties waarmee de

bezoek van de Repair Bus

lokale Repair Cafés zich op eenvoudige wijze kunnen profileren.

op 13 oktober: “Stormloop bij Repair Café

Op zaterdag 19 mei 2012 is met dat doel voor het eerst de Landelijke Repair

Bussum: grote opkomst

Café-dag gehouden. Op deze dag, die een jaarlijks terugkerend evenement

en 68 reparaties samen
verricht, meest met succes! Dank @RepairCafe
en vele vrijwilligers!”

moet worden, kwamen in Utrecht ruim zestig Repair Café-organisatoren
bijeen. Zij vertegenwoordigden samen meer dan twintig lokale Repair Cafés
verspreid over het hele land. De aanwezigen praatten, onder meer in een
aantal workshops, met elkaar over allerlei zaken die komen kijken bij het
organiseren van je eigen Repair Café.

Tijdens de dag bleek dat de Repair Cafés over het algemeen goed worden
bezocht. In Rotterdam-Alexander zijn zelfs zo veel belangstellenden, dat er
inmiddels iedere week een Repair Café wordt georganiseerd. Ook de Repair
Cafés in Tilburg, Utrecht en Maastricht – om er maar een paar te noemen lopen als een trein.

Repair Café-organisatoren ontmoetten elkaar in Utrecht
tijdens de eerste Landelijke Repair Café-dag

De organisatoren bleken heel tevreden te zijn over de ruimtes die ze ter
beschikking hebben, de inzet van de vrijwillige reparateurs en de aantallen
bezoekers. Het blijkt bovendien niet eens zo veel geld te kosten om een suc-
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cesvol Repair Café op te zetten en draaiende te houden. Lokale stichtingen,
gemeenten, middenstanders en organisaties blijken graag mee te werken en
gul te geven. Ook het ontmoetingsaspect van het Repair Café blijkt goed uit
de verf te komen. De vrijwillige reparateurs ontwikkelen zich na een aantal
bijeenkomsten overal tot een hechte club. Her en der zijn tijdens het repareren al vriendschappen ontstaan.

Behalve op de Landelijke Repair Café-dag kwamen vrijwilligers van diverse
Repair Cafés ook bij elkaar op een studiedag over repareren, die in oktober
werd gehouden in Boxtel. Stichting Repair Café had deze dag, georganiseerd
door De Twaalf Ambachten, stichting voor duurzame techniek, actief binnen haar netwerk gepromoot. Het resultaat was dat bijna alle reparateurs
die op de dag aanwezig waren, betrokken bleken te zijn bij een Repair Café.
Dit geeft wel aan dat het Repair Café zich inmiddels heeft ontwikkeld tot dé
ontmoetingsplaats voor mensen die van repareren houden.

Beste mensen, hartelijk
dank voor het organiseRepair Café-reparateurs kwamen in oktober bijeen in Boxtel
Foto: Boyd Noorda, sociamedia.nl

ren van de fantastische
landelijke dag op 19 mei
– en voor alle andere

Tijdens de studiedag volgden de aanwezigen workshops van diverse reparatiedeskundigen, zoals René Kragt (Philips Research), industrieel ontwerper
Wim van Overbeeke en Sietz Leeflang, oprichter van De Twaalf Ambachten
en uitvinder van onder meer het waterloze composttoilet. Daarnaast was er

ondersteuning die we
van jullie ontvangen bij
de organisatie van ons
Utrechtse Repair Café.
Het was érg inspirerend

volop gelegenheid om van elkaar te leren en te praten over de ervaringen in

om elkaar te ontmoe-

het Repair Café.

ten!” (Reactie van Henny Brouwer, organisator

In het kader van gezamenlijke acties waarmee Stichting Repair Café de

van Repair Café Utrecht,

lokale Repair Cafés helpt om zich te profileren, deed de Stichting in het voor-

via www.repaircafe.nl)

jaar mee aan de 10:10 Energy Challenge. 10:10 is een wereldwijd klimaatinitiatief (zie www.1010global.org), met het doel iedereen achter het idee te
krijgen om 10 procent op het eigen energieverbruik te besparen. 10:10 had
de maand april uitgeroepen tot themamaand ‘Remade around the world’.
Overal ter wereld werden die maand reparatie-evenementen georganiseerd.
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Voor Nederland betekende dat dat de Repair Cafés die in april werden gehouden, ook op de 10:10-website werden aangekondigd. Stichting Repair
Café schreef daarnaast een blogpost voor die site over ervaringen in het
Repair Café, en stelde een lijstje met tien praktische reparatietips op.
Marjo zegt: “Wij wonen
in Heeze, een dorp in
Noord-Brabant. Is er
ook een Repair Café bij
ons in de buurt? Ik heb
al gekeken waar er deze
maand een komen gaat,

De Stichting heeft verder een rol gespeeld bij het Nationaal Kinderboerderijenweekend, dat in 2012 het thema ‘een groene toekomst’ had. De Stichting
heeft aan alle Repair Cafés in haar netwerk de mogelijkheid geopperd om
tijdens dit weekend een bijeenkomst te organiseren op een kinderboerderij
in de buurt. Diverse Repair Cafés, waaronder die in Delft en Den Haag, hebben aan die oproep gevolg gegeven.

maar daar zit niet iets
bij in onze omgeving. Grt

C. Website, lokale subsites en sociale media

Marjo” (reactie in het
gastenboek op de ‘oude’

In de loop van 2011 bleek dat de Repair Café-website uit zijn voegen barst-

site, 15 april 2012)

te. De site had op dat moment nog de vorm van een eenvoudige weblog.
In de rechterbalk stond een lijstje met data en locaties van Repair Café-

---

bijeenkomsten in het land. Deze lijst werd tegen het eind van 2011 zo lang,
dat het een onoverzichtelijk geheel werd. Ook werd op de oude site niet
voldoende duidelijk welke diensten Stichting Repair Café precies aanbiedt,

Stichting Repair Café

aan wie en onder welke voorwaarden.

zegt: “Beste Marjo, Op
onze vernieuwde site
kun je straks heel makkelijk zoeken naar Repair Cafés. Hij komt eind
van de maand online!”
(16 april 2012)

Om al deze redenen is de website in het voorjaar van 2012 gerestyled. De
nieuwe site is eind april gelanceerd. Bezoekers kunnen nu in een oogopslag
zien waar ze informatie kunnen krijgen als ze een Repair Café willen bezoeken, er zelf een willen beginnen, vrijwilliger of donateur willen worden et
cetera.

Het aantal unieke bezoekers op de website is in 2012 behoorlijk toegenomen, zoals te zien is in het onderstaande overzicht.

Unieke bezoekers op www.repaircafe.nl in 2012
Januari

2.471

Juli

3.087

Februari

4.657

Augs

2.685

Maart

3.598

September

4.653

April

3.271

Oktober

7.740

Mei

9.114

November

8.018

Juni

4.319

December

8.922

Ook op de sociale media is de toenemende populariteit van het Repair Café
duidelijk zichtbaar: had de Facebook-pagina van Stichting Repair Café (http://
www.facebook.com/pages/Stichting-Repair-Café/136630016414555) half
januari 2012 nog slechts honderd ‘likes’, aan het eind van het jaar waren dat er
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al bijna 1.300. Ook het aantal volgers van de @RepairCafe op Twitter nam in de
loop van het jaar gestaag toe, van circa 150 aan het begin, tot bijna 900 aan
het eind van 2012. Op het eigen YouTube-kanaal van de Stichting (http://www.
youtube.com/user/RepairCafeNederland) stonden eind 2012 bijna dertig video’s
over lokale Repair Cafés in Nederland, tien over buitenlandse Repair Cafés.
Stichting Repair Café is eind 2011 begonnen om lokale Repair Café-groepen
de mogelijkheid te bieden hun eigen website bij te houden onder het Repair
Café-domein. In 2012 is deze service gestandaardiseerd. Stichting Repair
Café maakt nu voor iedere lokale groep die zijn eigen Repair Café start, een

“Wat een geweldig idee,

subsite aan, bijvoorbeeld http://nijmegen.repaircafe.nl. Al deze subsites zijn

dat Repair Café. Ik vond

via de overkoepelende Repair Café-site eenvoudig bereikbaar, wat de vind-

het geweldig om zelf met

baarheid van de lokale Repair Cafés aanmerkelijk vergroot.

mijn trui aan de slag te
gaan onder leiding van

Lokale organisatoren kunnen kiezen of ze hun subsite actief willen bijhouden

Marleen. Zo heb ik ook

of niet. Als ze daarvoor kiezen, krijgen ze van Stichting Repair Café inlog-

nog wat geleerd, bijvoor-

gegevens en een uitgebreide handleiding waarmee ze zelf nieuws over en

beeld hoe je een knoop

openingsdata van hun Repair Café kunnen publiceren. Kiezen ze hier niet

aan moet zetten. Ik vond

voor, dan staat op de subsite alleen kort vermeld wie de lokale organisatoren

het ook een hele gezellige

zijn en hoe geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen.

boel bij jullie. Ik verheug
me op de volgende keer.”

D. Aanpassing en uitbreiding ondersteunend materiaal

(Reactie Ron van Duijn op
subsite van Repair Café

Stichting Repair Café heeft in 2012 het informatie- en publiciteitsmateriaal

Leiden,

waarmee zij lokale organisatoren ondersteunt, onder de loep genomen. Veel

http://leiden.repaircafe.nl)

documenten waren begin 2011 opgesteld, toen Stichting Repair Café net
begon met het verspreiden van het Repair Café-concept. In 2012 had dit
concept een jaar langer de tijd gehad om zich te ontwikkelen. In de loop van
het jaar bleek dat sommige ondersteunende documenten ontbraken, beter
konden of aan de actualiteit moesten worden aangepast.

Stichting Repair Café heeft in 2012 onder meer nieuwe versies uitgebracht
van haar beknopte informatiefolder, haar uitgebreide informatiebrochure, de
inschrijfformuliertjes waarmee lokale organisatoren gegevens over bezoekers en aangeboden reparaties kunnen verzamelen, haar document met
standaard huisregels en haar standaard aankondigingsposter en -flyer waarmee lokale organisatoren hun Repair Café bekend kunnen maken.

Verder heeft zij haar aanbod aan ondersteunend materiaal uitgebreid, onder
meer met standaardformuliertjes waarmee lokale organisatoren naambadges
voor hun vrijwilligers kunnen maken en ‘Ik ben gered door Repair Café’-stickers die de reparateurs op gerepareerde voorwerpen kunnen plakken.
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Stichting Repair Café heeft alle lokale groepen in de zomer de mogelijkheid
geboden om met korting een Repair Café-vlag te bestellen, die ze gedurende
het Repair Café buiten op de stoep kunnen zetten. Tien lokale Repair Cafés
hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt.

E. Database reparatiegegevens
Stichting Repair Café werd aan het begin van de zomer benaderd door een
van de organisatoren van Repair Café Apeldoorn. Zij merkte op dat bij de
diverse Repair Cafés in het land nuttige reparatie-ervaringen worden opgedaan en stelde voor dat Stichting Repair Café al die informatie bundelt en
ontsluit, zodat consumenten weten waarop ze moeten letten bij de aanschaf
van nieuwe spullen.

Stichting Repair Café vond dit een goed plan. Zij was sowieso al aan het
nadenken over manieren om niet alleen aan het einde van de productieketen
(wanneer spullen kapot gaan en dreigen te worden weggegooid) veranderingen teweeg te proberen te brengen, maar al eerder. Namelijk door zich
ervoor in te spannen dat producenten betere en beter repareerbare spullen
op de markt brengen. Om voor dit pleidooi bij fabrikanten argumenten in
handen te hebben, zou een overzicht van Repair Café-reparaties erg nuttig
kunnen zijn.

Om hiermee een begin te maken, heeft Stichting Repair Café het initiatief
genomen voor een centrale database, die door de lokale organisatoren kan
worden gevuld met informatie (voorwerp, merk, geschat productiejaar, eu-

“Wat een ontzettend
leuk initiatief! Ik repareer zelf veel dingen,
maar ik las dat jullie
ook vrijwilligers nodig
hebben voor de Repair

vel, hoe is dit al dan niet gerepareerd) over de reparaties die in hun Repair
Café zijn verricht. Als vorm is – voorlopig - gekozen voor een GoogleDoc, dat
met lokale organisatoren kan worden gedeeld, zodat iedereen het document
kan aanvullen en zijn/haar voordeel kan doen met de informatie erin.

Stichting Repair Café heeft in de nazomer proefgedraaid met de database.

Cafés. Toevallig ook in

Ze heeft er onder meer zelf de reparatiegegevens van het Repair Café

de buurt van Haarlem

Amsterdam-Oost in ingevuld. In de herfst heeft ze alle lokale groepen uitge-

of Apeldoorn?” (Reactie

nodigd om de database ook te gaan invullen. In een uitgebreide mail heeft

van Mita via www.repair-

ze uitgelegd waarom dit voor iedereen nuttig is, en wat we er gezamenlijk

cafe.nl, februari 2012)

mee kunnen bereiken voor een duurzame samenleving.

Desondanks is de animo om de database in te vullen bij de lokale groepen
niet erg groot. Eind 2012 vulden slechts vijf Repair Café-groepen (Den Haag,
Utrecht, Nijmegen, Hoogeveen en Amsterdam-Oost) de database geregeld
in. Een reden is misschien dat het voor het kunnen invullen van de database
nodig is om ook de inschrijfformuliertjes tijdens de Repair Café-bijeen-
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komsten heel nauwkeurig in te vullen. Dat gebeurt vaak niet. Verder is het
invoeren van de gegevens in de database een extra handeling die wat tijd
kost. Veel lokale organisatoren – die het Repair Café als vrijwilliger organiseren - hebben die extra tijd er misschien niet voor over. Stichting Repair Café
zal het belang van de centrale database in 2013 blijven benadrukken.

F. Repair Café Amsterdam-Oost
Voor Repair Café Amsterdam-Oost, het eigen Repair Café van de Stichting,
was 2012 een roerig jaar. Het Repair Café was tot en met april gehuisvest
in een zaaltje in Casa400, een voormalig hotel waar tijdelijk bedrijven een
werkplek konden huren. Dit zaaltje was permanent ingericht als Repair Café.
In de praktijk werd er echter niet vaker dan eens per week een Repair Cafébijeenkomst gehouden. Medewerkers van de Stichting hielden er regelmatig
een vergadering, maar verder was er vaak dagenlang niemand in het
zaaltje aanwezig.

“Ik ben zeer geïnteresseerd om dit in Deurne
van de grond te krijgen.
Weet zeker dat dit een
uitkomst kan zijn voor

In mei werd het pand ontruimd omdat een projectontwikkelaar ermee aan

veel mensen. Heb het

de slag wilde. Voor Stichting Repair Café was dat een mooie aanleiding om

gevoel dat ik dit moet

de zaken rond het eigen Repair Café anders in te richten. Voor de kantoor-

doen en dat het bij me

werkzaamheden van de medewerkers van de Stichting werd een kantoor

past. Zo kan ik iets voor

gehuurd, voor de Repair Café-bijeenkomsten is aansluiting gezocht bij

een ander betekenen.”

Buurtcentrum De Meevaart.

(Reactie van Frense
via www.repaircafe.nl,
februari 2012)

Stichting Repair Café heeft hier weliswaar geen eigen ruimte, maar heeft sinds
mei drie keer per maand gebruik mogen maken van de centrale koffieruimte
in het mooie en gezellige pand, dat middenin een woonwijk ligt en uitstekende
faciliteiten heeft. Het voordeel van de nieuwe locatie is dat het pand elke dag
door allerlei verenigingen, clubjes en buurtgroepen wordt gebruikt. Buurtbe-

18

woners lopen in en uit. Met buurtondernemers, zoals de ijzerwarenhandel om
de hoek, zijn goede contacten ontstaan. Het Repair Café is, kortom, veel meer
derdeel van de buurt dan op de oude locatie het geval was.
Dat is te merken aan de ongedwongen, geanimeerde sfeer die er eigenlijk
altijd is en de groeiende bezoekersaantallen. Per middag zijn er gemiddeld
zo’n 25 bezoekers. Dat is minder dan op sommige andere succesvolle Repair
Café-locaties in het land, doordat Repair Café Amsterdam-Oost veel vaker
open is dan andere Repair Cafés. Per maand trekt Repair Café AmsterdamOost het aanzienlijke aantal van circa 75 bezoekers. Velen komen, nadat ze
het Repair Café hebben ontdekt, vaker terug en nemen vrienden of buren
mee. Zeker sinds het najaar van 2012 melden zich spontaan veel nieuwe
reparateurs en andere vrijwilligers aan.

“In het huis-aan-huisblad stond dat er ook
een Repair Café start

Zo werd de Stichting benaderd door een dertienjarige scholier van het IJburg

in Wageningen. Ik zou

College die zijn maatschappelijke stage graag in het Repair Café wilde lopen.

graag mijn 40 jaar re-

Hij is in januari begonnen als tijdelijke gastheer: hij voorziet bezoekers van

paratie-ervaring willen
aanbieden. Ik heb mijn
eigen gereedschap- en
soldeerkoffer.” (Reactie
van André te Oosterbeek via www.repaircafe.nl, februari 2012)

koffie en thee, helpt aan de inschrijftafel en zorgt dat iedereen op tijd aan de
beurt komt met zijn of haar reparatie.

Verder heeft de Stichting sinds de zomer contact met de Osira-groep, een
zorg- en welzijnsorganisatie voor ouderen en mensen met een lichamelijke
beperking. Via deze organisatie heeft Repair Café Amsterdam-Oost sinds het
najaar van 2012 een vrijwillige gastvrouw.

De groep van ongeveer 25 vrijwilligers die bij Repair Café Amsterdam-Oost
betrokken is, heeft zich in 2012 ontwikkeld tot een hecht team van mensen
die onderling veel plezier hebben. Stichting Repair Café organiseerde in 2012
twee keer een borrel voor de vrijwilligers: aan het begin van de zomer, en
vlak voor kerst.
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Stichting Repair Café is erg blij met de betrokkenheid en het enthousiasme
van haar vrijwilligers. Ook omdat het eigen Repair Café van de Stichting in
2012 steeds vaker bezoek kreeg van groepen belangstellenden uit andere
gemeentes die overwegen zelf ook een Repair Café te beginnen. Mede door
de inzet van de Amsterdamse vrijwilligers, kregen al deze bezoekers een
heel positief beeld van het Repair Café. Daardoor kregen ze nog meer zin om
er thuis ook zelf mee te beginnen.

Repair Café Amsterdam-Oost kreeg in de nazomer ook bezoek van een groep
modestudenten van de Hogeschool van Amsterdam. Deze groep derdejaarsstudenten ontwikkelt in het kader van hun opleiding nieuwe concepten voor
de modebranche. Stichting Repair Café verzorgde een les voor deze studenten om hen aan het denken te zetten over kledingreparatie. Ook kreeg
de groep een opdracht mee, namelijk om na te denken over manieren om
kledingreparatie populair te maken onder jongeren. Deze opdracht leverde
verrassende presentaties op. Stichting Repair Café hoopt dat er ook voor de
praktijk van de modebranche iets uit voortkomt.

Repair Café Amsterdam-Oost kreeg in 2012 verder steeds meer journalisten
over de vloer. Uit binnen- en buitenland stroomden verslaggevers toe met
tv-camera’s, radiomicrofoons, fototoestellen en opschrijfboekjes. Het Repair
Café van de Stichting heeft gefigureerd in reportages in talloze media, van
de Oekraïense televisie tot en met The New York Times.

G. Professionalisering eigen organisatie
Met de toenemende belangstelling voor het Repair Café in binnen- en buitenland was het voor Stichting Repair Café ook in 2012 noodzakelijk de eigen
organisatie verder te professionaliseren. Zoals hierboven al is beschreven,
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heeft de Stichting in april een kantoor gehuurd, waar de medewerkers de
hele week terechtkunnen en waar belangstellenden uit binnen- en buitenland
met vragen naartoe kunnen bellen.
Een kantoorruimte werd des te noodzakelijker omdat het aantal medewerkers in 2012 opnieuw is gegroeid. Naast de drie parttimers die in 2011 al bij
de Stichting betrokken waren, zijn er in de loop van 2012 nog drie mensen
bijgekomen: één voor het afhandelen van de algemene binnenkomende
mail, één voor de Franstalige en één voor de Duitstalige contacten. Deze
medewerkers werken grotendeels vanuit huis, maar komen regelmatig voor
overleg naar kantoor.

“Wat een enorm goed
idee. Ik woon in de
gemeente Zijpe en daar
is zoiets niet. Zou graag
hier zoiets willen op-

Stichting Repair Café ondervond in 2012 aan den lijve wat groeiende orga-

starten.” (Reactie van

nisaties vaak meemaken, namelijk dat er steeds vaker actie moet worden

Gabriëlle via www.re-

ondernomen op gebieden waarvan de medewerkers weinig of geen ver-

paircafe.nl, maart 2012)

stand hebben, waardoor misstappen op de loer liggen. Vooral op juridisch
gebied bleek Stichting Repair Café in 2012 advies te kunnen gebruiken. De
Stichting heeft daarom eind november contact gezocht met Stichting Laluz,
die professionals in diverse vakgebieden als vrijwilliger koppelt aan ideële
organisaties. Dit heeft eind 2012 geleid tot een goede match met een jurist.
Dankzij deze samenwerking staat Stichting Repair Café vanaf 2013 sterker n
juridische zaken.

Met het oog op de veiligheid tijdens Repair Café-bijeenkomsten onder de
vlag van de Stichting, hebben de drie medewerkers die afwisselend bij de
bijeenkomsten aanwezig zijn, begin 2012 een cursus Eerste Hulp gevolgd.
Ook is zowel voor Repair Café Amsterdam-Oost als voor de Repair Bus een
professionele BHV-koffer aangeschaft. Hieruit is gedurende het jaar overigens slechts eenmaal een pleister gebruikt, wat aangeeft dat de veiligheidsrisico’s in het Repair Café behoorlijk meevallen.
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2. Bereik en impact van het Repair Café
Stichting Repair Café heeft – via haar eigen kanalen, via de lokale Repair
Cafés en via de binnen- en buitenlandse media – in 2012 miljoenen mensen
over de hele wereld bereikt met haar boodschap dat repareren niet alleen
nuttig is, maar ook leuk en gezellig wanneer je het samen met buurtgenoten
doet. Talloze mensen hebben, nadat ze over het Repair Café hadden gehoord, contact opgenomen met de Stichting en zijn in hun eigen kring met

“Ik ben van mening dat
een concept als Repair
Café prima past in de
huidige tijd. Hergebruik,
solidariteit, delen en

het concept aan de slag gegaan. Nederland telde aan het eind van het jaar

ruilhandel zullen steeds

53 lokale Repair Café-groepen, die gemiddeld een keer per maand hun eigen

meer opkomen. Denk

Repair Café organiseren (zie tabel 1 op pagina 8).

maar eens aan concepten als Let’s, Tijdbanken

A. Aantal betrokken vrijwilligers

en Van Harte Resto. In

Bij een Repair Café zijn gemiddeld vijftien vrijwilligers betrokken als organi-

dat rijtje past het Repair

sator, reparateur, gastvrouw/heer etc. Met 53 actieve groepen verspreid over

Café. Duurzaamheid,

het land waren in Nederland eind 2012 dus in totaal achthonderd vrijwilligers

solidariteit en ontmoeting

betrokken bij het Repair Café. Wanneer de vrijwilligers van buitenlandse Repair Cafés daarbij nog worden opgeteld, komt het aantal betrokken vrijwilligers vermoedelijk rond de duizend uit.

zijn daarbij voor mij de
kernwaarden.” (mail van
inwoner Valkenswaard
die een Repair Café wil beginnen in zijn gemeente)

B. Aantal bezoekers
Ervaringen hebben uitgewezen dat een Repair Café-bijeenkomst gemiddeld
35 bezoekers trekt. Omdat sommige nieuwe Repair Café-groepen in het
begin, andere pas aan het eind van het jaar van start gingen, is niet exact
te zeggen hoeveel mensen in 2012 als bezoeker naar een Repair Café zijn
geweest. Wel is duidelijk dat de 53 groepen die eind 2012 actief waren, samen per maand gemiddeld ongeveer 1.850 bezoekers trekken. Dat is meer
dan tweeënhalf keer zo veel als aan het begin van 2012. Toen waren twintig
Repair Café-groepen actief, die maandelijks gezamenlijk zevenhonderd bezoekers trokken.

C. Aantal verrichte reparaties
Tijdens een Repair Café-bijeenkomst worden gemiddeld 25 reparaties verricht. Daarvan slaagt over het algemeen 70 procent. Als 53 lokale groepen
maandelijks een Repair Café organiseren, betekent dat dus dat er maandelijks in Repair Café-verband 1.325 reparaties worden verricht en dat ongeveer 925 voorwerpen na zo’n middag weer gerepareerd mee naar huis gaan
om opnieuw te worden gebruikt.

D. Impact
Het Repair Café rust op twee pijlers. Aan de ene kant is er het duurzame aspect: het streven om spullen langer bruikbaar te maken, de afvalberg te verkleinen, grondstoffen en energie te besparen, de CO2-uitstoot te beperken
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en reparatiekennis te behouden en te verspreiden. Aan de andere kant is
er het sociale aspect: in het Repair Café ontmoeten mensen elkaar, worden
nieuwe contacten tussen buurtgenoten gelegd en worden mensen die anders
misschien aan de kant staan, gewaardeerd en geprezen.

Voor het bepalen van het succes van het Repair Café zijn de resultaten op
beide fronten even belangrijk. Stichting Repair Café heeft in 2012 haar
best gedaan om de effecten op zowel duurzaam als sociaal gebied in kaart
te brengen. Hieronder worden de resultaten op deze twee fronten apart
beschreven.

Effect op duurzaam gebied
Om de milieu-effecten van het Repair Café te meten, heeft Stichting Repair
Café in het voorjaar van 2012 een enquête gehouden onder haar Nederlandse netwerk van geïnteresseerden. Concreet doel was inzicht te krijgen
in hoe het Repair Café het weggooi- en repareergedrag van Nederlanders
heeft beïnvloed. Uit de enquête (ingevuld door ca. tweehonderd mensen,
allen abonnees van de Repair Café-nieuwsbrief) bleek dat 42 procent van
de respondenten door de kennismaking met het Repair Café minder is gaan
weggooien. Vooral elektrische apparaten worden vaker dan voorheen gerepareerd. Een aantal mensen noemde het in de enquête een eye-opener dat
zo veel spullen gerepareerd blijken te kunnen worden.

Bijna de helft van de respondenten gaf aan door het Repair Café anders te
zijn gaan nadenken over het eigen consumptie- en weggooigedrag. Een behoorlijk hoog percentage (75 procent) zei andere mensen te hebben verteld
over de doelstellingen van het Repair Café, om op die manier ook hen ertoe
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aan te zetten hun gedrag te veranderen. Bijna alle ondervraagden (98 procent) zeiden het Repair Café belangrijk tot heel belangrijk te vinden.

Meer resultaten van de enquête zijn te vinden via: http://repaircafe.nl/
blog/2012/04/18/meer-reparatiekennis-door-repair-cafe/

“Gisteren hebben we
het initiatief met het
bestuur besproken en
we zijn erg positief. Als
vereniging willen we de

Behalve uit deze enquête heeft Stichting Repair Café in 2012 ook uit andere

sociale cohesie bevor-

bronnen bevestigd gekregen dat het Repair Café daadwerkelijk helpt om de

deren. Ik denk dat we

afvalberg te verkleinen. Zo zijn vrijwillige reparateurs uit het hele land het

met een maandelijks

erover eens dat gemiddeld 70 procent van de reparaties die in hun Repair

Repair Café begin-

Café ter tafel komen, succesvol is. Het slagingspercentage van de Repair

nen. Graag ontvangen

Café-reparaties werd eind oktober besproken in Boxtel, waar tientallen Re-

we jullie startpak-

pair Café-reparateurs bijeen waren op een landelijke studiedag over repare-

ket.” (aanvraag van-

ren (zie ook hierboven, bij ‘Aantal verrichte reparaties’).

uit vereniging die een
ontmoetingsruimte in
Rotterdam Schiebroek

Effect op sociaal gebied
De effecten op sociaal gebied zijn in elk Repair Café zichtbaar. Bezoekers,
reparateurs en organisatoren roemen altijd de bijzondere sfeer die tijdens
de bijeenkomsten ontstaat. Mensen raken boven de reparaties met elkaar
aan de praat, ze delen iets, leren van elkaar en boeken in veel gevallen
gezamenlijk succes. Berto Aussems, Repair Café-organisator in Maastricht,
verwoordt het sociale effect van het Repair Café als volgt: “Het Repair Café
is een mensenaangelegenheid, geen dingenaangelegenheid. Het schept een
band als je samen met elkaar voor opgaven staat. Dat is fantastisch aan het
Repair Café.”

			

Samen repareren schept een band
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beheert, december
2012)

De ervaringen in de inmiddels tientallen Repair Cafés wijzen uit dat de orga“Via het Repair Café hebben twee mensen die in
dezelfde straat wonen,
elkaar gevonden. Een
vrouw kwam met haar
fiets, de man die haar

nisatoren na een paar maanden een band ontwikkelen, die vaak ook buiten
de Repair Café-bijeenkomsten gestalte krijgt: er komen bezoekjes over en
weer, men houdt een zomerbarbecue, stuurt een kaartje als iemand zijn
enkel heeft verstuikt. In veel gevallen ontstaan vriendschappen. Elk Repair
Café kent ook vaste bezoekers, die vaker terugkomen, vrienden meenemen
en soms ook zelf bij de organisatie betrokken raken.

hielp bleek al vijf jaar tegenover haar te wonen.

De effecten op sociaal gebied zijn minder makkelijk te meten dan die op

Ze kenden elkaar niet.

milieugebied. Omdat Stichting Repair Café daar in 2012 toch een poging toe

Inmiddels groeten ze el-

wilde doen, heeft ze de mogelijkheden op dit gebied in de zomer bespro-

kaar op straat.” (Ronald

ken met Movisie, het landelijke kennisinstituut dat onderzoek doet naar

Samuels, Repair Café-

en advies geeft over sociale vraagstukken. Volgens Movisie is het eigenlijk

organisator in Tilburg)

onmogelijk om de stelling dat het Repair Café de sociale cohesie in buurten
bevordert, met statistische gegevens te bewijzen. Een van de redenen hiervoor is dat sociale cohesie een vaag begrip is, waarvan nergens precies staat
omschreven wat het inhoudt. Een andere reden is dat in sociale gemeenschappen altijd meer factoren tegelijkertijd invloed uitoefenen; het blijft dus
gissen of bepaalde effecten het resultaat zijn van het Repair Café of van iets
anders.

Movisie zag wel kansen voor een onderzoek onder vrijwilligers die bij de
diverse Repair Cafés betrokken zijn. Zo’n onderzoek zou kunnen aange“We willen het Repair

ven welke sociale functie het Repair Café voor deze groep mensen vervult.

Café opnemen in ons pro-

Stichting Repair Café is in het najaar zelfstandig begonnen dit onderzoek

ject De Ontmoeting. Dat
gaat over het weer (actief) betrekken van mensen bij elkaar, om zo de
zelf- en samenredzaamheid van de lokale gemeenschap te versterken
en het feel good-gehalte

uit te voeren, samen met een externe marktonderzoeker. Het kwantitatieve
deel daarvan (een online enquête onder 119 vrijwilligers, betrokken bij circa
dertig Repair Cafés in het land) was eind 2012 klaar; het kwalitatieve deel
(interviews met een klein aantal vrijwilligers) wordt in de eerste maanden
van 2013 uitgevoerd.

Uit de antwoorden op de online enquête kunnen de nodige sociale effec-

te verhogen. Bijzondere

ten worden afgeleid. Het opdoen van sociale contacten is vooraf meestal

aandacht gaat daarbij uit

niet dé motivatie van vrijwilligers om actief te worden bij het Repair Café

naar “sociale insluiting”

(slechts 12 procent van de respondenten kruiste dit antwoord aan als

van kwetsbare groepen.”

een van zijn of haar motivaties). Toch worden de contacten wel degelijk

(uit mail van Repair Café-

opgedaan. Zo geven vrijwel alle respondenten (97 procent) aan dat zij

initiatiefnemers in Voorst,

tijdens de reparatiebijeenkomsten andere vrijwilligers en bezoekers leren

najaar 2012)

kennen. In de meeste gevallen (74 procent) is dat ‘enigszins’, in sommige
(21 procent) ‘goed’. Ook wordt lang niet alleen over de reparaties gepraat.
Vrijwilligers bespreken met anderen in het Repair Café ook gemeenschappelijke interesses (48 procent), persoonlijke zaken (23 procent) en gebeurtenissen in de buurt (19 procent). Bijna de helft van de vrijwilligers (44
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procent) heeft door het werk bij het Repair Café meer mensen uit de buurt
leren kennen.
Liselotte Vandikkelen,
De betrokkenheid bij het Repair Café geeft de vrijwilligers verder een goed
gevoel. Bijna alle vrijwilligers (95 procent) hebben het gevoel dat ze nuttig
werk doen en dat ze in het Repair Café iets voor een ander kunnen betekenen (85 procent). Eenderde van de vrijwilligers geeft aan door het Repair
Café meer zelfvertrouwen te krijgen (32 procent). Ruim een kwart (27 procent) van de vrijwilligers geeft aan dat zij door het vrijwilligerswerk bij het
Repair Café weer actief zijn in de maatschappij.

oprichter van Repair
Café Leiden: “Het geeft
veel voldoening om
mensen blij te maken
met de reparatie van
hun - soms bijzondere - spullen. Ook als
iets niet gemaakt kan
worden, zijn bezoekers
erg dankbaar. Daarnaast
zie je bij de reparateurs
onderling mooie dingen ontstaan. Ze leren
van elkaar en wisselen
ideeën uit.”

Het Repair Café geeft vrijwilligers een goed gevoel
Foto: Ilvy Njiokiktjien

Dat het Repair Café positieve sociale effecten heeft, blijkt ook wel uit het feit
dat diverse lokale Repair Café-groepen in 2012 prijzen in de wacht sleepten
en dat bij al deze prijzen het sociale aspect werd benoemd. Zo won Repair
Café Utrecht de Utrechtse Vrijwilligersprijs 2012. De jury roemde de veelzijdigheid van het initiatief: “Het spaart het milieu en je portemonnee, leert
bezoekers hoe ze iets kunnen repareren én het heeft een sociale functie.
Elke bezoeker voelt zich direct betrokken”, aldus het juryrapport.

Repair Café Vlaardingen viel al in de prijzen toen het nog niet eens van start
was gegaan. Alleen al met het plan om een Repair Café te beginnen, won
Bewonersgroep De Wetering in maart de Wijkparticipatieprijs 2012. De prijs
werd uitgereikt op 30 maart, de Dag van de Burgerparticipatie.

26

De organisatoren van Repair Café Leiden wonnen zelfs twee prijzen: de
herfstpremie van Fonds 1818 en het Leidsch Dagblad en de Co Verhoog Aanmoedigingsprijs voor jongeren, bedoeld om vrijwilligersinitiatieven in Leiden
te stimuleren.

3. Repair Café en het buitenland
2012 was voor het Repair Café het jaar van de internationale doorbraak. Net
als destijds in Nederland begon die met aandacht van buitenlandse journalisten. De eerste buitenlandse cameraploeg (van de Duitse televisiezender
ZDF) verscheen in december 2011. Daarna ging het hard. Als reactie op het
tv-item bij de ZDF kwamen ook krantenjournalisten van de Aachener Zeitung
en de landelijke Tageszeitung naar Amsterdam voor een reportage. Ook het
Franse persbureau AFP zond een correspondent. Daarna volgden de buitenlandse journalisten elkaar in rap tempo op: de Poolse en Belgische radio,
de Oekraïense televisie, een Duits tijdschrift, een Australisch magazine...
allemaal wilden ze meer weten over het Nederlandse fenomeen Repair Café,
dat zich als een olievlek over de wereld verspreidt. Nadat de artikelen waren
gepubliceerd en de radio- en tv-items uitgezonden, kwamen de reacties van
het publiek in de diverse landen, en de verzoeken om ook hen te ondersteunen bij het opstarten van hun eigen Repair Café.

Het hek was pas echt van de dam toen The New York Times zich meldde.
Het grote achtergrondstuk dat deze toonaangevende Amerikaanse krant in
mei publiceerde, leidde tot een ware explosie van de bezoekersaantallen op
de Repair Café-website en vele honderden mailtjes van mensen uit de hele
wereld die nu ook Repair Cafés wilden beginnen. En, niet te vergeten: tot
nog meer bezoek van journalisten, zoals een cameraploeg van Aljazeera.

Ausland

AMSTERDAM

Heile Welt
Warum eine neue Bewegung aus den Niederlanden
Toaster und Bügeleisen repariert

GLOBAL VILLAGE:

J

ILVY NJIOKIKTJIEN / DER SPIEGEL

ede Revolution hat Helden. Diese Re- ses Stuhlbein anzuleimen. Es sind Frei- ständig dazu an, neu zu konsumieren. So
volution hat Tonke, John und Koen: willige wie Tonke, John und Koen – sie wird das Reparieren langsam zu einer ausdrei Männer, die an ihren Tischen sit- reparieren kostenlos, weil sie anderen et- sterbenden Kultur.“
Es waren Texte wie das „Repair Manizen und die Welt in Ordnung bringen wol- was beibringen wollen, weil sie Rentner,
len. Sie schrauben, drehen, feilen, häm- arbeitslos oder einfach nur Idealisten sind. festo“, eine Kampfschrift von holländiDas Repair Café, so schwärmen Politi- schen Designern, die Postma inspirierten.
mern, frickeln. Sie sind schwer beschäftigt. Sie haben der Überflussgesellschaft ker und Sozialwissenschaftler, gehöre zu „Sei kein Sklave der Technologie – sei ihr
den zurzeit aufregendsten sozialen Pro- Beherrscher!“, heißt es darin. Oder: „Reden Kampf angesagt. Sie reparieren.
parieren ist kreativ! Reparieren überlebt
„Ein mittelalter CD-Player“, sagt Ton- jekten in den Niederlanden.
Das erste wurde vor zweieinhalb Jah- die Mode!“
ke. „Das ist Billigware, made in China.
Im Oktober 2009 gründete die Journaren in einem Stadtteil von Amsterdam
Gebaut, um schnell kaputtzugehen.“
„Ein alter Toaster“, sagt John. „Rastet gegründet, heute gibt es 39 Repair Cafés listin das erste Repair Café, es folgte eine
nicht mehr ein. Könnte sein, dass da eine im ganzen Land. Belgien und Frankreich kleine Sensation. Radiosender berichteten über sie, von überall
Feder gebrochen ist.“ In
her meldeten sich Freieinem früheren Leben
willige. Leute, die kaputhat John medizinische
ten Dingen ein zweites
Geräte in KrankenhäuLeben gönnen, die nicht
sern repariert.
abhängig sein wollen
Vor Koen liegen die
vom Diktat der Technik.
Einzelteile eines DampfEs geht dabei nicht nur
bügeleisens. Gerade hat
um defekte Geräte, es
er das Gehäuse abgegeht um Politik, um Erschraubt, nun beugt er
neuerung, um eine Kulsich hingebungsvoll über
turrevolution.
das Unterteil aus Plastik
Weil sie die Bewegung
und Drähten. Er sieht
irgendwann nicht mehr
konzentriert aus, man
allein koordinieren konnsollte ihn jetzt besser
te, gründete Postma eine
nicht stören. Eine Frau,
Stiftung. Sie erhielt Undie hinter Koen steht,
terstützung vom Umweltsagt: „Das Problem ist
ministerium und von eider Dampf, dieses Bügelner Organisation, die sich
Besucher im Repair Café: „Sei kein Sklave der Technologie!“
eisen hört nicht mehr auf
für den „sozialen Zusamzu dampfen.“
menhalt“ in schwierigen
Willkommen im „ReStadtteilen einsetzt, ins
pair Café“ in der Balistraat Nummer 48A in Amsterdams Os- interessieren sich mittlerweile für das Leben gerufen nach der Ermordung des
ten! Im Eingangsbereich eines unauffälli- Konzept, Blogger aus Amerika und Israel Politikers Pim Fortuyn 2002 und des Filgen Gemeinschaftszentrums, ausgestattet verbreiten die Idee im Netz. Im April memachers Theo van Gogh 2004.
Auch die Balistraat, die Straße vor dem
mit vier Holztischen, einer Sitzecke und wurde in Köln das erste deutsche Repair
einem Tresen, haben sie sich eingefunden, Café eröffnet. Aus dem Projekt wurde Repair Café, sagt Postma, gehört zu eirund 20 Männer und Frauen aus dem eine Bewegung, ein Fanal gegen die Weg- nem Problemviertel. Doch im Inneren
des Cafés ist die Welt noch heil. Neugierig
Viertel. Sie haben defekte Elektrogeräte werfgesellschaft.
Dabei ist die Idee eher schlicht: Indem schauen zwei Türkinnen mit Kopftuch in
mitgebracht, Kleidungsstücke, Taschen,
Sitzmöbel. Auf den Tischen stehen Werk- Leute zusammenkommen, um Dinge zu den Raum, in dem die Nähmaschinen ratreparieren, lernen sie, Müll zu vermeiden, tern. Radha aus Surinam und Dalip aus
zeuge und Nähmaschinen.
Gekommen sind auch heute wieder nachhaltiger zu leben. Und: die Anony- Indien, ein Pärchen aus der Nachbarjene, die sich eine teure Reparatur beim mität zu überwinden. „In den Repair Ca- schaft, haben eine kaputte Mikrowelle
Kundendienst oder ein neues Produkt fés“, sagt ihre Gründerin Martine Postma, vorbeigebracht, sie stellen den riesigen
nicht leisten können; die ein Problem da- „treffen Leute aufeinander, die sonst in Kasten schüchtern lächelnd auf den Tisch
mit haben, ständig alte Drucker und Kaf- ihren Ghettos leben oder vereinsamen, von Tonke und John.
„Schon wieder Chinaware“, sagt Tonke.
feemaschinen wegzuwerfen, und solche, viele Alte, viele Migranten.“
Postma, eine 42-jährige Journalistin, er- „Ihr braucht ein Ersatzteil“, sagt John.
die einfach lernen wollen, wie man einen
zählt, sie habe sich lange Zeit gefragt, Nur Koen schweigt und runzelt die Stirn.
Schaltkreis überbrückt.
Auf der anderen Seite: die Bastler und warum die Leute immer seltener reparie- Das verdammte Dampfbügeleisen zickt
Schrauber, die versuchen, Geräte wieder ren. „Keiner schmeißt gern etwas weg. immer noch. Eine technische und eine
zum Laufen zu bringen, einen kaputten Aber fast alle finden es bequemer, etwas politische Herausforderung.
Reißverschluss auszubessern oder ein lo- Neues zu kaufen. Die Industrie treibt uns
DANIEL STEINVORTH
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Hoewel Stichting Repair Café haar focus niet zomaar naar het buitenland kon
en wilde verleggen, ontkwam zij er niet aan om de buitenlandse geïnteresseerden in zekere mate te informeren. Zo heeft de Stichting in het voorjaar
een deel van haar informatiemateriaal laten vertalen in het Engels, Frans en
Duits. Ook heeft zij op een aantal buitenlandse url’s beperkte Repair Caféwebsites online gezet (repaircafe.org, repaircafe.fr, repaircafe.de en repaircafe.be). Voor het beantwoorden van Frans- en Duitstalige mail heeft zij
aparte medewerkers aangezocht, voor enkele uren per week.

Stichting Repair Café wil in 2013 aanvullende fondsen werven om zich actiever met de buitenlandse uitrol te kunnen bezighouden. Eerste prioriteit hierbij heeft het op niveau brengen van de buitenlandse Repair Café-websites.

Hieronder worden de Repair Café-ontwikkelingen beschreven in enkele landen die er in 2012 uit sprongen. De opsomming is verre van volledig: Stichting Repair Café heeft in 2012 uit alle hoeken van de wereld verzoeken om
informatie en ondersteuning gekregen: van Italië tot Kenia en van Hongarije
tot Japan.

“We hebben echt een
snaar geraakt bij de
mensen. Ze vinden het

A. België

niet alleen nuttig, maar

In de zomer is Stichting Repair Café een samenwerking aangegaan met

het is ook in sociaal

het Vlaamse Netwerk Bewust Verbruiken (NBV), gevestigd in Brussel. Deze

opzicht een waardevolle

organisatie, die duurzaam leven in Vlaanderen promoot, had in het voorjaar

toevoeging aan onze

laten weten interesse te hebben om het Repair Café-concept in Vlaanderen

gemeenschap.” Peter

te verspreiden. Zij heeft daarvoor zelf Vlaamse financiering gezocht – en

Skinner, organisator van

eind 2012 ook gevonden. Het NBV wilde eigenlijk pas in 2013 met haar

Repair Café Palo Alto,

activiteiten beginnen. Dat is enkele maanden vervroegd, omdat de Belgi-

in een interview op CBS

sche media het Repair Café steeds breder oppikten en bijvoorbeeld massaal

Radio na afloop van het

kwamen kijken bij Repair Café Brussel. Dat Repair Café was inmiddels, met
het informatiemateriaal uit Nederland, van start gegaan en bleek in Brussel
een schot in de roos.

Op 1 december ging, met ondersteuning van het NBV, het eerste Repair Café
in Antwerpen van start. Ook dit was een doorslaand succes, met vele tientallen reparaties en enorme media-aandacht. Sindsdien heeft het NBV zeer
vele mailtjes van geïnteresseerde Vlamingen ontvangen en ondersteunt het
diverse Repair Café-groepen in de opstartfase.

B. Duitsland
Ook in Duitsland heeft het Repair Café in 2012 voet aan de grond gekregen.
Een eerste groep lokale organisatoren begon in de nazomer in Keulen. Die
stad telde eind 2012 al twee Repair Café-locaties. Ook in Aken, Düsseldorf
en Celle werden in 2012 Repair Cafés georganiseerd. Daarnaast waren aan
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eerste Repair Café van
de Verenigde Staten.

het eind van het jaar behoorlijk wat groepen in de opstartfase. De grote
belangstelling uit Duitsland is grotendeels het gevolg van de aanhoudende
media-aandacht die het Repair Café in dat land krijgt.

@goodlifecentre twitterde op 3 november:
“Another fab Repair Café
day. #repaircafe”

Het WDR-programma Lokalzeit besteedde aandacht aan Repair Café Keulen

C. Groot-Brittannië
In Groot-Brittannië slaat het concept eveneens aan. Directeur van Stichting
Repair Café Martine Postma werd in juni uitgenodigd als spreker op het Menders’ Symposium in het Lake District. Op dat congres van Britse repareerliefhebbers bleek dat er veel belangstelling bestaat om ook in Groot-Brittannië
Repair Cafés op te richten. Het Goodlife Centre in Londen had in juli 2012
de primeur van het eerste buitenlandse Repair Café. In de herfst waren er,
behalve in Londen, ook Repair Cafés in Malvern en Glasgow.

D. Verenigde Staten
Het enthousiasme vanuit de Verenigde Staten was in 2012 overweldigend.
Een kleine honderd groepen – van New York tot San Francisco – gingen in de
loop van het jaar akkoord met de voorwaarden van Stichting Repair Café, en
ontvingen Engelstalig informatiemateriaal. Het eerste Amerikaanse Repair
Café werd in oktober georganiseerd in Palo Alto, in de staat Californië. Met
meer dan honderd bezoekers was het volgens de lokale organisator een
enorm succes. Ook in onder meer Pittsfield (Massachusetts) en Pasadena
(Californië) werden Repair Cafés georganiseerd. Door de grote afstand tussen Nederland en de Verenigde Staten en de beperkte middelen die Stichting
Repair Café beschikbaar heeft voor internationale activiteiten, was het voor
de Stichting in de praktijk lastig om de uitrol in Amerika actief te begeleiden.
Ze zou, gezien het grote enthousiasme van de Amerikanen, graag meer willen doen. Daarvoor is wel eerst extra financiering nodig.

E. Andere landen
In Frankrijk hadden circa twintig lokale groepen eind 2012 het Franstalige
informatiemateriaal ontvangen. Het is Stichting Repair Café niet bekend dat
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Tabel 3. Mediacontacten in 2012
Datum

Medium

Land

Nadere informatie

1 feb

tv

Nederland

WNL Vandaag de Dag, item in ontbijtprogramma

3 feb

krant

Nederland

Volkskrant, reportage in rubriek Groen&Geld

4 feb

krant

Duitsland

Aachener Zeitung, achtergrondartikel in regionale krant

7 feb

televisie

Nederland

VPRO, filmpje voor multimediaal project Droomstad (later in het jaar samen met

11/12

krant

Duitsland

Die Tageszeitung, achtergrondartikel in landelijke krant

tv

Nederland

KoffieMAX, live-Repair Café met Amsterdamse reparateurs en uitleg van oprichter

twee andere gefilmde initiatieven genomineerd voor de Droomstad-vakjuryprijs)
feb
20 feb

Martine Postma in de studio
29 feb

nationaal pers-

Frankrijk

AFP, interview met correspondent voor achtergrondstuk met foto’s op AFP-net

bureau
14 maa

online tijdschrift

Nederland

Hard/Hoofd, fotoreportage in Repair Café Amsterdam-Oost

14 maa

televisie

Nederland

EO, reportage over Repair Café-vrijwilliger voor programma Melk en Honing (uitgezonden 20 april)

21 maa

tijdschrift

Nederland

Flow Magazine, fotospread met tekstje over Martine Postma (verschenen in juni)

22 maa

radio

Polen

Poolse radio, actualiteitenprogramma

27 maa

radio

België

Radio 1 Brussel, actualiteitenprogramma

2 apr

tijdschrift

Duitsland

Trend Update, klein stukje in trendwatcherstijdschrift, verschenen in mei

3 apr

televisie

Oekraïne

INTER, item voor Oekraïense tv-zender met 40 miljoen kijkers

11 apr

radio

Nederland

Lokale zender Amsterdam FM, telefonisch interview in lunchprogramma n.a.v. verhuizing RC Amsterdam-Oost

14 apr

radio

Zuid-Afrika

SAfm, landelijke radiozender, telefoongesprek in lifestyle-show met Michelle Constant

17 apr

krant

Verenigde Staten

New York Times, achtergrondartikel over hoe en waarom van het fenomeen Repair

18 apr

tijdschrift

Australië

Smith Journal, Australisch tijdschrift voor mannen, kort artikel

29 apr

radio

Nederland

KRO Radio 2, programma Hemelbestormers, telefonisch interview

2 mei

internet

Brazilië

Video-item voor Braziliaanse site van BBC World Service

4 mei

tijdschrift

Noorwegen

Stukje met foto’s

12 mei

radio

Groot-Brittannië

BBC Radio, item in nieuwsprogramma n.a.v. bezoek Repair Bus aan Leiden

16 mei

tijdschrift

Duitsland

Der Spiegel, achtergrondstuk (gepubliceerd eind mei)

16 mei

website

Verenigde Staten

AARP-Bulletin, Amerikaans ouderenmagazine

16 mei

krant

Nederland

De Telegraaf, stukje voor rubriek Stadsmensen

25 mei

krant

Nederland

NRC Next, interview voor reportage (gepubliceerd 31 mei)

29 mei

website

Verenigde Staten

design website van Wired Magazine, toonaangevend internationaal blad op gebied

Café (gepubliceerd 9 mei)

van design, media en techniek
29 mei

televisie

internationaal

item voor internationale nieuwszender Al Jazeera English

31 mei

krant

Duitsland

Frankfurter Allgemeine, telefonisch interview voor achtergrondartikel over opkomst

6 juni

krant

Verenigde Staten

van repareren
Toledo Free Press, groot achtergrondverhaal over Repair Café en andere fixer collectives
8 juni

website

Hongarije

Origo.hu, Hongaarse nieuwsportal, informatief stukje

20 juni

radio

Duitsland

WRD, landelijke publieke radio, interview + reportage vanuit Repair Café Amsterdam-

tijdschrift

Italië

Domus Magazine, tijdschrift over design, interview voor signalerend stukje

Oost
televisie

Nederland

AT5, Amsterdamse tv-zender, reportage in programma AT5 Live

tijdschrift

Nederland

TimeOut Magazine Amsterdam (uitgaansagenda voor Engelssprekenden, oa toeris-

boek

Nederland

interview voor boek om initiatiefnemers van maatschappelijke projecten te inspireren

4 juli

radio

Duitsland

ARD, publieke radio, interview en reportage over Nederlands fenomeen in Repair

27 aug

tijdschrift

Duitsland

28 juni

ten), interview voor rubriek The hot seat op achterpagina.

Café Amsterdam-Oost
Kundenmagazin van Raiffeissenbank, signalerend stukje over Nederlands concept dat
populariteit wint in Duitsland
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er in Frankrijk al daadwerkelijk Repair Cafés zijn georganiseerd. In Franstalig
België is de situatie ongeveer hetzelfde: veel groepen hebben het informatiemateriaal ontvangen en zijn vermoedelijk bezig hun eerste Repair Café
voor te bereiden, maar informatie over startdata heeft de Stichting in 2012
niet gekregen.

“Deze buurt is niet zo

In augustus 2012 ging wel een Repair Café van start in Brazilië (!). Ook dit

makkelijk. Er wonen

evenement, in Santos, in de deelstaat São Paulo, was weer een groot suc-

hier mensen uit de hele

ces. Initiatiefneemster Tássia Tostes mailde aan Stichting Repair Café: “Het

wereld. Toen we met
het Repair Café begonnen, hadden we veel
reparateurs en bezoe-

was een heel gezellige middag. We hadden lekkere hapjes en drankjes en de
bezoekers zijn allemaal met gerepareerde spullen naar huis gegaan. Dit is
een enorme opsteker voor onze buurt.”

kers van buiten de wijk.
Langzaamaan komen we
steeds meer naar bin-

4. Media-aandacht

nen. Dat vind ik leuk.”
(Irish Verwey, organisa-

Na de vele reportages die in 2011 al over het Repair Café-concept waren

tor Repair Café Haarlem-

gepubliceerd en uitgezonden, hield Stichting Repair Café in 2012 nauwelijks

Meetingz)

rekening met een verdere toename van de media-aandacht. Toch bleek die
nog veel intensiever te kunnen: het eigen Repair Café van de Stichting in
Amsterdam, maar ook een aantal lokale Repair Cafés in het land, zijn in
2012 overspoeld door journalisten.

Ook steeds meer buitenlandse journalisten vonden de weg naar het Repair
Café, zoals een verslaggever van de Amerikaanse krant The New York Times
(zie ook pagina 27), een redacteur van het Duitse weekblad Der Spiegel
(idem) en een cameraploeg van Aljazeera.

Diverse media besteedden meer dan een keer aandacht aan het Repair Café.
Zo zond de NOS in het najaar van 2012 eerst een verslaggever van het
Radio 1 Journaal, en vervolgens een cameraploeg van het NOS Journaal op
televisie. In het 8 uur Journaal werd het Repair Café ‘het nieuwste Nederlandse exportproduct’ genoemd.

In de tweede helft van het jaar viel het Stichting Repair Café op dat steeds
meer journalisten het Repair Café wilden neerzetten als activiteit om de
economische crisis door te komen. De medewerkers van de Stichting hebben
daar telkens bezwaar tegen gemaakt, door erop te wijzen dat de doelstellingen van het Repair Café sociaal en duurzaam zijn en dat repareren niet
alleen iets is voor mensen die geld willen besparen.

Een overzicht van de mediacontacten in 2012 staat op pagina 30 en 32.
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Tabel 3. Mediacontacten in 2012 (vervolg)
Datum

Medium

Land

Nadere informatie

31 aug

televisie

Nederland

RTL4-programma Koffietijd. Martine zat in de uitzending aan tafel met Sybrand
Buma, n.a.v. bezoek van de CDA-lijsttrekker aan Repair Café Mijdrecht

3 sept

krant

België

5 sept

krant

België

De Morgen, interview over ontstaansgeschiedenis Repair Café, voor stukje ter aankondiging van eerste RC in België (Brussel) op 9 sept.
De Standaard, reportage bij RC A’dam-Oost + interview Martine over RC-concept
n.a.v. eerste RC in België.

7 sept

tijdschrift

Nederland

10 sept

televisie

Rusland

.

P+, interview met Martine over ontstaan en succes van RC
NTV, landelijk tv-station (eigendom van Gasprom), item over opkomst RC’s in Nederland; reportage bij RC Leiden + interview met Martine op kantoor Stichting RC.

14 sept

krant

Nederland

Algemeen Dagblad, reportage bij RC Delft + interview met Martine op kantoor Stichting RC

19 sept
21 sept

krant

Nederland

Trouw, interview ivm plaats Martine in Trouw-ranglijst Duurzame 100

radio

Afrika

Radio Nederland Wereldomroep, interview voor Afrikaanse RNW-uitzending

krant

Nederland

De Volkskrant, telefonisch interview met journalist voor achtergrondstuk over design
en repareren

27 sept

krant

Duitsland

5 okt

scheurkalender

Nederland

Märkische Oderzeitung, interview voor achtergrondartikel in regionale krant in de
omgeving van Frankfurt

architectuur

Interview tbv scheurkalender die wordt gemaakt op initiatief van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur in Rotterdam. Dat fonds wil buitengewone burgerinitiatieven op het gebied van stedelijke ontwikkeling onder de aandacht brengen.

8 okt

krant

Volkskrant

Interviewtje voor artikel over 10 TEDxAmsterdam-finalisten

10 okt

televisie

Nederland

Tijd voor Max, dagelijkse talkshow van Omroep Max, Martine was te gast n.a.v. 31e

20 okt

televisie

Nederland

23 okt

online tijdschrift

Duitsland

plaats in Duurzame 100 van Trouw
RTL Nieuws, interview Martine + beelden uit Repair Café Almere voor item over creativiteit die ontstaat door de crisis
www.denklokal.de, online tijdschrift over ecologisch leven. Achtergrondartikel over
Repair Café-beweging
25 okt

radio

Nederland

27 okt

krant

Nederland

30 okt

televisie

Nederland

VARA Radio 1, programma DeGids.FM, interview Martine + reportage bij Repair Café
Mijdrecht
De Telegraaf, reportage over Studiedag Repareren in Boxtel, waar Martine een van de
sprekers was en waarbij ca. 30 Repair Café-reparateurs aanwezig waren
RTV Noord-Holland, programma Noord-Hollands Diep, Martine was te gast ivm nominatie TEDxAmsterdam Award

31 okt

radio

Nederland

EO Radio 5, programma Open Huis, telefonisch interview met Martine over opmars

tijdschrift

Nederland

Haags Straatnieuws, interview Martine voor cover-artikel

televisie

Internationaal

Arte TV, reportage in RC A’dam-Oost, met interview Martine over achtergronden

radio

Nederland

Wereldomroep, reportage in RC A’dam-Oost, met interview Martine over achtergron-

krant

Nederland

Metro, stukje op basis van interview met Martine en sfeerbeelden uit RC A’dam-Oost

radio

Nederland

Wekker-Wakker, programma Omroep Max, telefoongesprek met Martine over achter-

van Repair Cafés
7 nov

den
14 nov

grond van Repair Café-concept
21 nov

radio

Nederland

Radio 1 Journaal, repo in RC A’dam-Oost met commentaar van Annette. Invalshoek:
creatief de crisis door

24 nov

televisie

België

30 nov

krant

Nederland

7 dec

radio

Nederland

VTM (commerciële tv Vlaanderen), programma Telefacts, interview met Martine over
achtergronden RC n.a.v. eerste RC in Vlaanderen binnenkort
Nederlands Dagblad, interview Martine voor serie tussen kerst en oud en nieuw, over
veranderingen die noodzakelijk zijn in de samenleving
NTR, Radio 6, programma Winfried draait door, oproepje door Martine voor Repair
Café-vrijwilligers, ivm internationale vrijwilligersdag

18 dec

televisie

Nederland

NOS Journaal, sfeerbeelden bij Repair Café Haarlem Meetingz + interview met Martine over wat het Repair Café is
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5. Nominaties en bijzondere vermeldingen
Stichting Repair Café is in 2012 verschillende malen genomineerd voor binnen- en buitenlandse prijzen. Zo was de Stichting een van de zes finalisten
voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs 2012, in de categorie innovatie.
Het Repair Café was samen met twee andere initiatieven genomineerd voor
de Vakjuryprijs van het VPRO-project Droomstad. Voor dit project maakte
de VPRO 35 filmpjes over burgerinitiatieven die goed zijn voor de buurt. De
Stichting was een van de honderd genomineerden voor de internationale
Katerva Award – door het Britse persbureau Reuters omschreven als de
‘Nobelprijs voor Duurzaamheid’. Directeur van Stichting Repair Café Martine
Postma, ten slotte, was in het najaar een van de tien finalisten in de race om
de TEDxAmsterdam Award. In geen van de gevallen, helaas, ging het Repair
Café met de prijs naar huis.

Diverse lokale Repair Café-organisatoren werden in hun gemeente wel onderscheiden (zie pagina 26). Zij wonnen lokale vrijwilligersprijzen of kregen
Groene Lintjes uitgereikt voor hun initiatief.

Martine Postma veroverde in 2012 een plaats in de Duurzame 100, de ranglijst van dagblad Trouw met de honderd duurzaamste denkers en doeners
van Nederland. Ze kwam nieuw binnen op nummer 31 en was daarmee een
van de hoogst genoteerde nieuwkomers in de lijst.
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6. Financieringsplan voor de toekomst
Omdat de huidige subsidies waarmee Stichting Repair Café haar activiteiten
financiert, eind 2013 aflopen, is de directeur sinds het voorjaar van 2012
bezig vervolgfinanciering te zoeken. Die is nodig, omdat de populariteit van

“Ik kan ook thuis ach-

het Repair Café in binnen- en buitenland nog altijd razendsnel toeneemt.

ter de geraniums gaan

Steeds meer lokale groepen willen ermee aan de slag. Stichting Repair Café

zitten. Nu ben ik lekker

wil dolgraag aan die toenemende vraag kunnen voldoen.

De Stichting heeft, samen met haar hoofdfinancier Stichting DOEN, in augustus een aanvraag gedaan bij de Nationale Postcode Loterij, voor de Nederlandse uitrol van het Repair Café in de periode 2014-2016. De uitslag van
die aanvraag wordt in februari 2013 bekend. Verder zijn in 2012 contacten
gelegd met diverse vermogensfondsen. Deze contacten moeten begin 2013
concreter worden.

Voor de financiering van het eigen Repair Café in Amsterdam-Oost heeft
de Stichting contact gezocht met het Amsterdamse Stadsdeel Oost. Eind
december is voor 2013 een jaarsubsidie toegekend. Stichting Repair Café
hoopt het eigen Repair Café ook na dat jaar te kunnen financieren uit lokale
bronnen.

Om minder afhankelijk te worden van subsidies en fondsenverstrekkers, is
Stichting Repair Café in 2012 begonnen actief donateurs en sponsoren te
werven. Donateurs kunnen zich sinds het najaar via de website aanmelden
voor een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige bijdrage. Stichting Repair
Café promoot het donateurschap via al haar kanalen (e-mail, website,
nieuwsbrief, sociale media). Eind 2012 was een klein maar gestaag groeiend
donateursbestand opgebouwd.
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bezig.” (vrijwilliger van
Repair Café Schijndel in
item van Omroep Brabant, 11 december 2012)

Om de donateurwerving te ondersteunen is de Stichting in het najaar ook
begonnen een vriendennetwerk op te bouwen. Dit netwerk van bekende
en/of invloedrijke personen die het Repair Café steunen, telt inmiddels vier
mensen, onder wie bioloog Midas Dekkers en oud-minister Ella Vogelaar. Van
alle ‘vrienden’ staat een foto en een citaat op de Repair Café-site. De Stichting wil in 2013 meer vrienden werven.

Ook Midas Dekkers is gek op repareren. Hij vindt het
Repair Café een ‘verschrikkelijk leuk initiatief’
Foto: Tessa Posthuma de Boer

Om potentiële sponsoren te informeren over samenwerkingsmogelijkheden
heeft Stichting Repair Café in het najaar een folder ontwikkeld. Deze is op
diverse plaatsen verspreid, onder meer op de Vakbeurs Milieu 2012, waar
Stichting Repair Café drie dagen lang een stand bemande. Met één bedrijf
zijn eind 2012 nadere gesprekken gevoerd. Die leiden naar verwachting begin 2013 tot een eerste sponsorovereenkomst. In 2013 wil de Stichting het
aantal sponsoren uitbreiden.

Verder is Stichting Repair Café in gesprek met Stichting KICI Kledinginzameling over de mogelijkheid om activiteiten te financieren uit de opbrengst van
de verkoop van ingezamelde kleding.
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7. Huidige financiers
Stichting Repair Café heeft in 2012 financiële bijdragen voor haar activiteiten

@DeKoppel1 twit-

ontvangen van:

terde op 15 december 2012: “@RepairCafe Vechtdal, tafels

• Stichting DOEN

zitten bijna vol, er

• VSBfonds
• Agentschap NL, onderdeel van ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Stichting KICI

zijn veel vrijwilligers aanwezig, geweldige sfeer. Spul-

• Van Gansewinkel Groep

letjes maken, het

• bezoekers van de Repair Café-bijeenkomsten

werkt (samen)!!”

De hoogte van elk van deze bijdragen is te vinden in de jaarrekening 2012.
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8. Over Stichting Repair Café
Doelstelling
Stichting Repair Café, opgericht op 2 maart 2010 en gevestigd in Amsterdam, stelt zich ten doel om repareren op een moderne manier terug te
brengen in de samenleving. De Stichting spant zich in om reparatiekennis
te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie in de lokale samenleving te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en
drijfveren bij elkaar te brengen op laagdrempelige repareerbijeenkomsten,
de zogeheten Repair Cafés.

Activiteiten
Stichting Repair Café organiseert repareerbijeenkomsten voor en door buurtbewoners en helpt lokale groepen bij het opstarten van hun eigen Repair
Café.

Bestuur
Marleen van Duijnhoven, voorzitter
Tim Stok, penningmeester
Peter van Vliet, secretaris

Directie
Martine Postma

Medewerkers in 2012
Kaja van Rhijn
Annette Posthumus
Miek ten Brummelhuis

@WillemienGroot twitterde op 23 november

Krista Jongsma

2012: “In het kader van

Roman Bulder

zelfredzaamheid gaat

Gertrud Maes

@RepairCafe mij zaterdag leren een spaak te
vervangen. #cool”

Adviseur
Kees Noorman
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Weggooien? Mooi niet!

www.repaircafe.nl

