Jaarverslag 2016

ien?
o
o
g
g
e
W
t!
e
i
n
i
o
o
M

Stichting Repair Café International

Colofon
Uitgave:

Stichting Repair Café International

Tekst:

Martine Postma/Stichting Repair Café International

Foto’s:

Martin Waalboer/Stichting Repair Café International,
tenzij anders aangegeven

Contact:

Repaircafe�org
info@repaircafe�org

© 2017, Stichting Repair Café International, Amsterdam

Foto voorpagina: Peter Wassing/Dagblad van het Noorden

2

Inhoud
Voorwoord�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Samenvatting ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
1. Uitvoering strategisch meerjarenplan 2014-2016 ��������������������������������������������������������������������������9
Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Consolidatie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Effectievere ondersteuning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Financiële basis verstevigen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Vooruitzichten na 2016������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17
2. Bereik en impact van het Repair Café ������������������������������������������������������������������������������������������ 19
Aantallen bestelde startpakketten in 2016 per land ��������������������������������������������������������������������������������� 19
Aantallen daadwerkelijk gestarte Repair Cafés in 2016 per land ���������������������������������������������������������������� 20
Aantallen Repair Café-locaties na afloop van 2016 per land ���������������������������������������������������������������������� 21
Bezoekersaantallen Repaircafe�org in 2016, vergeleken met 2015 ������������������������������������������������������������� 22
Herkomst bezoekers Repaircafe�org in vierde kwartaal (toptien) ��������������������������������������������������������������� 22
Aantallen likes op Facebook eind 2016, vergeleken met eind 2015 ������������������������������������������������������������ 23
Schatting van aantal bezoekers in Repair Cafés wereldwijd����������������������������������������������������������������������� 23
Schatting van aantal betrokken vrijwilligers in Repair Cafés wereldwijd ������������������������������������������������������ 24
Schatting van aantal mensen dat met de boodschap van Stichting Repair Café is bereikt ������������������������������ 24
Schatting van aantallen verrichte en geslaagde reparaties ������������������������������������������������������������������������ 25
Schatting van hoeveelheid afval dat is voorkomen����������������������������������������������������������������������������������� 25
Schatting van bespaarde CO2-uitstoot ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Impact op sociaal gebied ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Impact in strijd voor repareerbare producten ����������������������������������������������������������������������������������������� 28
3. Financiers ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
4. Buitenlandse partnerorganisaties ������������������������������������������������������������������������������������������������ 31
5. Over Stichting Repair Café International ������������������������������������������������������������������������������������� 33

3

Mijlpaal in maart: Repair Café Bathmen is het 1000e Repair Café ter wereld!
Nina Blanken van Stichting Repair Café (bovenste foto, links) bracht bloemen,
de vrijwilligers van Repair Café Bathmen zorgden voor taart en sfeer.
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Voorwoord
Stichting Repair Café heeft in 2016 met veel plezier verder gewerkt aan het
bereiken van haar doelen: repareren terugbrengen als normale activiteit in het

“Proficiat Repair Café

dagelijks leven en - uiteindelijk - bijdragen aan een duurzame samenleving

Bathmen! Veel succes.”

waarin plaats is voor iedereen�

(reactie van Truus Boerma

2016 was wereldwijd een moeilijk jaar, waarin grote groepen mensen zich om

via Facebook, 1 april 2016)

uiteenlopende redenen zorgen maakten over de toekomst� Het Repair Café
geeft gelukkig aan dat er ook reden is voor optimisme: velen zetten zich vol
overgave in voor elkaar, voor hun buurt en voor onze planeet� Dat geeft hoop!

Het afgelopen jaar is het aantal Repair Cafés gegroeid tot bijna 1�200 in dertig
landen, waarvan bijna 500 in Nederland en Vlaanderen� Het aanhoudende
internationale succes was voor de stichting aanleiding om in het voorjaar haar
statutaire naam te wijzigen in Stichting Repair Café International�

Repair Cafés blijken zeker geen eendagsvliegen te zijn: in 2016 is de stichting
herhaaldelijk uitgenodigd om een 5-jarig jubileum van een lokaal Repair Café
te komen meevieren� Dat wijst op de vitaliteit van de lokale initiatieven en
geeft vertrouwen voor de toekomst�

In 2016 heeft Stichting Repair Café haar tweede projectperiode van drie jaar
afgesloten� In deze periode zijn belangrijke stappen gezet, onder meer op

“Wanneer komt er een

organisatorisch vlak� Zo wordt Stichting Repair Café niet meer telkens verrast

Repair Café in De Stijl

door wat er van buitenaf op haar afkomt, maar voert zij haar eigen beleid uit�

of De Slinger in Den

Ze weet wat ze doet en waarom, ze weet waar ze naartoe wil en hoe ze daar

Bosch?”

wil komen� En, heel belangrijk: ze is in staat om het werk dat daarvoor nodig
is, uit te voeren� Ze staat zelf aan het roer� Dat is een wezenlijk verschil met

(reactie van Ingrid Jager
via Facebook, 2 april 2016)

de situatie vóór 2014�

Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk overzicht van de activiteiten van Stichting Repair Café International in 2016. Een financieel verslag kan worden
gedownload via Repaircafe�org/stichting�

Ook dit jaar weer wil ik iedereen bedanken die door zijn of haar inzet heeft
bijgedragen aan het succes van de wereldwijde Repair Café-beweging� Laten
we samen op de ingeslagen weg voortgaan en de wereld mooier en beter
maken!

Leonie Reinders
voorzitter Stichting Repair Café International
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“Loud music really
helps to make something an occasion in
this environment –
even if it does make it
difficult to think and
converse!”
(organisator Chris Moller
na aﬂoop van het eerste
Repair Café in Mankoadze,
Ghana, september 2016)

In september werd in Ghana het eerste Repair Café van Sub-Sahara Afrika
gehouden. Initiatiefnemer was Chris Moller, die in Engeland betrokken is bij
Repair Café Cottenham en voor zijn werk regelmatig in Ghana is.
Foto’s: Chris Moller
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Samenvatting
In 2016 is het aantal Repair Cafés wereldwijd verder gestegen tot bijna
1�200 in dertig landen, waarvan bijna 500 in Nederland en Vlaanderen�

“We are a group of stu-

De mijlpaal van 1000 Repair Cafés werd in maart gehaald, toen Repair

dents, engineers and

Café Bathmen toetrad tot het internationale netwerk (zie foto’s op pagina 4)�

educationalists wanting
to drive change in the

Stichting Repair Café International (SRCI) heeft eind 2016 haar tweede

‘throw-away’ culture.”

projectperjode van drie jaar afgesloten� In deze periode is er met succes aan

(motivatie van Deense
vrijwilligers in Odense,
bij bestelling van Repair
Café-startpakket
via webshop op
16 december 2016)

gewerkt om het Repair Café definitief te verankeren in de samenleving en
de stichting zelf om te vormen tot een toekomstbestendige organisatie die
grotendeels haar eigen kosten kan dekken�

In dit kader zijn in 2016 diverse producten toegevoegd aan de webwinkel,
zoals het Repair Café-startpakket in enkele extra talen/varianten� Ook is in
2016 het aantal sponsoren en samenwerkingsvormen met bedrijven uitgebreid� SRCI is, naast de al bestaande partnerschappen, samenwerkingsverbanden aangegaan met reparatie- en onderdelenleverancier ReplaceDirect,
met onderdelenwebwinkels Onderdelenwinkel�nl en eSpares, met de Franse
verzekeraar MAIF en met de ANWB� Deze partnerschappen leveren niet alleen financiële middelen voor de stichting op, maar ook goede ‘deals’ waar
de lokale Repair Cafés gebruik van kunnen maken�

Gedurende het jaar zijn nieuwe toekomstplannen ontwikkeld, die zijn
beschreven in een nieuw strategisch meerjarenplan voor de periode 20172019� In deze periode gaat SRCI zich, behalve op de verdere verspreiding
van het Repair Café wereldwijd, concentreren op twee taken: 1� Het betrekken van jongere generaties bij het Repair Café, en 2� Het promoten van
repareerbaarheid van goederen� Voor de tweede taak is in 2016 projectfinanciering gevonden.

Tegen het einde van het jaar kreeg SRCI plotseling te maken met een golf
van enthousiasme uit Noord-Amerika: een video op internet had vele tientallen startpakketbestellingen uit de Verenigde Staten en Canada tot gevolg�
SRCI sloot het jaar mede daardoor af met goede hoop op verdere groei van
het aantal Repair Café-locaties in het nieuwe jaar�
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“Wie-o-wie kan ons
op weg helpen bij het
aanschaffen van een
scheidingstransformator
voor het nieuwe Repair
Café in de Amsterdamse
Transvaalbuurt?”
(vraag van Faik Özen in
de Facebookgroep voor
Repair Café-vrijwilligers in
Nederland, februari 2016)

“Op dit forum worden
ze regelmatig voor een
paar tientjes aangeboden: http://www.gloeidraad.nl/radioforum/”
(reactie van Wout Stam,
26 februari 2016)

“Wout, handig dit soort
info. Dank je!”
(reactie van Faik Özen,
26 februari 2016)

De 5e Landelijke Repair Café-dag bracht bijna 150
vrijwilligers op 28 mei 2016 bijeen in Eindhoven
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1. Uitvoering strategisch meerjarenplan
2014-2016
Algemeen
In 2016 is Stichting Repair Café International (SRCI) verder gegaan met de

“Op 13-03 bestaat

uitvoering van haar strategisch meerjarenplan 2014-2016� De werkzaam-

Repair Café Leusden

heden zijn aan het eind van het jaar afgesloten� Het meerjarenplan was

1 jaar. Wij zijn er

bedoeld om SRCI om te vormen tot een toekomstbestendige organisatie die

trots op!”

een aantal kernactiviteiten uitvoert, grotendeels betaald uit eigen middelen�

(reactie van Carola
Groenewoud via Facebook,
maart 2016)

Concreet stelde de stichting zich in het meerjarenplan de volgende doelen:
a) SRCI wilde het werk aan het basisconcept consolideren: ze wilde de taken
die zij voor de lokale Repair Cafés verricht beter afbakenen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering zo veel mogelijk lokaal borgen�
Uitgangspunt daarbij was om de inzet en de kosten van de stichting tot
een verantwoord minimum te beperken;
b) SRCI wilde het groeiende aantal Repair Café-organisatoren in het land
effectiever ondersteunen;
c) SRCI wilde haar financiële basis verstevigen. Ze wilde haar werk zo inrichten, dat zij op afzienbare termijn niet meer (geheel) afhankelijk zou zijn
van externe financiering.

Hieronder wordt beschreven welke activiteiten in het laatste projectjaar zijn
uitgevoerd om de drie bovenstaande doelen te bereiken, en welke resultaten

“Lieve mensen van het

daarbij zijn geboekt�

Repair Cafe in Princenhage, bedankt voor de
vriendelijke ontvangst,
maar vooral voor het
repareren van onze
Senseo. Jullie mannen
hebben engelengeduld.
Hij werkt weer alsof hij
nieuw is!”
(reactie van José te Pas via
Facebook, 23 april 2016)

Consolidatie
Door te consolideren wilde SRCI het aantal Repair Cafés wereldwijd verder
kunnen laten groeien, zonder dat dat telkens meer personeelsinzet vergt� De
meeste werkzaamheden op dit vlak waren in 2015 al afgerond� In 2016 zijn
nog enkele onderdelen van de website Repaircafe�org verbeterd, waardoor
sneller en efficiënter kan worden gewerkt. Ook is de website Repaircafe.be
als zelfstandig platform opgeheven; deze url linkt sinds eind 2016 door naar
Repaircafe�org�

Effectievere ondersteuning
Lokale Repair Cafés hebben ook na de start vaak nog behoefte aan nadere
ondersteuning� Het meerjarenplan van SRCI had op dit punt tot doel te bereiken dat die ondersteuning zo effectief mogelijk gebeurt, terwijl die aan de
andere kant zo weinig mogelijk personele inzet van de stichting vergt� SRCI
heeft tijdens de projectperiode daarom geprobeerd haar eigen taken zo veel
mogelijk te beperken tot het bieden van goede, generieke service aan alle
Repair Cafés� Zij heeft al in 2015 haar kerntaken als volgt geformuleerd:
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1� het up-to-date houden van het internationale startmateriaal;
2� het organiseren van voordeel voor lokale organisatoren wereldwijd;
3� het promoten van het Repair Café-concept;
4� optreden als pleitbezorger voor beter repareerbare goederen�

“Ieder mens heeft kwaliteit en is welkom bij de

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

Repair Cafés in de Zaanstreek”
reactie van Wouter Verkleij

Hieronder wordt uitgelegd welke resultaten in 2016 op al deze gebieden
zijn geboekt�

via Facebook, 18 februari
2016)

Up-to-date houden van internationaal startmateriaal:
• Het startpakket is in alle talen nagelopen en waar nodig geüpdated�

• De Nederlandstalige webshop is in februari uitgebreid met het startpakket
voor een ‘Repair Café Plus’, een aangepast startpakket voor het organiseren van Repair Café-bijeenkomsten met vrijwilligers uit specifieke
doelgroepen, zoals mensen met een psychiatrische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking� Dit pakket is in 2015
ontwikkeld in samenwerking met welzijnsorganisaties in Sneek�
No way!
Toss it?

• Het startpakket voor Franstalig België, dat eerder werd verspreid door de
Waalse partnerorganisatie Repair Together, is in september toegevoegd
aan de webshop op Repaircafe�org en wordt sindsdien uitsluitend via deze
website verspreid�

• Samen met vrijwilligers van het Engelse Malvern Hills Repair Café is een
aangepaste versie van het startpakket speciaal voor het Verenigd Koninkrijk tot stand gebracht� Dit startpakket wordt sinds oktober verspreid via
de Engelstalige webshop op Repaircafe�org�
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• In samenwerking met het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) is een Servische versie van het Repair Café-startpakket
ontwikkeld� Dit pakket wordt sinds november verspreid via de Engelstalige
webshop op Repaircafe�org�

• Alle voorbereidingen zijn getroffen voor de publicatie van een Japanstalig
startpakket� Dit pakket is in januari 2017 aan de Engelstalige webshop
toegevoegd�
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Organiseren van voordeel voor Repair Café-vrijwilligers:
• SRCI is een partnerschap aangegaan met het Brabantse bedrijf ReplaceDirect, dat zich bezighoudt met reparatie van smartphones, tablets en
laptops� Sinds april kunnen Repair Café-vrijwilligers zich tegen sterk gereduceerd tarief inschrijven voor een reparatietraining door professionele
reparateurs van ReplaceDirect� Op deze training leren ze een aantal basishandelingen op het gebied van reparatie van kleine consumentenelektronica� Door de vrijwilligers de kans te geven zich op dit gebied te scholen,
hoopt SRCI dat in de toekomst ook smartphones, tablets en laptops vaker
voor reparatie naar een Repair Café kunnen worden gebracht�
ReplaceDirect en SRCI hebben in het kader van het partnerschap in
december een inzamelactie gehouden� Repair Cafés konden kapotte telefoons inzamelen en opsturen naar ReplaceDirect, dat de nog bruikbare
exemplaren heeft gerepareerd� Deze telefoons zijn in het nieuwe jaar,
via Repair Cafés in heel Nederland, uitgedeeld aan mensen die het niet
breed hebben�

Repair Café-vrijwilligers
bekwamen zich bij ReplaceDirect in het repareren van
mobiele elektronica.
Foto’s: Nieske Kalkman
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• SRCI heeft in 2016 ook diverse andere partnerschappen gesloten die voordeel opleveren voor lokale Repair Cafés� Zo kunnen Nederlandse organisatoren via de ANWB een toolkit ontvangen met gereedschap en materiaal
om fietsverlichting te repareren tijdens de jaarlijkse Lichtbrigade in het
najaar, en krijgen buitenlandse Repair Cafés korting in de webshop van
onderdelenleverancier eSpares�

“Repair Café Stadsha• SRCI heeft in 2016 voorbereidingen getroffen voor een partnerschap met

gen doet mee met de

de Franse verzekeraar MAIF, die een verzekeringspolis voor Franse Repair

Lichtbrigade van de

Cafés heeft ontwikkeld� Dit verzekeringsaanbod is sinds januari 2017 on-

ANWB! We hebben een

derdeel van het Franse Repair Café-startpakket�

lokale fietsenmaker
bereid gevonden om
twee monteurs beschik-

Repair Café-promotie:
• Directeur Martine Postma heeft ook in 2016 het Repair Café gepromoot
via lezingen en presentaties in binnen- en buitenland� Zo reisde zij naar
Stockholm voor een presentatie aan Europese milieu-ambtenaren, sprak
ze in Brussel op een conferentie over de circulaire economie in Europa
en in Amsterdam op een bijeenkomst van Europese brancheorganisaties

baar te stellen.”
(reactie van Louis
Zandbergen via Facebook,
6 september 2016)

van kringloopbedrijven� Martine gaf ook tal van interviews aan kranten
en tijdschriften�

• Om het Repair Café eens extra onder de aandacht te brengen, organiseerde SRCI in oktober voor het eerst de Internationale Repair Café Week� Alle
Repair Cafés in het wereldwijde netwerk werden uitgenodigd om in deze
week een extra Repair Café-bijeenkomst te organiseren� SRCI verstrekte
kant en klare persberichten en ander promotiemateriaal dat de lokale
organisatoren gratis konden verspreiden�

SRCI plaatste op 18 oktober
een nieuwsbericht met foto op
Repaircafe.org, ter gelegenheid van de zevende verjaardag
van het Repair Café. Het eerste
Repair Café ter wereld werd
gehouden op 18 oktober 2009.
Foto: Martine Postma
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• Een ontwikkeling die in 2015 begon en in 2016 doorzette, was de aandacht
voor het Repair Café vanuit de populariteit van het begrip circulaire economie� Martine werd geïnterviewd voor de publicatie Nederland Circulair in
2050, het Rijksbrede programma Circulaire Economie van de Nederlandse
overheid� Ook trad zij toe tot het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu,
waarin de rijkoverheid contact onderhoudt met partijen die invloed hebben
op het domein van de fysieke leefomgeving�

INTERVIEW

‘Goed repareerbaar’
als normale eis
te kunnen
‘Om ook in de toekomst in onze behoeften
naar een
blijven voorzien, moeten we omschakelen
blijven
circulair systeem, waarbij grondstoffen behouden
Verspilling van
en steeds opnieuw kunnen worden benut.
ik vind dat zonde.
kostbare producten en stoffen raakt mij:
allen minder
Ik wil me ervoor inzetten dat we met zijn
aan te zetten
afval gaan produceren. Door mensen ertoe
en door fabrispullen te (laten) repareren als ze kapot zijn,
repareerbaar te
kanten te stimuleren hun producten beter
bedacht.
niets
voor
niet
Café
Repair
het
heb
Ik
maken.
producten
Fabrikanten zullen alleen beter repareerbare
gaan maken als dat voor hen financieel aantrekkelijk
nodig.
is. Zeker bij dat laatste is steun van de overheid
elijk
verantwoord
Bijvoorbeeld door fabrikanten langer
een product.
te maken voor het goed functioneren van
vijf jaar
Als een producent niet twee, maar bijvoorbeeld
in zijn belang
garantie moet geven op zijn artikel, is het
vijf jaar
ervoor te zorgen dat het voorwerp niet binnen
kan worden
kapot gaat. En dat het makkelijk gerepareerd
als dat onverhoopt toch gebeurt.

vrijWe hopen dat er over vijf jaar nog meer groepen
of elke
willigers zijn die in hun eigen buurt elke maand,
verwachten we
week, een Repair Café organiseren. Ook
eis is
normale
een
jaar
vijf
over
’
repareerbaar
dat ‘goed
waaraan productontwerpen moeten voldoen.

‘Verspilling van kostbare
producten en stoffen raakt mij,
zonde …’
ganisatie die
Stichting Repair Café is een non-profitor
particuliere
financieel wordt gesteund door een aantal
nog
fondsen. Voor de toekomst is onze financiering
ook zou
er. Het zou mooi zijn als de overheid ons
onzeker.
Er is
steunen, zodat we ons werk kunnen voortzetten.
nog zo veel werk te doen.’

Martine Postma
Stichting Repair Café
18 | Nederland circulair in 2050

• Een bijzonder voorbeeld van zeer effectieve Repair Café-promotie - buiten
SRCI om - was een video, gemaakt door het Amerikaanse mediabedrijf
ATTN en verspreid via Facebook� In deze video, van ca� 1 minuut, wordt
kort en krachtig uitgelegd dat de wereld meer Repair Cafés nodig heeft�
Kijkers die vinden dat ook hun stad of dorp een Repair Café moet krijgen,
wordt gevraagd de video te delen� De video kwam eind november online
en ging direct viraal� Eind december was hij wereldwijd 54 miljoen keer
bekeken (twee maanden later intussen ruim 62 miljoen keer) en was het
aantal startpakketbestellingen - zeker uit de Verenigde Staten - significant
hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder�
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Pleitbezorging repareerbare goederen:
• SRCI heeft zich het hele jaar ingespannen om een nieuw project rond te
krijgen, waarmee de repareerbaarheid van goederen moet worden bevorderd� Via dit project wil de stichting gevolg geven aan een motie die de
Tweede Kamer in december 2015 aannam� In deze motie wordt de Nederlandse regering opgedragen te onderzoeken met welke producten consumenten naar het Repair Café gaan� SRCI heeft gedurende het jaar, samen
met Natuur & Milieu, herhaaldelijk bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu overlegd over de mogelijke aanpak van dit onderzoek� Dit heeft

“De AAN/UIT-schake-

geleid tot een projectplan voor de ontwikkeling van een Reparatiemonitor,

laar van mijn stofzuiger

een online tool waarme Repair Café-vrijwilligers eenvoudig kunnen bijhou-

was kapot na slechts

den wat zij in hun Repair Café aan voorwerpen tegenkomen, wat daar mis
mee is en of het lukt om deze voorwerpen te repareren� SRCI en Natuur &
Milieu willen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om beleidsmakers,
producenten en consumenten inzicht te geven in de repareerbaarheid van
de spullen in ons dagelijks leven, en waar nodig maatregelen te treffen
voor verbetering. De financiering van dit nieuwe driejarige project was
eind 2016 rond� Het project is in 2017 van start gegaan�

drie jaar gebruik. Er zit
een schakelaartje in dat
normaal wordt gebruikt
voor schemerlampen en
niet om een 2200 Wattmotor aan te zetten. Ik
heb het nu vervangen
door een zwaardere
schakelaar. Tevens ben
ik vorig jaar juni een
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Netwerk in staat stellen onderling contact
te onderhouden:
• Vrijwilligers van Repair Cafés in binnen- en buitenland kunnen elkaar steeds
beter vinden, was de ervaring in 2016� Via diverse Facebookpagina’s en
-groepen wordt intensief nieuws gedeeld, en worden informatie en ervaringen uitgewisseld� De Facebookgroep voor vrijwilligers van Nederlandse
Repair Cafés is bijvoorbeeld een groot succes� In de groep, die eind 2016
ruim 300 leden telde, wordt dagelijks van alles besproken: reparatie- en
organisatietips worden gevraagd en gedeeld, foto’s van jubilea of andere
bijzondere gebeurtenissen worden gepost, relevant nieuws wordt gedeeld�

• In mei werd de 5e Landelijke Repair Café Dag gehouden in Eindhoven� De
dag werd voor het eerst grotendeels georganiseerd door vrijwilligers uit het
Nederlandse netwerk� Fons Weijts van Repair Café Eindhoven-Woensel zette met zijn team een inspirerende en gezellige dag neer, die door circa 150
Repair Café-vrijwilligers werd bezocht en zeer positief werd beoordeeld�

De vijfde Landelijke Repair Café
Dag was inspirerend en gezellig.

Vrijwilligers konden onder
meer een workshop
smeden volgen.

• Repair Café-vrijwilligers in Frankrijk zijn in 2016 begonnen met het opzetten van een lichte organisatiestructuur voor het Franse Repair Café-netwerk� Mocht deze werkwijze een succes worden, dan kan deze voor andere
landen worden overgenomen�
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Financiële basis verstevigen
Om haar dienstverlening ook in de toekomst te kunnen voortzetten, zonder
daarvoor afhankelijk te zijn van externe financiers, heeft SRCI zichzelf in
haar meerjarenplan ten doel gesteld om haar financiële basis te verstevigen
door eigen inkomsten te genereren� Dit doet zij onder meer door het Repair
Café-startpakket en andere Repair Café-producten aan te bieden via een
webshop, en sponsorafspraken te maken met bedrijven en organisaties die
de doelen van de stichting steunen�

“I love the idea of fixing
things. It would certainly
free up a lot of space in
my garage if I fixed all
the broken things I’ve
put there waiting for the
knowhow

Op dit gebied is in 2016 het volgende tot stand gebracht:

J”

(reactie van John Osborne
• Het Repair Café-startpakket is via de vijftalige webshop op Repaircafe�org
ruim 500 keer besteld� Net als in eerdere jaren betaalden de meeste geïnte-

via Facebook,
14 december 2016)

resseerden er de vrijwillige bijdrage van € 49 voor�

• De webwinkel op Repaircafe�org is uitgebreid met diverse nieuwe producten, zoals het Repair Café-startpakket voor Servië en voor Wallonië, de
Repair Café-beachflag met Duitstalige opdruk en een reparatietraining voor
vrijwilligers�

• Het aantal partnerschappen met bedrijven en organisaties is uitgebreid tot
tien� Al deze organisaties doen een jaarlijkse donatie aan de stichting�

• Het aantal vaste donateurs is in 2016 met één afgenomen, tot 41� Bestaande donateurs blijken zeer trouw te zijn� Het aantrekken van nieuwe is
in de praktijk lastig�

“M’n oude elektrische
typmachine is gelukkig
gered! Dankjewel Repair
Café - blij

J”

(reactie van Sabrina Leidelmeijer via Facebook,
28 februari 2016)

Foto: Sabrina Leidelmeijer

16

Vooruitzichten na 2016
Het meerjarenplan over de periode 2014-2016 was bedoeld om van SRCI
een toekomstbestendige organisatie te maken, die een aantal kernactiviteiten uitvoert, grotendeels betaald uit eigen middelen� Het meerjarenplan
onderscheidde de volgende kernactiviteiten (per punt wordt de stand van
zaken na afloop van 2016 genoemd):

1� Promotie van het Repair Café door Martine Postma in te zetten als ambassadeur voor het concept (bv� boek, column, lezingen, spreekbeurten), te
betalen door afnemers�
Stand van zaken: : in het jaarverslag over 2015 werd al geconstateerd
dat de stichting geen substantiële inkomsten kan verwachten uit deze
activiteiten� Daarom is vanaf 2016 minder hierop ingezet� Wat betreft de

“Vandaag hebben wij,

promotie van het Repair Café-concept maakt SRCI in het vervolg vooral

van Repair Café Die-

gebruik van de kanalen die tot nu toe het succesvolst zijn gebleken,

ren, meegedaan aan

namelijk de media en de eigen digitale kanalen�

de Schooldag van de
Duurzaamheid. Fietsen

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

repareren met kinderen

organisatoren in Nederland – geautomatiseerd waar het kan, persoonlijk

van groep 1 t/m groep

waar het moet, betaald uit bijdragen lokale organisatoren�

8. De kinderen vonden

Stand van zaken: de generieke dienstverlening van SRCI is op het

het superleuk, en onze
vrijwilligers ook!”
(reactie van Angela Mulder
via Facebook,
10 oktober 2016)

gewenste niveau en kan, nu de belangstelling voor het Repair Café-startpakket wereldwijd aanhoudt, zeker voorlopig worden betaald uit de eigen
inkomsten die SRCI genereert�

3� Verkoop van producten via een internationale webshop – geautomatiseerd, met betaalbare personele ondersteuning, betaald uit opbrengsten
webshop�
Stand van zaken: dit onderdeel verloopt naar wens�

4� Nieuwe projecten en producten, afhankelijk van behoefte op dat moment,
los te financieren per project. Hieronder valt ook een onderzoek naar de
mogelijkheden om SRCI een concrete taak te geven in belangenbehartiging voor haar doelgroep�
Stand van zaken: in de loop van het afgelopen jaar heeft SRCI toekomstplannen ontwikkeld voor de periode 2017-2019� Naast de verdere verspreiding van het Repair Café-concept zal zij zich in deze periode richten op twee
nieuwe activiteiten, te weten:
a)

het bevorderen van de repareerbaarheid van goederen;

b)

jongere generaties de lol van repareren bijbrengen�

Voor het eerste onderdeel is intussen nieuwe projectfinanciering gevonden.
Voor het tweede onderdeel wordt de financiële component nog onderzocht.
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SRCI wil ook kinderen de lol van
repareren bijbrengen.

“Ook weer klaar en
werkend: een prachtige
Philips lampenradio.”
(reactie van Marcel van der
Bilt via Facebook,
28 januari 2016)

Foto: Marcel van der Bilt
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2. Bereik en impact van het Repair Café
In 2016 zijn meer mensen dan ooit bereikt met de boodschap van SRCI dat
repareren leuk en nuttig is, en als normale activiteit moet terugkomen in

“We are running cof-

ons dagelijks leven� De groeiende aantallen Repair Café-organisatoren en

fee place with creative

-bezoekers in binnen- en buitenland ondersteunen dat pleidooi steeds beter�

workshops. We love

Zij maken SRCI ook een steeds relevantere gesprekspartner voor politici en

your idea plus it fits our
space.”
(motivatie van geïnteresseerde uit de Slowaakse

fabrikanten in de aanloop naar een circulaire economie�

De cijfers en aantallen hieronder geven het bereik en de impact van het
Repair Café in 2016 gedetailleerder weer�

stad Bratislava, bij bestelling van Repair Café-startpakket op 10 december
2016)

Aantallen bestelde startpakketten in 2016 per land
Land

Aantal

Land

Aantal

Duitsland

123

Zweden

2

Frankrijk

90

Argentinië

1

Nederland

78

Brazilië

1

Verenigde Staten

58

Bulgarije

1

België

37*

Cameroen

1

Verenigd Koninkrijk

30

Colombia

1

Oostenrijk

16

Cyprus

1

Canada

13

Ghana

1

*Het betreft hier bestellingen uit

Spanje

10

Griekenland

1

Vlaanderen en Nederlandstalig Brus-

Australië

7

Ierland

1

sel gedurende het hele jaar, plus

Zwitserland

7

Marokko

1

bestellingen uit Wallonië en Franstalig

Noorwegen

5

Mexico

1

Italië

4

Nepal

1

Nieuw-Zeeland

4

Nieuw-Caledonië

1

Japan

3

Polen

1

verstrekt door de Waalse partneror-

Slovenië

3

Rusland

1

ganisatie Repair Together. Informatie

Denemarken

2

Servië

1

over aantallen is te verkrijgen bij

India

2

Slowakije

1

deze organisatie.

Portugal

2

Venezuela

1

Totaal 38 landen

Totaal 514
startpakketten

Brussel sinds 26 september. Vanaf
dat moment werd via de webshop van
SRCI ook een Waals startpakket verstrekt. Tot die datum werd dit pakket
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Aantallen daadwerkelijk gestarte Repair Cafés in
2016 per land
Land

Aantal gestarte Repair Cafés

Duitsland

81

Frankrijk

60

België

48

Nederland

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

Verenigd Koninkrijk

12

Canada

6

Spanje

3

Verenigde Staten

3

Australië

2

Nieuw-Zeeland

2

Noorwegen

2

“I thought it would be a

Turkije

2

good idea for our com-

Slovenië

2

munity to host a Repair

Zwitserland

2

Café on Earth Day in

Brazilië

1

2017. It will also be

Ghana

1

a way for some local

Griekenland

1

businesses to be able

Italie

1

to showcase their ser-

Oostenrijk

1

vices.”

Polen

1

(motivatie van vrijwilliger
Totaal 20 landen

Totaal 247 gestarte Repair Cafés

uit de Amerikaanse stad
White Lake, bij bestelling
van Repair Café-startpakket op 3 december 2016)

Workshop over het motiveren van
vrijwilligers, tijdens de Landelijke
Repair Café-dag.
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Aantallen Repair Café-locaties na afloop van
2016 per land
Land

Aantal Repair Café-locaties eind 2015

Nederland

358

“We want to have some

Duitsland

346

positive impact on our

België

215

Frankrijk

130

Verenigd Koninkrijk

33

Verenigde Staten

23

who are newly retired

Canada

20

and are interested in the

Oostenrijk

12

project.”

Zwitserland

11

Australië

5

Japan

5

Italië

4

Spanje

4

Noorwegen

3

Brazilië

2

Ierland

2

Nieuw-Zeeland

2

Slovenië

2

Turkije

2

Azerbeidzjan

1

Chili

1

Egypte

1

Ghana

1

Griekenland

1

India

1

Letland

1

Liechtenstein

1

Luxemburg

1

Polen

1

Roemenië

1

Totaal 30 landen

Totaal 1.190 Repair Café-locaties

environment by keeping
things out of the landfill.
I happen to know some
very talented individuals

(motivatie van vrijwilliger
uit de Amerikaanse stad
Petaluma, bij bestelling van
Repair Café-startpakket op
15 december 2016)
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Bezoekersaantallen van Repaircafe.org in 2016,
vergeleken met 2015
Maand

Sessies

Sessies

Unieke bezoekers

Paginaweergaven

in 2016

in 2015

in 2016

in 2016

januari

46�480

39�086

38�276

150�557

februari

44�040

35�104

36�052

136�078

maart

44�788

35�936

36�516

135�687

april

51�607

34�495

42�599

154�053

mei

42�087

38�902

34�573

119�727

juni

42�733

30�456

35�792

127�380

juli

30�507

25�641

25�029

88�352

augustus

32�115

30�450

26�640

94�586

september

39�645

38�557

32�439

116�052

oktober

53�259

37�277

44�243

176�018

november

93�967

38�772

79�727

283�417

december

74�318

34�297

61�185

228�372

Bron:

Google Analytics

“We need one of these

Herkomst bezoekers Repaircafe.org in 2016 (toptien)

in Tucker! Toco Hills
vacuum repair rescued a
couple of vacuum clea-

Land

Aantal sessies uit dit land

ners for me, but I have

in 2016

so many other broken

1

Duitsland

152�109

2

Nederland

130�043

3

Frankrijk

118�932

4

Verenigde Staten

59�136

5

België

32�250

6

Verenigd Koninkrijk

17�673

7

Spanje

13�493

8

Rusland

9�172

9

Zwitserland

8�309

10

Oostenrijk

6�883

Bron:

electronics!”
(reactie van Melissa Smith
via Facebook,
4 december 2016)

Google Analytics
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Aantallen likes op Facebook eind 2016,
vergeleken met eind 2015
“Beste vrienden, ik wil
jullie een advies geven.
Laatst kwam er een
bezoeker bij ons binnen
met een gaskachel van

Facebookpagina

eind 2016

eind 2015

RepairCafeNederland

4�480

4�112

RepairCafeInternational

8�705

4�534

een caravan plus een
geiser. Ik adviseer jullie
niet te proberen te repa-

Schatting van aantal bezoekers in Repair
Cafés wereldwijd

reren. Dit is echt werk

SRCI gaat bij het schatten van bezoekersaantallen uit van gemiddeld 351

voor een erkend instal-

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

latiebedrijf!”

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

met klem deze zaken

Cafés wereldwijd aan het eind van 2016 in totaal ruim 41�000 bezoekers per

(reactie van Repair Cafévrijwilliger Piet Platteeuw

maand� Eind 2015 waren dat er nog 33�000�

via Facebook,
3 februari 2016)
SRCI voerde in 2016, voorjaar, samen met het Britse Centre for Sustainable
Design, een onderzoek uit onder Repair Café-vrijwilligers in tien landen. Dat
leverde interessante informatie op over de gang van zaken in het Repair Café.

1 Dit is een conservatieve schatting� Bij Repair Cafés die al langer actief zijn en zich naamsbekendheid en reputatie in
de lokale gemeenschap hebben verworven, liggen de bezoekersaantallen per sessie eerder tussen de vijftig en zeventig�
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Schatting van aantal betrokken vrijwilligers in
Repair Cafés wereldwijd
SRCI gaat bij het schatten van aantallen betrokken vrijwilligers uit van
gemiddeld vijftien2 mensen per lokale Repair Café-groep� Op basis van deze
aanname waren eind 2016 wereldwijd in totaal bijna 18�000 mensen als
vrijwilliger betrokken bij een Repair Café� Een jaar eerder waren dat er nog
ruim 14�000�

Schatting van aantal mensen dat met de boodschap
van Stichting Repair Café is bereikt
In 2016 zijn vele tientallen miljoenen mensen bereikt met de boodschap
van SRCI; meer dan ooit� Dat kwam vooral door de Repair Café-video van
het Amerikaanse mediabedrijf ATTN, die in november viraal ging op sociale
media en binnen een maand wereldwijd 54 miljoen keer werd bekeken (zie
ook pagina 13)� Een Spaanstalige imitatie van deze video werd in dezelfde
periode 4 miljoen keer bekeken�

Het aantal landen waarin startpakketten werden
besteld, steeg in 2016 tot 38, twaalf meer dan
in 2015� Het aantal lokale organisatoren nam toe van
943 tot 1�190� Ook steeg het aantal landen waarin
Repair Cafés worden georganiseerd van 24 tot dertig�
De nieuwe landen waren Ghana, Griekenland,
Nieuw-Zeeland, Polen, Slovenië en Turkije�

De Turkse hoofdstad Istanbul maakte in
november kennis met het Repair Café.
Foto: Yeryüzü Repair Café

2 Ook deze schatting is aan de conservatieve kant� De meer gevestigde Repair Cafés hebben doorgaans meer vrijwilligers, soms wel veertig�
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Schatting van aantallen verrichte en geslaagde
reparaties
SRCI gaat bij het schatten van aantallen verrichte en geslaagde reparaties
al jaren uit van gemiddeld 25 reparaties per Repair Café-bijeenkomst en
“With an engineering

een gemiddeld slagingspercentage van 70 procent (bijna 18 gerepareerde

degree, I feel it is time to

voorwerpen)� Uitgaande van deze conservatieve schatting betekent een en

help others to use their

ander dat bij 1�190 Repair Café-groepen wereldwijd eind 2016 maandelijks

gear for extended periods

onder de vlag van het Repair Café 29�750 reparaties worden verricht, waar-

and avoid throwing valuable appliances and tools
in the garbage, and avoid
spending unnecessary
amounts on new things which are always of worse
quality.”
(motivatie van vrijwilliger
uit de Hongaarse stad Gyor,

van er ongeveer 20�800 succesvol zijn� Dat betekent op zijn beurt weer dat
maandelijks dankzij het Repair Café 20�800 voorwerpen een langer leven
krijgen� Eind 2015 waren dat nog maandelijks 17�000 voorwerpen�

Over het hele jaar 2016 zijn, uitgaande van deze aantallen, wereldwijd in
Repair Cafés dus 357�000 reparaties uitgevoerd, en bijna 250�000 voorwerpen gered van de afvalberg�

Schatting van hoeveelheid afval dat is voorkomen

bij bestelling van Repair

Het is moeilijk om een realistische inschatting te maken van hoeveel kilo

Café-startpakket op

afval door het Repair Café wereldwijd wordt voorkomen� Sommige voor-

30 november 2016)

werpen zijn immers zwaar, andere licht� Toch is - met de nodige slagen om
de arm - wel enig idee te geven� Als SRCI ervan uitgaat dat een gemiddeld
voorwerp een kilo weegt, en als maandelijks - zoals hierboven wordt becijferd - wereldwijd 20�800 voorwerpen in Repair Cafés worden gerepareerd,
dan wordt met 1�190 Repair Cafés wereldwijd maandelijks 20�800 kilo afval
voorkomen� Over het hele jaar 2016 is dat bijna 250�000 kilo� Dat is even
veel als het gewicht van de reusachtige Tian Tan Boeddha, een 34 meter
hoog bronzen beeld in Hongkong�

De Tian Tan Boeddha weegt
250.000 kilo.
Foto via toeristische website

25

Schatting van bespaarde CO2-uitstoot
Voor het schatten van bespaarde CO2-uitstoot hanteert SRCI gegevens
van TNO� Die onderzoeksorganisatie heeft berekend dat het inzamelen en
hergebruiken van goederen via kringloopwinkels per ingezamelde kilo een
CO2-besparing van eveneens een kilo oplevert� Aangezien repareren en
hergebruiken via het Repair Café hetzelfde effect heeft, kan volgens SRCI
worden gesteld dat het repareren van 1 kilo goederen in het Repair Café een
CO2-besparing van eveneens 1 kilo oplevert�
Op basis hiervan kan worden gesteld dat het Repair Café, uitgaande van de
situatie eind 2016, maandelijks 20�800 kilo CO2-uitstoot voorkomt� In heel
2016 is dan bijna 250�000 kilo CO2-uitstoot voorkomen�
Volgens cijfers van MilieuCentraal stoot een gemiddeld huishouden jaarlijks
8�000 kilo CO2 uit door energie in huis en vervoer� Dat zou betekenen dat de
jaarlijkse CO2-besparing door het Repair Café gelijk is aan de jaarlijkse CO2uitstoot van ruim 31 huishoudens�

Impact op sociaal gebied
Behalve op milieugebied heeft het Repair Café ook onmiskenbaar impact op
sociaal gebied� De dagelijkse Repair Café-praktijk toonde ook in 2016 daarvan weer tal van voorbeelden�
“Wij hebben sinds vorige
• Net als in 2015 werden ook in 2016 op veel plaatsen in Europa Syrische
vluchtelingen betrokken bij Repair Cafés� Zoals in Groningen, Bussum en
Wormerveer� In alle gevallen met succes� De Groningse vrijwilliger Wilma
Vergeer vertelde op Repaircafe�org: “Je hoort zo veel over vluchtelingen
in de media, maar eigenlijk wisten we helemaal niets over ze� Tijdens de
lunch voerden we keukentafelgesprekken en daarna ging alles vanzelf�”

zomer ook een Syrische
vrijwilliger in ons
Repair Café. Eissa is
superenthousiast en wil
met elke klus helpen. Hij
wil ook echt Nederlands
met ons oefenen en je ziet
hem met grote stappen

• In 2016 is SRCI herhaaldelijk uitgenodigd om een 5-jarig jubileum van

vooruit gaan.”

een lokaal Repair Café te komen meevieren� Het feit dat veel Repair
Cafés al vijf jaar draaien en een feestje organiseren om dit te vieren,

(bericht van Marjo Bazuin van

toont aan dat het sociaal dik in orde is� Dat blijkt ook uit de levendige

Repair Café Vlaardingen in de

websites, vol inspirerende foto’s en hartverwarmende verhalen, die lokale

Facebookgroep voor vrijwil-

Repair Cafés bijhouden�

ligers, 31 maart 2016)
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Vluchtelingen als reparateurs bij
Repair Café Groningen.
Foto’s: Peter Wassing/Dagblad van
het Noorden

• SRCI voerde in het voorjaar, samen met het Britse Centre for Sustainable
Design, een onderzoek uit onder Repair Café-vrijwilligers in tien landen�
Hierin werd onder meer gevraagd naar de motivatie om aan het Repair
Café mee te doen� Uit het onderzoek bleek dat het sociale aspect van het
Repair Café een belangrijke motivatie is�

Graph 1. Responses to question 14, Why
do you participate in the Repair Café?
Responses
were given to a list of statements on a
five-point Likert scale from Strongly agree
to Strongly
disagree.
To encourage others to live more sustaina
bly
To encourage others to repair
To provide a valuable service to the
community
To be a part of the movement to improve
product repairability and longevity
To meet people in the local community
To help others save money
To meet others who share my interests

Strongly agree

To share my knowledge and skills with others

Agree
Disagree

To learn new skills

Strongly disagree

To make new friends
To learn how to repair my own possessions
To improve my own employability skills
To help me save money
To make new business contacts
To learn how I could use my skills to setup
a
small business
0%
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In agreement with 2014 survey, the most
common motivations for participation
continue to
be altruistic and supportive of sustainabilit
y and repair in the community. Indeed
there have
been increases in the proportions of those
that participate to encourage others to
live more
sustainably (+4%) and to provide a valuab
le service to the community (+7%). Furthe
rmore,
an additional 7% of respondents strong
ly agree or agree that they participate
to be part of
the movement to improve product repara
bility and longevity.

4.3




27

About respondent’s Repair Cafés

75% always hold sessions at the same
venue, this is exactly the same propor
tion as
in the 2014 Survey
62% of hold sessions once a month
An average of 10 Repair C

Impact in strijd voor repareerbare producten
Om de strijd voor beter repareerbare producten effectief te kunnen voeren,
zijn statistische gegevens nodig over de stand van zaken op het gebied
van repareerbaarheid� Deze gegevens zijn op dit moment niet voorhanden�
Daarom wil SRCI het voor Repair Café-vrijwilligers mogelijk en aantrekkelijk
maken om ze te gaan verzamelen�
In 2016 heeft SRCI, samen met Natuur & Milieu, een projectplan opgesteld
om vanaf 2017 de repareerbaarheid van producten te laten monitoren door
Repair Café-vrijwilligers. De financiering van dit project, in het kader waarvan de zogeheten Reparatiemonitor zal worden ontwikkeld, was in het najaar
rond� Het nieuwe project is in januari 2017 van start gegaan� De resultaten
zullen worden gebruikt om het pleidooi voor beter repareerbare producten
te ondersteunen�

“Het zou echt in de
wet geschreven moeten zijn dat apparaten
NIET zomaar gefabriceerd mogen worden
zodat ze na zes maandan kapot gaan aan
iets heel simpels. En
dat je dan vervolgens
te horen krijgt dat je
Eind 2016 ging het kofﬁezetapparaat op het kantoor van
SRCI kapot door kortsluiting. Het apparaat bleek niet makkelijk repareerbaar, omdat het alleen met een speciale
schroevendraaier kan worden opengemaakt. Deze schroevendraaier was in het Repair Café niet voorhanden. SRCI
zoekt nog een reparateur die de juiste schroevendraaier wel
heeft. Foto: Martine Postma
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maar een nieuw model
moet kopen.”
(reactie van Ernesto Baigorria via Facebook,
14 mei 2016)

3. Financiers
SRCI heeft in 2016 financiële bijdragen ontvangen van:

• Adessium Foundation Dit fonds steunde SRCI in de periode 2014-2016
met een bijdrage� Adessium streeft naar een wereld waarin mensen in harmonie leven met elkaar en hun omgeving�

• Stichting DOEN Stichting DOEN verstreke in de periode 2014-2016 een
institutionele subsidie vanuit het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken�
Dat programma steunt initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de
leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid in buurten�

• VSBfonds Dit fonds droeg in de periode 2014-2016 financieel bij, vanuit
de overtuiging dat Repair Cafés helpen bij het realiseren van een samenleving waaraan mensen actief deelnemen, waarbij ze zich betrokken voelen en
waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen� Het fonds wil dat mensen
elkaar ontmoeten en inspireren� En zich bewust zijn van zichzelf en hun
omgeving�

• Henkel BV Lijmfabrikant Henkel, bekend van het lijm- en tapemerk Pattex, steunt SRCI omdat het faciliteren van eenvoudige maar doeltreffende
reparaties een van de kerndoelen is van de Adhesive-divisie van het internationale bedrijf� Steun aan het Repair Café sluit daarnaast aan bij de duurzaamheidsambitie van Henkel�

• MAIF Deze Franse verzekeringsmaatschappij ondersteunt het idee van de
circulaire economie� MAIF steunt netwerken waarin het elkaar helpen voorop
staat, zoals bij het Repair Café het geval is�

• Stichting Wecycle Deze stichting organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige
lampen� Wecycle wil voorkomen dat apparaten die niet meer kunnen worden
gerepareerd, via de vuilnisbak worden afgedankt� Ze steunt SRCI om dit
actief onder de aandacht te brengen van Repair Café-bezoekers�

• Conrad Electronic BV Deze elektronicawebwinkel, die onder meer gereedschap en onderdelen verkoopt, steunt SRCI omdat Conrad gelooft dat er veel
minder producten kunnen worden weggegooid� Ook vindt Conrad dat Repair
Cafés, dankzij de inzet en kennis van de vrijwilligers, laten zien dat techniek
en bewust omgaan met het milieu heel goed samengaan�
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• iFixit Europe GmbH Dit gereedschappen- en onderdelenbedrijf, gevestigd
in Duitsland, wil mensen in staat stellen hun eigen spullen te repareren, geld
te besparen en eraan bij te dragen dat er minder elektronica wordt weggegooid� iFixit steunt SRCI vanwege de gedeelde streven naar behoud en
verspreiding van reparatiekennis�

“Just made a donation
to Stichting Repair Café,

• Onderdelenwinkel.nl Dit bedrijf in vervangende onderdelen voor

a Dutch initiative which

apparaten in het huishouden, de keuken en de tuin, steunt SRCI vanwege

has grown into a world-

het geloof in repareren in plaats van weggooien�

wide network. Now soon
gonna take my broken

• eSpares Dit onderdelenbedrijf, met hoofdkantoor in het Verenigd Konink-

audio speaker to the

rijk, steunt SRCI vanwege het gedeelde motto van repareren in plaats van

Repair Cafe nearby!”

vervangen�

(reactie van Bas Driessen
via Facebook, januari 2016)

• Enkele tientallen vaste en incidentele donateurs�

De hoogte van elk van deze bijdragen is te vinden in de jaarrekening 2016�

“I love repairing
iPhones. I love knowing
that there are Repair
Cafés and wanted to
give a little.”
(motivatie van Orfeas
Ketchelos uit de VS, bij
een donatie via Paypal, 23
februari 2016)
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4. Buitenlandse partnerorganisaties
SRCI heeft twee partnerorganisaties in België� Beide zijn gevestigd in Brussel� Netwerk Bewust Verbruiken is de partner voor de verspeiding van het
Repair Café in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel� Repair Together is de
organisatie die het Repair Café in Wallonië en Franstalig Brussel verspreidt�
Met beide partners zijn in 2016 ontmoetingen geweest, die tot doel hadden de samenwerking te optimaliseren� Dit heeft er onder meer toe geleid
dat behalve het Vlaamse Repair Café-startpakket nu ook de Waalse variant
wordt verstrekt via de webwinkel op Repaircafe�org�
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Ook in het Oost-Franse plaatsje Xertigny
wordt enthousiast gerepareerd.
Foto’s: Barend Bierman
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5. Over Stichting Repair Café International
Doelstelling
Stichting Repair Café is opgericht op 2 maart 2010 en is gevestigd in Am-

“De duurzaamheidsad-

sterdam� Ze heeft in 2016, bij de wijziging van haar naam in Stichting Re-

viesraad start een Re-

pair Café International, ook haar doelstelling licht aangepast� SRCI stelt zich

pair Café om de burger

ten doel het Repair Café-concept te promoten, verspreiden en beschermen,

ertoe aan te zetten te

op zo’n manier dat het concept internationaal herkenbaar is en blijft� Daar-

consuminderen. Samen
dingen herstellen is een
sociaal gebeuren dat
hiertoe kan bijdragen.”
(motivatie van gemeentemedewerker in de Bel-

naast is haar doel 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�

gische stad Turnhout, bij
bestelling van Repair Café-

Activiteiten

startpakket op 24 oktober

SRCI helpt lokale groepen in binnen- en buitenland bij het opstarten en

2016)

instandhouden van hun eigen Repair Café� Daarnaast zet de stichting zich in
voor beter repareerbare goederen�

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

Voorzitter is Leonie Reinders� Zij is in het dagelijks leven directeur van de
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)�

Penningmeester is Tim Stok, die in het dagelijks leven een administratiekantoor voor goede doelen beheert�

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

Directie
Martine Postma

Medewerkers in 2016

Adviseurs

Nina Blanken

Kees Noorman

Nieske Kalkman

Ben Smits

Gertrud Maes
Tyra van Mossevelde
Claudia Schipper
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Weggooien? Mooi niet!

Repaircafe.org

