JAARVERSLAG REPAIR CAFE 2017

Voor het vijfde jaar is het Repair Café Heusden actief geweest.
Op 13 april vond de 25ste bijeenkomst plaats. We gaven er een feestelijk
tintje aan. Wethouder Mart van der Poel bezocht het Repair Café die
avond met een kapotte mixer. Er was koffie, thee en koek voor alle
bezoekers. De wethouder en Noor Peters hielden beiden een korte
toespraak over het belang van Repair Café’s.
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De mixer kon helaas niet gerepareerd worden.
Het Repair Café vond één maal in de twee maanden plaats in buurthuis
de Stulp in Drunen, op een donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld door ContourdeTwern.
Inmiddels zijn er 1.400 Repair Café’s, verspreid over 33 landen.
Zie voor meer informatie: www.repaircafe.org
De doelen van het Repair Café zijn:
- het overdragen van reparatiekennis: samen met deskundige
vrijwillige reparateurs worden de kapotte spullen van de bezoekers
gerepareerd
- verminderen van de hoeveelheid afval: spullen gaan langer mee en
hoeven niet te worden weggegooid.
- beperking van de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is
om nieuwe producten te maken en vermindering van de CO2uitstoot
- het Repair Café is een ontmoetingsplek waar bezoekers een
praatje kunnen maken
De afgelopen vijf jaar vonden er 28 Repair Cafés in Drunen plaats, er
werden alles bij elkaar 743 kapotte spullen gebracht.
Reparatie is in principe gratis maar een kleine vrijwillige bijdrage wordt
gevraagd om de gemaakte onkosten van te betalen.
Iedereen is welkom!
Overzicht van de gebrachte kapotte spullen en het aantal dat wel/niet
gerepareerd werd in 2017:
gerepareerde apparaten
53
half gerepareerde apparaten/advies gegeven 20
niet gerepareerde apparaten
23
gerepareerde kledingstukken

16

gerepareerde fietsen
niet gerepareerde fietsen

15
1

overige voorwerpen:
gerepareerd

9

In totaal werden er dit jaar 137 kapotte spullen en apparaten ter reparatie
aangeboden. Hiervan werden er door de reparateurs 93 gerepareerd.
Wat werd er zoal gerepareerd:
Leren tassen, een knijpkat, oordoppen, horloges, een schep, een
rollator, kleding, een heggeschaar, fietsbanden, fietsverlichting, een
krultang, cd-spelers, hoge drukreiniger, blenders, koffiezetapparaten,
een boenmachine, stofzuigers, naaimachines, broodroosters, opladers,
strijkijzers, een tablet, printers, mottengaatjes in truien, et cetera.
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Al met al was 2017, ondanks iets teruglopende aantallen ingebrachte
spullen, een goed jaar voor het Repair Café. Veel gerepareerde spullen,
tevreden bezoekers en een prima sfeer.
Dank aan alle vrijwilligers, zonder hen geen Repair Café’s:
Paul, Peter, Cees, Ludwig, Jos, Jeroen, Carla, Willem, Halvor, Louis,
Wil, Gerard en Bas.

Tekst en foto’s Marian van der Linden,
mede namens Noor Peters en Norbert Luypen,
organisatoren van het Repair Café Heusden

