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Repair Café van start
HOOGEVEEN - In Nederland gooien we ontzettend veel weg.
Ook spuien waarmee bijna niets mis is en die na reparatie weer
prima bruikbaar zijn. Helaas zit het repareren van spullen bij veel
mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe
dat moet. De ervaring van mensen die dit nog wel kunnen, wordt
nauwelijks meer gebruikt. Het Repair Café moet daarin verandering brengen.
Tegenwoordig gooien we met z'n allen van alles weg zodra het stuk lijkt.
Repareren is echter meestal vrij eenvoudig. Daardoor kunnen mensen
geld besparen, maar het is ook gewoon leuk om te doen. Jan Zoethout:
„Ik heb het altijd leuk gevonden om
spullen te repareren. Het lijkt me dan
ook geweldig om samen met andere
vrijwilligers onze kennis,en enthousiasme over te brengen op anderen.
Er zijn vast en zeker veel meer mensen die dit graag willen en kunnen.
Het Repair Café repareert niet voor
de mensen, maar leert de mensen om
zelf weer spullen te kunnen repareren."
Lydia Rietveld van Het Goed is
ook erg enthousiast over het idee.
„Er is echt vraag naar, want in heel
Nederland schieten de Repair Cafés
als paddenstoelen uit de grond. Het
Goed is een prachtige locatie, want
wij hebben alleen maar tweedehands
spullen en mensen die hierin zijn geïnteresseerd weten de weg al."
Vrijwilligers werken samen met
kringloopwinkel Het Goed en volgens de betrokkenen zai blijken dat
repareren niet alleen nuttig is, maar
ook leuk.
TALENT
Jan Zoethout is samen met Henk
Schoenmaker één van de vrijwilligers die zich gaat inzetten voor het
Repair Café. Hij loopt al een tijdje
rond met het idee om een Repair
Café te starten en probeerde dit eerst
in zijn buurt van de grond te krijgen.
„In De Weide hebben we geprobeerd
om een wijktalententeam samen te
stellen. Jongeren, volwassenen en
ouderen zouden zich samen sterk
maken voor interessante projecten in
de buurt. Daar heb ik het idee al eens
naar voren gebracht. Het is er uiteindelijk niet van gekomen, maar het
idee heeft me niet meer losgelaten."
Het wijktalententeam was een idee

van de buurtsmederij Steenbergerweiden, Trasselt en Kinholt in De
Weide. In een buurtsmederij werken
organisaties en bewoners samen aan
leefbaarheid. Opbouwwerker Elke
Kremer van Stichting Welzijnswerk
hierover: „Het is jammer dat het
wijktalententeam uiteindelijk geen
succes is geworden, maar het landelijk initiatief Repair Café biedt alsnog de kans om het idee om in Hoogeveen een Repair Café te starten, te
realiseren." Zij nam dan ook het initiatief om de vrijwilligers en He^ Goed
met elkaar in contact te brengen. „De
vrijwilligers zijn erg enthousiast en
ook Het Goed zag kansen. Fijn dat ze
dit nu samen gaan opzetten."
I
KLEINSCHALIG
Het kan van aUes zijn, maar het
gaat wel om kleinschalige dingen. Jan
somt op: „Het repareren van een lekke band of verlichting van een fiets,
een stoelpoot weer vastlijmen, een
rits in een broek repareren, snoertjes
aan een apparaat bevestigen, koolborsteltjes en lagers vervangen, dat
soort dingen." Lydia is het daar volmondig mee eens: „Veel dingen zijn
prima weer te repareren. Je kunt het
repareren van spullen gewoon leren
en daar zetten we ons voor in."
Er is al een kleine groep vrijwilligers maar het Repair Café kan nog
wel wat hulp gebruiken. „We hebben
vooral nog behoefte aan mensen die
verstand hebben van het herstellen
van kleding of het repareren van
aardewerk", aldus Jan. „Het groepje
vrijwilligers bestaat nu nog voornamelijk uit mannen, dus vrouwen die
als vrijwilliger aan de slag willen, zijn
van harte welkom', vult Lydia aan.
„Ook zoeken we nog gastvrouwen of
gastheren om bezoekers en vrijwilligers te ondersteunen en 'klanten'
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welkom te heten. Het gaat ook niet
alleen om technische vaardigheden,
want we zoeken ook nog mensen die
veel weten van computers en die onze
website en social media' willen beheren. Bovendien is het Repair Café een
prima plek om mensen te ontmoeten
en leren kennen", legt Jan uit.
Het Repair Café opent op zaterdag
27 oktober om ] 1 00 uur .de deuren
in kringloopwinkel Het Goed. Burgemeester Karel Loohuis verricht de
officiële opening. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger actief te zijn of
heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neemt u dan contact
op met Lydia Rietveld van Het Goed,
Gratamastraat 12 in Hoogeveen, telefoon: 0528-234616 of per e-mail: hoogeveen@hetgoed.nl
Meer algemene informatie over het
landelijk initiatief Repair Café vindt
u op: www.repaircafe.nl
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