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'Mensen gooien lang niet alles weg'
Het Repair Café in Hoogeveen is jarig. Al twee jaar lang is het gelukt om dankzij
de inzet van vrijwilligers het Repair Café te draaien in Hoogeveen.

Daarom dit keer in het Geheim van de Smid een terugblik. En zo waren we onlangs
te gast bij de vrijwilligers in
j Het GOED aan de Gratamastraat. "Je komt vandaag op
een goed moment", begint
één van de vrijwilligers. "We
hebben het nog nooit zo druk
gehad als vandaag. Voor de
middagpauze al meer dan
veertig bezoekers. Dat is een
record." Er is dan ook sprake
van flinke bedrijvigheid. De
groep vrijwilligers heeft het
er maar druk mee, de rij met
bezoekers wordt alsmaar
langer en de gastvrouwen
hebben bijna geen tijd om
me te woord te staan.
Sociaal
"Het is meer dan alleen maar
je spulletjes laten repareren",
vindt vrijwilligster Rieneke.

"Kijk maar eens om je heen.
Mensen zijn geduldig, drinken een kopje koffie, maken
een praatje met andere mensen die moeten wachten of ze
kijken nieuwsgierig mee met
één van onze vrijwilligers.
Dat is toch prachtig om te
zien", glimlacht ze. En ze
heeft gelijk, want zo op het
oog heeft niemand haast. Een
mooie gelegenheid om ook
even te praten met enkele
bezoekers.
Tuinkabouter
Eén vrouw heeft iets speciaals
meegenomen. "Daar ligt mijn
tuinkabouter. Het armpje is
afgebroken. Ik ben in dat
soort dingen niet zo handig,
dus ik hoop dat ze het weer
lomnen lijmen. De tuinkabouter heeft voor mij emotionele waarde. Ik heb er wel
vertrouwen in hoor, want ze

kunnen hier veel", zegt ze
hoopvol. Twee heren uit
Emmen maken er een dagjeuit van. "We zijn gezellig
samen op pad. Het is hier
altijd heel gemoedelijk. We
drinken samen een kopje
koffie en kijken een beetje
rond in de winkel."
Verderop wordt gewerkt aan
één van de gebrachte broeken en rokje. "Een broek of
rokje korter maken komt
veel voor en is een kleine
moeite", vertelt één van de
dames.
Vrijwilliger
Naast me zit een man. Hij zit
al een tijdje te wachten. "Ik
wil hier graag vrijwilliger
worden en zou eigenlijk een
gesprekje hebben. Maar het
lijkt erop dat het daar te druk
voor is", vertelt hij. Dan komt
één van de andere vrijwilli-

gers naar hem en drukt hem
een radio in handen. Of hij eleven naar wil kijken. Het
gesprekje komt dan later wel.
Zomaar een dag in het Repair
Café. Het is een drukte van
belang. Maar waar is dan zoal
aan gewerkt in twee jaar
Repair Café? Wat dacht u van
broodroosters, cd-spelers,
fietsen, zaldampen, broeken
en rokjes korter maken,
waterkokers, mixers, stoelen,
knoop aan een overhemd of
blouse, frituurpannen, lampen, steldcerdozen en dus ook
aan een tuinkabouter. Een
lange lijst met een lange rij
tevreden bezoekers. Gefeliciteerd Repair Café en ga zo
door. Elke laatste zaterdag
van de maand van 11.00 tot
15.30 uur leunt terecht bij het
Repair Café in Het GOED aan
de Gratemastraat in Hoogeveen
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