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Repair Café Het Hogeland is gehuisvest bij NOVO.
Het Hooge Heem 75, te Winsum.
Via de hoofdingang naar achter lopen en
in de grote zaal is het Repair Café.

W
I
E

Het is voor iedereen vrij toegankelijk. Dus zonder
inkomenstoets en als u wil ook anoniem.
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Koffie en het herstel- en reparatiewerk kosten u niets.
Wij vragen alleen een vrijwillige bijdrage om
onze kosten te dekken. Hoe hoog, bepaalt u zelf.
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In 2016 zijn wij nog open op:
30 April – 28 Mei – 25 Juni
24 September – 29 Oktober – 26 November
Extra openstellingen
27 Augustus bij Winkheem alléén textiel
8 Oktober bij kringloopwinkel Goudgoed
Cdspeler, koffiezetapparaat, fiets, kleding, stofzuiger,
Broek, blouse, kussensloop, tas, mixer, haardroger, tv, radio
Friteuse, videospeler, smartphone softwareproblemen,
Grasmaaier, heggenschaar, radio, lamp, schakelaar, badjas
én nog véél meer verschillende spullen hebben
we al gerepareerd sinds 2013.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen)
repareren. Op de locatie, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke
reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en –
vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze
samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets
heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een
reparatie van iemand anders. Lees de huisregels die in het Repair Café worden
gehanteerd.gevestigd aan.
Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee
is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit
repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe
dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog
wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en
staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.
Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de
kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen.
Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid.
De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te
maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe
producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken.
En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een
mentaliteits- verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken
voor een duurzame samenleving.
Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel
makkelijk. Kom het ook eens proberen!
Geen concurrentie met professionele reparateurs
Repair Café (Inter)national krijgt wel eens de vraag of gratis toegankelijke
repareerbijeenkomsten geen concurrentie zijn voor professionele reparateurs. Het
antwoord is: in tegendeel. Met het Repair Café willen organisatoren in het hele land
de mogelijkheid van repareren juist onder de aandacht brengen. Regelmatig
worden bezoekers doorverwezen naar de (weinige) professionals die er (nog) zijn.
Verder zijn de mensen die Repair Cafés bezoeken, meestal geen klant van
professionele reparateurs. Ze vertellen dat ze kapotte spullen meestal meteen
weggooien, omdat ze geen professionele reparateur kunnen vinden of omdat ze
reparatie bij een professional te duur vinden. In het Repair Café leren deze mensen
dat er alternatieven zijn voor weggooien en dat repareren vaak een heel goede
optie is.

