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eggooien

o p een grijze vrijdagmiddag be-

land ik, door tips op Facebook, 

in het Repair Café in Sociëteit 

Andromeda in Woensel-Noord, 

met mijn cd-dvd-speler die al 

een jaar niet meer opengaat en 

onze geliefde paardjesklok, die al tien jaar zonder 

leven is omdat eens een veer te hard is opgedraaid. 

Een vriendelijke ruimte: met rustgevende muziek, 

een tv met openhaardvuurfilm, boekenrek en 

leestafel, biljartende heren, een bar met zitjes 

waar de rode wijn het einde van de week viert, een 

verrijdbare gereedschapskast en twee lange tafels 

waar druk gesleuteld wordt aan een stofzuiger, een 

naaimachine en een espressoapparaat. Na een inta-

ke bij gastvrouw Yvonne, bij wie ik ervoor teken 

de vrijwilligers niet verantwoordelijk te houden 

voor eventuele schade, mag de cd-dvd-speler naar 

de reparatietafel. Met grootse toewijding wordt ze 

door Jozef en Wim uit elkaar gehaald, onderzocht, 

schoongemaakt, gesmeerd en getest. Later wordt 

ook de klok verwend met liefdevolle aandacht van 

Fons en Paul. Egoloos wordt er samengewerkt; met 

vier handen en twee breinen wordt er geanaly-

seerd, opgezocht en uitgeprobeerd. We praten 

intussen gezellig over wat we delen in het leven en 

waar we verschillen.

Dat Repair Café trok me enorm. Via een 

oproep in de krant kreeg ik een groep 

handige mensen bij elkaar. We hebben één 

vergadering gehad, ik zei: ‘Over veertien 

dagen gaan we beginnen.’ En dat is gelukt. 

Via het milieupunt van de gemeente 

Eindhoven kregen we een plek van Trudo 

in verzamelgebouw de Etalage aan de 

Mauritsstraat. Wij zijn ongesubsidieerd. Ik 

wil geen gemeentesubsidie; je moet hemel 

en aarde bewegen om het te krijgen en je 

moet alles verantwoorden. Ik wil onafhan-

kelijk zijn en het doen zoals wij het willen. 

Ik heb toen gevraagd: ‘Wie heeft er hout?’ 

Daarvan hebben we onze mobiele gereed-

schapskast gemaakt. Mensen brachten in 

het begin eigen gereedschap mee, op een 

gegeven moment hadden we genoeg geld 

uit de fooienpot en konden we spullen 

kopen. De apparaten die hier binnen 

komen zijn zo divers, dat je nooit alles aan 

onderdelen op voorraad kunt hebben. In-

dien nodig geven we mensen advies waar 

ze het benodigde kunnen bestellen en dan 

komen ze een week later weer terug met 

dat onderdeel.”

Sinds vier jaar zit de club in Woensel, in 

Sociëteit Andromeda aan de Firmament-

laan, en met de vijf andere Repair Cafés 

geeft dat een goede spreiding over de stad. 

Alle vijftien vrijwilligers die destijds start-

ten zijn er nog; enthousiaste gepensioneer-

den met een achtergrond in de techniek, 

de helft is oud-Philipsmedewerker. Ze zijn 

een beetje familie geworden. Ieder Repair 

Café heeft eigen gebruiken en specialitei-

ten: Blixembosch is goed met textiel, de 

Hurk met telefoons en tablets, in Stratum 

juist met klokken en horloges. 

PAUL GUNNEMAN (L) EN ZIJN COLLEGA’S 

MOOI NIET!
HET REPAIR CAFÉ IS EEN 

INITIATIEF VAN MARTINE 

POSTMA. ZIJ ORGANISEER-

DE IN 2009 IN AMSTERDAM 

HET ALLEREERSTE EN DAT 

WAS METEEN EEN GROOT 

SUCCES. Voor Martine 

aanleiding de stichting Repair 

Café International op te zetten, 

die in tien jaar uitgroeide tot 

een wereldwijde beweging, met 

ruim 1.700 Repair Cafés in 33 

landen op alle continenten, 

waarvan 450 in Nederland. 

De Repair Cafés zetten zich in 

voor het behoud van repara-

tiekennis in de samenleving 

en voor beter repareerbare 

producten. Postma: „Repa-

ratiekennis verdwijnt snel. 

Mensen die deze praktische 

kennis nog wel bezitten, wor-

den 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. Waarde-

volle praktische kennis wordt 

overgedragen. Spullen worden 

langer bruikbaar gemaakt 

en hoeven niet te worden 

weggegooid. De hoeveelheden 

grondstoffen en energie die no-

dig zijn om nieuwe producten 

te maken, worden beperkt, 

evenals de CO
2
-uitstoot. Want 

bij het fabriceren van nieuwe 

producten – en het recyclen 

van oude – komt CO
2
 vrij. 

Onderzoek laat zien dat het 

repareren van één product in 

een Repair Café tot 24 kilo 

CO
2
-uitstoot kan voorkomen. 

De ruim 1.700 Repair Cafés 

ter wereld kunnen gezamenlijk 

per jaar ruim acht miljoen kilo 

CO
2
 besparen; ongeveer wat 

850 mensen produceren.”

 

FONS WEIJTS WAS NET GE-

PENSIONEERD TOEN HIJ OP 

TV EEN REPORTAGE ZAG 

OVER EEN REPAIR CAFÉ IN 

AMSTERDAM. HIJ WAS ME-

TEEN ENTHOUSIAST. “„Van-

uit mijn werk ben ik altijd heel 

milieugericht geweest. Ik heb 

bij de bouw van het duurzame 

Novalis College geadviseerd, ik 

heb al heel lang zonnepanelen, 

de hele rataplan.   
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We zijn 
handige 
Harry’s

REPAIR CAFÉ INTERNATIONAL 

KREEG SUBSIDIE OM EEN DA-

TABASE, DE REPARATIE-

MONITOR, OP TE ZETTEN 

WAARIN WORDT BIJGEHOU-

DEN WELKE APPARATEN OP 

WELKE PUNTEN KAPOT GAAN. 

Zo wordt druk uitgeoefend op fa-

brikanten en de politiek om zorg te 

dragen voor betere, maar ook beter 

repareerbare producten.

Martine Postma: „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 mentaliteitsverandering. 

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!”

Tegen sluitingstijd ben ik zo zen 

als wat en is de cd-dvd-speler weer 

helemaal de oude, maar de klok 

nog niet. Normaalgesproken moet 

je je apparaat dan weer meenemen 

en mag je er een andere keer mee 

terugkomen, maar Paul heeft zo’n 

plezier in het maken van de slag-

werkveer dat-ie, bij wijze van grote 

uitzondering, het veermechanisme 

mee naar huis neemt. Een week 

later haal ik de klok tikkend en een 

beetje verkouden klinkend slaand 

weer op. 

Ik breng mijn helden bloemen en 

taart en betaal met grote dankbaar-

heid een vrijwillige bijdrage voor 

gereedschap en onderdelen en ga 

vervuld huiswaarts.

De hartslag van de klok en muziek 

voor elke stemming brengt de ziel 

terug in ons huis. Ik voel mij de 

koningin te rijk. Weggooien?

Mooi niet!

Wie met een kapot voorwerp naar een Repair Café gaat, 

blijft er tijdens de reparatie bij, om te helpen waar nodig, 

voor de overdracht van reparatiekennis en voor een gezel-

lig praatje. Fons: „Er zijn soms mensen die zeggen ‘alsje-

blieft, ik haal het straks wel weer op’, maar dat is absoluut 

niet de bedoeling. Het is duurzaam én sociaal.”

 

PAUL GUNNEMAN: „WIJ ZIJN OPGEGROEID TOEN 

ALLES NOG TE REPAREREN WAS. WE ZIJN HANDI-

GE HARRY’S GEWORDEN. Het is een mentaliteit; het 

vraagt lef en nieuwsgierigheid. Hedendaagse apparaten 

zijn veel minder repareerbaar en de jongere generatie is 

er veel minder bij betrokken. Een auto repareren lukt je 

tegenwoordig niet meer, vroeger haalde je hem helemaal 

uit elkaar. De elektronica is veel complexer geworden. En 

dat is voor ons een no-go area.” Fons: „Als de elektronica 

van een stofzuiger niet meer wil schakelen, dan omzeilen 

we die en sluiten de motor aan op de maximale stand. Op-

gelost, klant tevreden.” Paul: „Dat is waarvoor je het doet. 

Als je niet kunt ontdekken waar het ‘m in zit, dan heb je 

de pest in.” Fons: „Omdat we in Woensel iedere week open 

zijn, hebben we zo’n vijftien bezoekers per keer, in plaats 

van één keer per maand vijftig. We hebben de tijd om 

rustig te kijken wat nodig is en daarbij gemoedelijk samen 

te werken. De een kan dit en de ander kan dat. 

Het leukste is als mensen met 

een grote glimlach weer het pand 

verlaten, dat is waar je het voor 

doet.” Fons: „Ik ben heel trots op 

Yvonne als gastvrouw. Alle andere 

medewerkers van het Repair Café 

zijn techneuten, veertien mannen 

en één vrouw, de helft is oud-Phi-

lipsmedewerker. Zij zien hier geen 

mensen binnenkomen met een 

kapot apparaat, maar ze zien een 

stofzuiger binnenkomen, of een 

magnetron of mixer. Dan denken 

ze meteen: ‘da’s leuk, dat wil ik wel 

doen.’ Daarna ontstaat de gezellig-

heid wel, het sociale contact, één 

op één.” 

MAAR YVONNE ZIET DE MEN-

SEN EN HOUDT HET TOTAAL 

BIJ. Zij ontvangt en begeleidt 

mensen naar een monteur toe en 

aan het einde langs het gastenboek 

en de fooienpot.” Yvonne: „Ik vind 

het een uitdaging om iedereen met 

een blij, tevreden gevoel naar huis 

te laten gaan, ook als een repara-

tie niet geslaagd is. Veel mensen 

komen weer terug.” 

JOZEF IS HEEL GOED IN HET 

ONLINE OPZOEKEN VAN 

KENNIS EN OUDE GEBRUIKS-

AANWIJZINGEN. Hij houdt niet 

op voor hij het gevonden heeft.” 

Yvonne Welschen: „Omdat het 

vrijwilligerswerk is, doet ieder-

een het met plezier, niemand is 

gestrest. Iedereen begint aan elke 

klus, maar komen ze er niet uit 

dan schakelen ze elkaars hulp en 

specialisme in. Er wordt heel col-

legiaal samengewerkt.” Paul: „Het 

mooie is de variatie in apparatuur, 

de analyse, hoe zit het in elkaar, 

waar zit het fout, het improviseren, 

het puzzelen. 

BOVEN: GASTVROUW YVONNE

LINKS: VRIJWILLIGER FONS WEIJTS

INFOTORIAL

De meeste klanten zijn vijftigplus, onder hen ook vrouwen 

van wie de handige partner is weggevallen. Er komen 

weinig mensen met een migratieachtergrond.

Fons (lachend): „Er komen ook wel eens vrouwen binnen 

met een apparaat dat hun echtgenoot ‘kapot gerepareerd’ 

heeft, dat ligt dan helemaal uit elkaar. Dat-ie zelf komt! 

Er was een vrouw die vond dat haar klok niet mooi meer 

bimbamde. Haar man was net twee maanden geleden 

overleden en ze wou hetzelfde geluid weer terug van vroe-

ger. Dat associeerde ze met haar man, het moest precies 

zo klinken. Ik heb net zo lang gezocht tot het vertrouwde 

geluid terug was. Het gaat vaak om emotionele waarde.”

Yvonne: „We hebben een keer een groot Delfts blauw 

wandbord dat in vijf stukken gebroken was, een erfstuk, zo 

precies gelijmd, dat zag je bijna niet.” Paul: „Laatst hebben 

we een speeldoosje gemaakt met zo’n danseresje erop. Dat 

kost in de winkel  7,50 euro en ik werk daar een uur aan. 

Dat doet geen professionele reparateur. Maar dat meisje 

was daar aan gehecht.” Fons: „Een tijd geleden kwam er 

een man met vijf autoradio’s, maar dat vertrouwden we 

niet. Dan willen ze dat door ons laten maken en doorver-

kopen. Dat doen we niet.”
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