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Actueel
Ook in februari zullen we graag iedereen
helpen bij het repareren van kapotte
spullen. Kom naar één van onze Repair
Café's en voel u welkom.
Onze eerstvolgende Repair Café's staan
deze week gepland voor zaterdag 3 februari
bij de Sirkel aan de Diependaalsedijk in
Maarssen-dorp en halverwege volgende
week op woensdag 14 februari in De
Werkspecht. In Kockengen is in februari
geen Repair Café gepland.
Voor onze locaties en de bezoektijden klik
hier.
Onze vrijwilligers staan weer te trappelen
om u te helpen bij het repareren van allerlei
zaken. Want we zijn er van overtuigd, dat
we nog veel meer mensen zouden kunnen
helpen. Dus probeer het ook eens! En als u
al goede ervaringen met ons hebt, vertel het
dan ook anderen.
De reparaties en de adviezen zijn uiteraard kosteloos, maar een kleine bijdrage in ons
'fooienpotje' wordt altijd erg gewaardeerd. Fijn voor een koekje bij de koffie.
Als u wat wilt laten repareren vergeet u dan niet alle belangrijke onderdelen mee te nemen?
Bijvoorbeeld luidsprekers, batterijen, afstandbediening, etc.

Komt u ook een keer bij ons in het
Repair Café op de koffie?
Eind 2017 telden we zo'n 1.450 Repair Café's,
verspreid over de hele wereld. Allemaal plaatselijke
initiatieven, net als bij ons. Mensen komen met
kapotte spullen, om die door, danwel met hulp van,
vrijwilligers te laten repareren. En ondertussen er
wat van te leren, of in ieder geval een kopje koffie
samen te drinken. Want dat kan bij ons. Gratis,
dankzij onze sponsors.
En wat er dan allemaal verder in de 'repareer-wereld' gebeurt? Nou, samenwerken bijvoorbeeld.
Repair Café International heeft, samen met vier partners, de Open Repair Alliance opgericht,
een samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor beter repareerbare spullen.
De Alliance werd op 6 oktober 2017 gelanceerd in Londen tijdens Fixfest, een conferentie van
repareeractivisten uit de hele wereld.
De andere oprichters zijn The Restart Project (Verenigd Koninkrijk), Fixit Clinic (Verenigde
Staten), Anstiftung Foundation (Duitsland) en iFixit (Verenigde Staten). Al deze partijen zijn
actief op het gebied van ‘community repair’; ze faciliteren het delen van reparatiekennis op
buurtbijeenkomsten wereldwijd, of via internet.
De leden van de Alliance maken zich zorgen over de afnemende repareerbaarheid van
producten, waardoor onnodig veel afval wordt geproduceerd, met enorme gevolgen voor het
milieu. “Hier ligt een taak voor onze organisaties”, aldus Ugo Vallauri van The Restart Project.
“Wij kunnen de reparatiegegevens die ieder van ons verzamelt, met elkaar delen, zodat we zicht
krijgen op veelvoorkomende gebreken. Hiermee kunnen we pleiten voor beter repareerbare
producten.”
“Samen staan we sterker in dat pleidooi bij fabrikanten, ontwerpers, beleidsmakers en
consumenten”, vult Martine Postma van Repair Café International aan. De leden van de Alliance
gaan hun systemen voor dataverzameling zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, zodat de
datasets goed vergelijkbaar worden. Martine: “Zo wordt het mogelijk om algemene conclusies te
trekken.”
Wilt u hierover meer weten? Klik dan hier.

Eerstvolgende Repair Café's
Onder deze rubriek vindt u de planning voor de Repair Café's
voor de komende tijd. Deze planning vermelden wij ook op
onze website. Daar kunt u ook kaartjes met de routeplanning
naar de locaties vinden. Voor onze website klik hier.

Wij houden onze Repair Café's in:
1. Maarssen-dorp:
1e zaterdag van de maand
bij De Sirkel, Diependaalsedijk 120 a (achter het Afvalscheidingsstation)
2. Maarssenbroek:
2e woensdag van de maand
bij De Werkspecht, Spechtenkamp 231
3. Kockengen:
1e woensdag van de oneven maanden
bij Kunst & Koffie (kerkje van Abrona), Nieuwstraat 12
Voor de komende tijd staan gepland:

dag

datum

zaterdag
woensdag
zaterdag
woensdag
woensdag

3 februari
14 februari
3 maart
7 maart
14 maart

Facebook Repair Café Stichtse Vecht

tijd

plaats

10:00 - 12:00
13:30 - 15:30
10:00 - 12:00
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30

Maarssen-dorp
Maarssenbroek
Maarssen-dorp
Kockengen
Maarssenbroek

Website Repair Café Stichtse Vecht

Twitter Repair Café Nederland

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@repaircafe-stichtsevecht.nl toe aan uw adresboek.

