Repair Café
KOSTPRIJS
MOEILIJKHEID
Heb jij stukken? Foutmeldingen? Valt er iets te lijmen?
Wat doe je met een krakkemikkige stoel? Met een stofzuiger die zelf wegkwijnt onder een laag stof?
Een wollen trui met gaatjes? Weggooien?
Mooi niet!
Organiseer een Repair Café en geef spullen een tweede leven.
Want we gooien ontzettend veel weg... Ook dingen waar bijna niets mis mee is, voorwerpen die na
een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn.

Hoe begin je eraan?
Prik een datum met wat buren en vrienden en vertel zo veel mogelijk mensen over je plan. Ga
dan op zoek naar een locatie met een gepaste accommodatie. Mooi weer? Je kan ook een
outdoor Repair Café organiseren, bijvoorbeeld tijdens een rommelmarkt.
Handige Harry
Zorg voor het nodige gereedschap en deskundige hulp om kapotte zaken – in de mate van het
mogelijke – te herstellen.
Ga in je buurt op zoek naar handige Harryʼs of Mariëtten. Deze reparateurs gaan samen met de
bezoekers aan de slag. Vraag aan de bezoekers vooraf even de batterijen en handleiding van
hun apparaat te checken.
Zorg voor een ontvangsttafel en maak hier iets creatiefs en origineels van.
Deze tafel fungeert als belangrijke buffer om verwachtingen af te stemmen. Hier kan je de
bezoekers vertellen bij wie ze terecht kunnen met hun kapotte spullen. Indien er een
wachttijd is, kan je hen hier ook over inlichten.
Gezelligheid
Creëer een gezellige, ontspannen sfeer. Wie niets heeft om te repareren, kan een kop koffie of
thee nemen. Zorg ervoor dat toevallige passanten merken dat er iets gaande is én dat men er
welkom is, ook zonder te spullen die gerepareerd moeten worden. Hou de deuren wagenwijd
open, plaats eventueel enkele vlaggen of banners.
Wil je de Curieuskas wat meer spijzen? Een kom soep, een stuk quiz, vrolijke fruitsapjes, …
zorgen dat mensen langer blijven plakken.

Communicatie
Communiceer tijdens de promotie met welke soort spullen mensen naar het Repair Café
kunnen komen. Zo kan je vermijden dat mensen teleurgesteld met hun kapotte laptop terug
huiswaarts keren wanneer je geen vrijwilliger hebt gevonden die computers kan herstellen.
Maak flyers en affiches en verspreid ze overal: lokale handelszaken, de bib, het CC, de
kringloopwinkel in de buurt. Je provinciaal Curieussecretariaat kan dit gratis ontwerpen.
Maak veel tamtam rond dit Repair Café. Website/Facebook/Nieuwsbrief/Gemeentelijk
infoblad… Kondig het Repair Café niet enkel aan op jouw eigen site of Facebookpagina, maar
stuur dit ook door naar jouw provinciaal Curieussecretariaat. Zo wordt jouw activiteit ook
opgenomen op de online Curieuskalender en in de nieuwsbrief. Zo bereik je meteen meer
mensen, ook de Curieusvrijwilligers uit gemeentes in de buurt.
Zet je activiteit zeker ook op online kalenders als wattedoen.be en uitinvlaanderen.be.
Je kan ook proberen om het Repair Café te laten opnemen in de afvalophalingskalender van
de intercommunale in je regio.

Hou rekening met
Vele handen maken licht werk, dus zorg voor verschillende partners om het Repair Café op
poten te zetten. Zo kan de jeugdbeweging, school, andere organisatie/vereniging, OCMW, de
kringloopwinkel, Bib, CC of een buurtwerking heel wat betekenen.
Een kringwinkel bij jou in de buurt? Vraag of ze mee willen promo voeren voor jouw activiteit
(en bekijk of je kan samenwerken met de handige Harryʼs van deze winkel).
Tijdens de zoektocht naar een zaaltje kan je horen of het mogelijk is het Repair Café in de
plaatselijke bibliotheek, jeugdlokalen of school te laten doorgaan.
Een streepje live muziek brengt onmiddellijk sfeer en hoeft absoluut niet duur te zijn.
Misschien ken je wel een bandje of een muzikant die (bijna) gratis willen komen spelen?

Over de kostprijs
Dit is een goedkope activiteit. Behalve het drukken van enkele flyers is dit een uitstekende activiteit
die laagdrempelig is, goedkoop, en met een beetje geluk kan je tal van nieuwe mensen laten
kennismaken met Curieus.

Over de medewerkers
Enkele personen voor de promo (flyers verdelen, …) en voor de zoektocht naar handige
Harryʼs en het nodige gereedschap.
Op de dag zelf heb je vooral handige Harryʼs nodig die zin hebben om de handen uit de
mouwen te steken. En natuurlijk ook enthousiaste personen die de bezoekers ontvangen en
hen kunnen voorzien van een drankje.

Extra info
Repair Café International houdt een overzichtskaart bij met alle locaties van Repair Cafés. Zo
weten organisatoren elkaar altijd te vinden. Geef de locatie van je Repair Café door aan
info@repaircafé.org.

Vanaf 15 oktober 2015 kon Netwerk Bewust Verbruiken (http://www.repaircafe.be/) de
ondersteuning voor opstartende en bestaande Repair Cafés helaas niet verderzetten, wegens
het aflopen van subsidies van de Vlaamse Overheid.
Zin om een groter evenement te organiseren? Je kan dit Repair Café perfect koppelen aan een
Geefplein.

Wil je graag zelf een Curieusactiviteit organiseren?
Meewerken aan één van onze projecten? Of aansluiten bij een Curieusgroep? Welkom!
Vrijwilliger worden (https://www.geniaallokaal.be/vrijwilliger-worden)

