
Over het Repair Café 

Wat is een Repair Café? 

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de 

locatie waar het Repair Café wordt gehouden, 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. Je kunt ook 

altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage 

liggen. 

Je vindt Repair Cafés op honderden plaatsen in Nederland en België. Bezoek er een bij jou in 

de buurt, of start er zelf een! Lees ook de huisregels die in het Repair Café worden 

gehanteerd. 

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! 

Van wie is het idee afkomstig? 

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma. Zij zet zich sinds 2007 op allerlei 

manieren in voor duurzaamheid op lokaal niveau. Het allereerste Repair Café organiseerde 

Martine op 18 oktober 2009 in Amsterdam-West. Het was een groot succes. 

http://repaircafe.org/bezoeken/
http://repaircafe.org/bezoeken/
http://repaircafe.org/starten/
https://repaircafe.org/huisregels/
https://www.linkedin.com/in/martinepostma


Dat was voor Martine aanleiding om Stichting Repair Café op te richten. Deze stichting, 

intussen bekend als Repair Café International,  biedt sinds 2011 professionele ondersteuning 

aan vrijwilligers in binnen- en buitenland die zelf een Repair Café willen beginnen. Meer 

weten? Lees Martines boek! Of nodig haar uit voor een lezing bij jouw bedrijf of organisatie. 

Wereldwijde beweging 

De Repair Cafés vormen intussen een wereldwijde beweging die zich inzet voor het behoud 

van reparatiekennis in de samenleving en voor beter repareerbare producten. Behalve in 

Nederland zijn er ook Repair Cafés in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 

de Verenigde Staten en in tientallen andere landen verspreid over de hele wereld. Het Repair 

Café is zelfs doorgedrongen tot India en Japan! 

Repair Café International heeft twee partnerorganisaties in België: Netwerk Bewust 

Verbruiken steunt de verspreiding van het Repair Café in Vlaanderen, Repair Together doet 

dat in Wallonië. In Brussel werken beide partners samen. 

Geen concurrentie met professionele reparateurs 

Repair Café International 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. 

 

https://repaircafe.org/stichting-repair-cafe/
https://repaircafe.org/product/boek-weggooien-mooi-niet/
https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/martine-postma/
http://bewustverbruiken.be/
http://bewustverbruiken.be/
http://repairtogether.be/

