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 Nou, dit is ’em dan, de eerste nieuwsbrief van Repair Cafe 

Parkstad is een feit. Een nieuwsbrief heeft altijd wat voeten in 

de aarde en dat begint al met de vormgeving en vervolgens 

natuurlijk wat zet je er überhaupt in. Gelukkig aan onderwerpen 

geen tekort: duurzaamheid en milieu, in al zijn facetten, haalt 

dagelijks het nieuws .Wij zullen proberen niet in herhaling te 

vallen en alleen heel specifieke voor Repair Cafe toepasselijke 

informatie te vermelden daarnaast natuurlijk de kalender voor de 

bijeenkomsten. De vermelde hyperlinks werken alleen onder 

Adobe reader dus als je die niet hebt even gratis downloaden: 

http://get.adobe.com/nl/reader/               Veel leesplezier! 

De eerste……………! 

 Repair Cafe.nl en iFixit 

 

Het Repair Cafe concept is ontstaan in Amsterdam en nog steeds is dit de sturende 

motor achter de opstart van vele Repair Cafes nationaal maar ook internationaal En 

het aantal Repair Cafés in binnen- en buitenland blijft ook gestaag groeien. Inmiddels 

telt Nederland al meer dan 200 Repair Cafés: vier keer zoveel als een jaar geleden. 

Ook in het buitenland is het aantal opgelopen tot boven de 200, waardoor er 

wereldwijd meer dan 400 Repair Cafés te vinden zijn. …..lees verder          

Stichting Repair Café.nl en de Amerikaanse repareer-community iFixit hebben de 

handen ineen geslagen om repareren te bevorderen. Ze hebben samen een brief 

geschreven aan de Tweede Kamer.  Circulaire economie is een actueel onderwerp. 

Stichting Repair Café en iFixit benadrukken dat repareren in zo’n economie een 

cruciale rol speelt. …...lees verder!  

Rapport TNO: Kansen voor de circulaire economie in Nederland …...klik hier! 

NR 1          Mei 2014 

31 mei -De Rode Beuk,  

Kloosterstraat 57,  6369AB Simpelveld.         

Tijd: 10.00 - 13.00 uur. 

28 juni- Luciushof,  

Putgraaf 3, 6411GT Heerlen                                 

Tijd: 10.00 - 13.00 uur. 

KALENDER t/m juni 2014 

 De eerste 

 Kalender 

 Repair Cafe.nl en iFixit: ontstaan en 
samenwerking 

 E-waste:  Ontwikkelingslanden komen 
om in het giftige elektronica-afval! 

 Croqqer:  Sociaal ondernemerschap 

 Concurrentie: Repair Cafe versus 
professionele reparateurs. 

 Repareren 

 Murks: het Duitse initiatief 

Overzicht 

Loop de eerste de beste elektronicawinkel 

binnen en de piepkleine mp3-spelers, 

multifunctionele mobieltjes en mega grote 

platte televisieschermen stralen je tegemoet. 

Al deze hightech elektronica vormt een schril 

contrast met de middeleeuws aandoende 

werkplaatsen in Afrika en Azië waar veel van 

dat spul na een paar jaar terechtkomt. 

Straatarme mensen slaan daar 

beeldschermen kapot en verbranden 

printplaten om kleine restjes goud en zilver 

te winnen. Wat ze zelf niet aan zwaar giftige 

en kankerverwekkende dampen inademen, waaiert uit over landbouwgronden en 

leefgebieden……...lees verder.  Over dit onderwerp ook een artikel van de iFixit community 

“Fix the Planet” klik hier …...en als je er echt geen genoeg van kunt krijgen ook nog een stuk 

van milieudefensie…...klik hier.  

Meer redenen om naar het Repair Cafe te komen kunnen we echt niet bedenken…………….. 
of misschien dat het positief voor je portemonnee kan zijn! 

E-WASTE 

Croqqer is:  ontstaan m.b.v. de stichting DOEN en het gaat om het 

verbinden van drukke mensen met kundige en betrouwbare buurtgenoten 

die tijd over hebben en graag de handen uit de mouwen willen steken. Met 

de community managers van Croqqer borgen we, dat we ook bij jou in de 

buurt, benaderbaar en actief in tal van activiteiten betrokken zullen zijn. 

Door Croqqer dan wel door anderen georganiseerd. 

Sharing Economy 

Croqqer is een nieuwe economie initiatief, klik hier voor de uitleg hiervan. 

We werken aan Croqqer als een sociale onderneming waarbij ons 

maatschappelijk doel voorop staat - het stimuleren van 'goed naboarschap' 

en we hanteren daarnaast reguliere bedrijfsprincipes in onze aanpak. 

Social-for-profit is meer dan alleen een financiële component en bestaat 

ook uit de sociale meerwaarde die we met Croqqer bieden aan de 

samenleving. Klik hier voor de Croqqer presentatie. 

Wil je meer weten over deze stroming? Lees dan de blog 'Mede mogelijk 

gemaakt door iedereen' van een van onze community managers van Croqqer.  

Klik op onderstaand logo voor hun nieuwsbrief. 

 

Croqqer 

REPAIR CAFE PARKSTAD is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Gedreven mensen 

die wat willen betekenen voor het milieu en hun omgeving. Niet alleen reparateurs maar 

ook mensen met organisatorische kwaliteiten. Jullie zijn allemaal welkom!   

Blijf niet aan de zijlijn staan toekijken, steek je handen uit de mouwen en doe iets! 

repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 

Repareren zit bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. 

Reparatie- kennis verdwijnt snel. De noodzaak om te repareren lijkt er niet meer te zijn! Vooral ook 

zichtbaar door bijv. de sluitende technische opleidingen. Nederland wordt van een maak land in een 

dienstverlenend land omgetoverd. En dit laatste maakt ons zéér afhankelijk. Afhankelijk van alle 

landen waar we economisch banden mee hebben. Afhankelijk van de wereldeconomie: en voila…. de 

crisis! Het bewijs hoe kwetsbaar we zijn blijkt wel uit het feit dat Nederland het langst nodig had om 

op te krabbelen uit dit crisisdal, en nog steeds zijn we er niet bovenop.   

De timmerman, draaier, loodgieter etc. staan tegenwoordig niet erg hoog op de ladder in onze 

samenleving. Ook is hij diegene die de klappen krijgt als het misgaat. De maatschappelijke waardering 

van de ambachtsbaan helpt hier zeker niet, status is tegenwoordig erg belangrijk! Zolang dit niet 

verandert zullende technische scholen blijven sluiten en zullen we steeds meer op dat gebied 

afhankelijk worden. Dat wordt dus buitenshuis inhuren. Wij zijn een rijk land! Dat kunnen we wel 

betalen. …...mooi niet. Ook voor ons valt op enig moment het doek dat bewijst wel het steeds verder 

afbreken van onze sociale verzorgingsstaat om zaken betaalbaar te houden. De meeste landen zorgen 

voor een goede verdeling van dienstverlening en maakindustrie; ‘zelf de broek kunnen ophouden’ heet 

dat.  Nederland is dit punt gepasseerd, wij zijn afhankelijk en kunnen ‘de broek niet meer zelf 

ophouden’!  Vergelijk ons maar eens met de Denen, zij zijn bijv. volledig energie onafhankelijk. 

Door de ‘overvloed’ gedachte gooien we in Nederland ook ontzettend veel weg.  Dat komt omdat we 

niet meer weten hoe het is als het doek valt. In de roes van de eeuwige groei gedachte was dit wel de 

makkelijkste weg. Zelfs spullen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer 

prima bruikbaar zouden zijn, op de vuilhoop. Mensen die de praktische reparatie kennis nog bezitten, 

worden door de maatschappij vaak niet gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun 

ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café en op een breder vlak Transition Town 

brengen daar verandering in! De samenleving begint in je eigen omgeving en  heel dicht om je heen. 

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 

lokale economie wordt gestimuleerd en dit creëert werkgelegenheid en welvaart. De hoeveelheid 

grondstoffen en energie die nodig zijn om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Want bij het 

fabriceren van nieuwe producten, het transport tot en met het recyclen van de afdankers kost 

allemaal energie en produceer je CO2. 

Repareren 

Repair Cafe concurrentie met professionele reparateurs? 

Stichting Repair Café 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. 

Concurrentie  

V oor  i n fo r m at ie ,  o pm er k i ng en  e n/ of   he t  a f me lden  v oo r  de ze  n i e uws br ief  :  

repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 

Een fantastisch Duits initiatief: 

Sei dabei und mach mit! 

Melde Murks und sage es weiter! 

Zahllose Produkte gehen kurz nach Ablauf der Garantie kaputt. Dieser Murks muss aufhören! 

Wir fordern nachhaltige Produktverantwortung der Hersteller! Wir machen den Murks für alle sichtbar. 

Dazu brauchen wir viele Meldungen. Melde jetzt Deine Murkserlebnisse! 

JETZT MURKS MELDEN  

http://repaircafe.nl/blog/2014/03/05/wereldwijd-nu-al-400-repair-cafes/
http://repaircafe.nl/blog/2013/11/11/repair-cafe-en-ifixit-samen-voor-repareren/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/20/tno-rapport-kansen-voor-de-circulaire-economie-in-nederland.html
http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2010/februari/Milieuramp-door-elektronica.html
http://www.ifixit.com/Info/Environment
https://www.milieudefensie.nl/mijnbouw
http://www.doen.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=UzdSKHA-FvI
http://www.slideshare.net/Croqqer
http://lnkd.in/K2ym6U
mailto:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
https://repaircafe.nl/heerlen/
http://parksjtad.transitiontowns.nl/
mailto:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
http://www.murks-nein-danke.de/murksmelden/murksmelden/

