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De tweede, met de aftrap naar het najaar….

September 2014

We zijn al weer toe aan de tweede editie van onze nieuwsbrief.
De tijd vliegt. Op naar de tweede helft van het jaar. Met wat
problemen om de september locatie rond te krijgen zijn we dan
toch net op tijd om alle data bekend te maken. Het goede nieuws
is: Jongerencentrum The Break zal m.i.v. januari 2015 onze
vaste Repair locatie worden.
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!

Sommige stukken die in onze nieuwsbrieven staan zijn van derden hier nemen
wij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor! Fouten voorbehouden.

Overzicht

KALENDER t/m november2014
27 september—Jongeren centrum The Break



De tweede



Kalender



Transition Town: de moederstichting

van Repair Cafe.

Schandelermolenweg 24, 6415 GG Heerlen (Meezenbroek)
Tijd: 14.00 - 17.00 uur.



Vaste stek: eindelijk!

25 oktober - Op de Boor



Croqqer: Sociaal ondernemerschap

Wilhelminastraat 19, 6351GN in Bocholtz



Concurrentie: Repair Cafe versus



Eerlijke electronica: milieudefensie



Fairphone: eerlijke electronica.



Parkstad Deelmarkt

Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
29 november -De Rode Beuk,
Kloosterstraat 57, 6369AB Simpelveld.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.

professionele reparateurs.
en Repair Cafe.

Ja, ja en nog eens ja! We hebben hem. Een vaste locatie. Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. Jongerencentrum
The Break in Meezenbroek onderdeel van Alcander heeft zijn deuren voor ons open gezet. Alcander dank hier voor! Wat
betekent dit nu voor ons en voor u? In ieder geval dat we meer op één vaste plek zullen zitten en dat dit vlak naast het
Heerlense centrum zal zijn. Ook dat er geen parkeer probleem meer is. En door opslagruimte kunnen we wat onderdelen
verzamelen en opslaan. Wat betekent dat niet! Dat we geen andere locaties meer zullen bezoeken. Dus geen paniek! In welke
vorm dit precies gegoten gaat worden is nog niet helemaal duidelijk maar zal in de loop van de komende maanden wel duidelijk
gaan worden. De data die in de agenda staan vermeld zijn in iedere geval besproken!
Toch is het nog steeds onze grote wens om met alle werkgroepen van Transition Town Parksjtad (TTP) onder één dak te komen.
Hier wordt hard aan gewerkt. Gesprekken tussen gemeente en TTP zijn in volle gang. En er zijn ook al concrete plannen. De
gemeente doet veel moeite en zoekt hard met ons mee. Gemeente Heerlen dank hiervoor!

Transition Town Parksjtad
Zoals jullie misschien wel weten of misschien ook wel niet: Repair Cafe is onderdeel van Transition Town Parksjtad (TTP) vrij vertaald
‘stad in verandering’. Wij (Repair Cafe) zijn één van de vier werkgroepen die binnen TTP momenteel actief zijn.

Wie zijn dat eigenlijk die lui van Transition Town?

Wie wij zijn? Wij zijn lokale mensen die zich inzetten voor de bewoners in hun buurt. In ons geval de mensen van Heerlen en omstreken
(Parkstad). Door middel van projecten voor- en door burgers proberen we de leefbaarheid ( veerkracht) te bevorderen, het milieu in
een positieve manier te stimuleren en mensen bewust te maken van hun eigen rol hierin. Door te proberen het ik-geluid naar een wij
geluid om te zetten bewerkstelligen we meer sociale cohesie wat mensen weer met elkaar in contact brengt. TTP zet zich bij voorkeur
in, in samenwerking met lokale overheden en bedrijfsleven, om voor- en door de lokale bewoners een duurzame streek, de lokale
samenleving, voor elkaar te krijgen en dit in de meest brede zin van het woord. De lokale economie is daarbij erg belangrijk en
onderdeel van ons streven. Een goed lopende lokale economie zorgt voor meer dan alleen lokale welvaart. Het betrekt mensen weer bij
de samenleving. Wij bieden geen grote oplossingen maar uiteindelijk is onze aanpak wel die grote oplossing want hij ligt aan de basis en
wordt breed gedragen. Je kunt stoppen met zoeken naar voorbeelden van de ‘participatie-samenleving’, want je vindt ze te over in de
Transitiebeweging! Wij zijn de ultieme participatiebeweging van Nederland.
Sinds 2009 zijn wij op verschillende plaatsen in Heerlen en binnen de Parkstad regio actief. Van de pluktuin in Kerkrade tot de buurt
(moes)tuin in Meezenbroek (Dobbelsteijnstraat) en van de moestuincursussen in The Break in Meezenbroek tot de maandelijkse Repair
Cafe bijeenkomsten op diverse locaties in de Parkstad regio. TTP is een organisatie voor- en door burgers. TTP heeft momenteel een
kleine dertig vrijwilligers en wij zijn onderdeel van de landelijke organisatie http://transitiontowns.nl/ en internationaal http://
www.transitionnetwork.org/. Naast Repair Cafe kent TTP nog drie andere werkgroepen en wel:



De werkgroep Permacultuur met presentaties en cursussen over moestuinieren. Weet wat je eet, verbouw het zelf.
Permacultuur is een manier van leven.



De werkgroep LETSVoorElkaar met het regionale diensten en goederen ruilsysteem.



De werkgroep Duurzaam Bouwen met energiebesparende technieken en toepassingen. Met o.a. het doel in Heerlen een CO2
neutraal strohuis te bouwen met gebruik van zoveel mogelijk rest(bouw)producten.

Is je interesse gewekt? Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers! Sluit je aan bij de transitie beweging.

REPAIR CAFE PARKSTAD is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Gedreven mensen die wat
willen betekenen voor de samneleving, het milieu en hun directe 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

Croqqer

Concurrentie

Wil je meer weten over de Croqqer 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.

Eerlijke elektronica,

milieudefensie en Repair Cafe
Dit jaar is Milieudefensie gestart met een campagne over eerlijke
elektronica: producten die lang mee gaan en te repareren zijn, producten
waar eerlijke materialen in zijn gebruikt, zoals verantwoord gewonnen tin,
koper, kobalt enzovoort. Dit is natuurlijk spekkie naar het bekkie van de
Repair Cafe’s. Want dit valt binnen de doelstellingen welke Repair Cafe en
ook TTP zich heeft gesteld. Hier doen wij het voor! Milieudefensie heeft
via het landelijke Repair Cafe onze hulp gevraagd. Alle Repair Cafe’s zullen
hier, tijdens hun bijeenkomsten, op eigen wijze aandacht aan besteden.
Het eerste project “Wat schuilt er achter je scherm?” is het verbeteren
van de tinwinning op het Indonesische eiland Bangka. Deze tin wordt
gebruikt in allerlei elektronica waaronder mobieltjes, tablets en laptops.
Het eiland verandert hierdoor in een grote mijnbouwgroeve met
verwoestend effect op de natuur en de bewoners van Bangka.

Met een groep grote bedrijven zoal Apple, Samsung en Philips werken we
aan een stroom verantwoord gewonnen tin. In deze ranglijst zie je welke
bedrijven al mee doen en welke nog niet.
Deze zomer zetten we met een petitie en acties druk op Microsoft en
ASUS om hen te overtuigen ook mee te doen. Want hoe meer
elektronicaconcerns vragen om verantwoord tin, hoe groter de druk op de
mijnbouwbedrijven en de overheid wordt om de situatie te verbeteren.
De petitie loopt tot begin oktober. Daarna zullen we nieuwe initiatieven
starten voor eerlijke elektronica.

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. De reparatie is vaak duurder dan
nieuw aanschaf. In het Repair Café leren deze mensen dat er
alternatieven zijn voor weggooien en dat repareren vaak een
heel goede optie is.
Repair Cafe is het laatste redmiddel voor de afvalberg!

Fairphone
Fairphone is een Nederlands initiatief om een mobiele
telefoon zo eerlijk mogelijk te produceren.
Het project zou de productie starten als er vijfduizend
voorverkocht werden via crowdfunding, dit aantal werd
op 5 juni 2013 bereikt. Alle 25.000 telefoons uit de
eerste editie zijn verkocht en zijn daardoor niet meer te
koop. Door het grote succes is de tweede editie al weer
beschikbaar. De telefoon is ontwikkeld in samenwerking
met de Waag Society als crowdsourcing project.
Gepoogd is om mineralen, zoals tantaliet uit het
erts coltan, zo eerlijk mogelijk te verwerven en in het
apparaat te verwerken. De telefoon wordt in China
geproduceerd maar deze fabriek moest dan wel bereid
zijn om het productieproces fair te maken. Tevens
richtte FairPhone een arbeidersfonds op, omdat een
vakbond in China verboden is.
http://www.fairphone.com/
Bron: wikipedia.org

De eerste Parkstad deelmarkt
12 oktober 2014.

Bron: Milieudefensie

Naar aanleiding van de landelijke Sharingweek organiseren
Parkstad Limburg Bloeit en Werkplaats K Kerkrade een eerste
Parkstad deelmarkt.
Sharenl, Seats2meet en Nils Roemen organiseren de landelijke
Sharingweek van 8 t/m 14 oktober 2014 om delen en de
deeleconomie meer onder de aandacht te brengen.
Info: info@streekpower.nl .

Voor informatie, opmerkingen en/of

het afmelden voor deze nieuwsbrief :

repair cafeparkst adlimburg@gma i l.com

