
Zeer gewaardeerde vrijwilligers, repa-
rateurs, sponsors en andere vrienden 
van Repair Café Barendrecht. 
 
Wederom een turbulent jaar. 2022 is 
bijna achter de rug, met grote proble-
men voor de wereld in het algemeen 
en Nederland in het bijzonder. Proble-
men  die voorlopig nog niet opgelost 
zijn; energieprijzen rijzen de pan uit, 
inflatie stijgt en we hebben te maken 
met een dalend consumenten vertrou-
wen. Het Repair Café gaat de proble-
men ook niet oplossen maar met we-
reldwijd 2500 Repair cafés  dragen wij  
wel een klein steentje bij aan duur-
zaamheid, het verminderen van de 
CO2 uitstoot. Daarnaast is reparatie 
i.p.v. nieuwkoop ook een manier om 
te besparen.  
 
Zo…nu tijd voor wat meer positief 
nieuws uit onze regio: het gaat in ie-
der geval goed met Repair Café Ba-
rendrecht. We repareren veel meer 
dan vorig jaar. Als bestuur hebben we 
de taak om het aantal aangeboden te 
repareren spullen gelijk te laten lopen 

met de agenda’s van onze repa-
rateurs. Ik laat dan ook geen ge-
legenheid voorbij gaan om een 
oproep te doen voor nieuwe repa-
rateurs met een technische ach-
tergrond. 
 
In 2022 zijn we gestart om op de 
eerste zaterdagochtend van de 
maand te repareren bij Karwei 
Carnisse. Kom eens kijken ook 
als u nu niets te repareren heeft. 
De koffie staat voor u klaar. 
 
Besturen is vooruitzien. Het be-
stuur is ambitieus en heeft dan 
ook, naast het doorgaan en ver-
hogen van het aantal reparaties, 
een eigen locatie op  de wensen-
lijst staan voor 2023 binnen Ba-
rendrecht. Een eigen werkplaats 
met opslagruimte en werkban-
ken. Mocht u een ruimte hebben; 
centraal gelegen in Barendrecht 
van ca. 80m² dan mag u mij al-
tijd bellen.  
 
Peter Klaassen 
Voorzitter 
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“Elk nadeel heeft zijn voordeel” zei een 
bekend voetballer eens en dit zou voor 
het Repair Café ook best wel eens op 
kunnen gaan. 
 
Blij met minder COVID, maar nu ge-
plaagd door energieprijzen en inflatie 
die door het dak gaan komt als voor-
deel naar boven dat geld besparen ook 
heel goed kan door langer met je spul-
len te doen. Bij optredende defecten 
ligt dan reparatie meer voor de hand 
dan vervanging door iets nieuws.  
 
We zien een toenemend aantal repara-
tie aanmeldingen en met inmiddels 
twee dagdelen in de maand doen we 
zo’n 40 tot 50 reparatiepogingen. Dat 
smaakt naar meer en dat willen we 
ook! 
 
Daarvoor hebben we “klanten” nodig, 
maar ook een grote(-re) groep vrijwil-
ligers om het allemaal uit te voeren. 
We kunnen niet van iedere vrijwilliger 
verwachten dat hij/zij zomaar vier of 

meer dagdelen beschikbaar is elke 
maand. Maar met een grote ploeg 
is het werk goed te verdelen en 
ben je niet altijd aan de beurt. 
Daarom hier nog maar eens de op-
roep: ben je zelf erg handig of ken 
je mensen in je omgeving die dat 
zijn: (laten) aanmelden als vrijwilli-
ger bij het Repair Café! 
 
We kunnen alleen een bloeiende 
organisatie zijn dankzij de tijd en 
toewijding van onze reparateurs en 
andere vrijwilligers. Als we die 
ploeg dan ook nog eens kunnen 
voorzien van een ‘eigen’ ruimte 
met veel gereedschap, dan wordt 
meedoen een feestje waar je toch 
al gauw bij wilt zijn. 
 
We kijken uit naar uw aanmeldin-
gen.   
 
Willem de Graaf 
Secretaris 

Van de secretaris 
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Op 16 juli 2022 is 
bij De Kleine 
Duiker  een 
workshop georga-
niseerd voor de 
jeugd van Barend-
recht. 
 
Tijdens deze 
workshop werden 
verschillende 
mooie insecten-
hotels gebouwd 
 
Zo helpen wij de 
natuur en onze 
insecten ook een 
handje! 



Afgelopen periode zijn we weer druk 
geweest bij Karwei Carnisse en in de 
Bibliotheek in Het Kruispunt , lang-
zaam maar zeker lopen de aanvragen 
voor reparaties op. De aanloop bij 
Karwei op zaterdag is bijna altijd ho-
ger dan op de donderdag in de Biblio-
theek. Ook het aantal beschikbare 
reparateurs is op beide dagen iets ho-
ger geworden dan vroeger. 
 
De grootse groep van reparatie blijft 
bestaan uit huishoudelijke apparaten 
zoals: koffiezetmachines, stofzuigers, 
mixers, strijkijzers etc. Speelgoed 
wordt het minste aangeboden. 
 
In november werden op beide dagen 
samen 41 aanvragen gedaan, repara-
tie succes factor was op de zaterdag 
61% en op de donderdag 39 %. Het 
langjarige gemiddelde ligt nu op 51%. 

De mensen die langs komen voor 
een reparatie waarderen ons werk 
ook steeds beter, de fooienpot 
wordt goed gevuld en stijgt. 
 
Het maken van een reparatie plan-
ning is een dynamische bezigheid. 
De 3 maandelijkse beschikbaarheid 
van de reparateurs is goed om te 
weten,  zo kan het aantal mogelijke 
reparaties beter bepaald worden. 
De afzegging van reparaties, door 
welke oorzaak dan ook, blijft lastig 
voor de planning. Na de eerste 
planning zijn er altijd wel 2 of 3 af-
zeggingen en soms op de reparatie 
dag  zijn er ook nog 2-4 afzeggin-
gen en/of mensen die niet komen. 

Han Vlieg 
Planning 

 

Het maken van een planning 

afmeldknop en onze actuele activi-

teitenoverzicht. 

We zitten duidelijk in een stijgende 
trend: het aantal bezoekers op onze 
site en facebookpagina stijgt en ook 
het aantal aanmeldingen voor repa-
raties. Ruim 50% van de aangebo-
den defecte spullen hebben we suc-
cesvol kunnen repareren. Voor 
2023 hopen wij nog meer defecte 
huishoudelijke apparaten, speel-
goed en gereedschap te kunnen 
repareren en het aantal succesvolle 
reparaties significant te verhogen. 
Hopelijk werken de producenten 
daar ook aan mee en wordt repare-
ren eenvoudiger en gemakkelijker 
en zo de norm. Goed voor je porte-
monnee en voor het milieu.  
 
René Schuurman 
PR & Media 

Het afgelopen jaar hebben de vele vrij-
willigers van Stichting Repair Café Ba-
rendrecht niet stil gezeten. Naast de di-
verse maandelijkse repair cafés in Het 
Kruispunt en Karwei waren we ook be-
trokken bij diverse workshops voor de 
jeugd om insectenhotels te bouwen, een 
kids repair café, isoleren van 54 wonin-
gen van Patrimonium en stonden we op 
de Duurzaam Wonen Beurs. Activiteiten 
die hopelijk op termijn zullen leiden naar 
een duurzamere samenleving en een 
beter milieu. Daar mogen we trots op 
zijn.  
  
Ook op communicatiebeleid is het een 

en ander opgepakt. Onze huisstijl wordt 

verder uitgerold naar alle gebruikte 

communicatiekanalen zoals de website, 

facebookpagina, nieuwsbrief, banners, 

flyers, briefkaarten, posters, etc.. De 

website zal in 2023 verder uitgebreid 

worden met handige functies zoals een 
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Niet stil gezeten 



Alle spullen hebben een beperkte levensduur en gaan uiteinde-
lijk stuk. We leven in een consumptiemaatschappij waarbij de-
fecte apparaten, speelgoed of gereedschap geen tweede kans 
krijgen en dat vinden wij zonde. Vandaar Repair Café. 

Heb je speelgoed, gereedschap of defecte (huishoudelijke) ap-
paraten die je graag wilt repareren? Wij helpen je graag bij 
Repair Café Barendrecht waar je door verschillende vrijwilligers 
in Het Kruispunt of Karwei Carnisse geholpen wordt. 

Onder het Motto ‘Weggooien? Mooi niet!’ helpen we je om je 

spullen te repareren. We geven uitleg over het hoe en stellen 

gereedschappen en materialen ter beschikking. En onze vrijwil-

ligers helpen je graag bij deze reparatiewerkzaamheden onder 

het genot van een bakje koffie of thee, een koekje en een 

kletspraatje. Samen repareren is heel gezellig en zeer leer-

zaam. 

Locatie Het Kruispunt 
Middenbaan 111 
2991 CS Barendrecht  
 
Locatie Karwei Carnisse 
Rostock 3 
2993 LH  Barendrecht 

 
0653 - 148902 
 
KvK: 78176883 
 
Bankrekeningnummer: 
NL27 RABO 0355 803 135  
 
www.repaircafebarendrecht.nl 
info@repaircafebarendrecht.nl 

Stichting Repair Café 
Barendrecht 

 

De vrijwilligers helpen je graag bij het repare-
ren van jouw defecte (huishoudelijke) appa-
raat, speelgoed of gereedschap.  
 
Wel graag eerst je repara-
tie aanmelden via de site 
of via de QR-code: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Repair Café van 8 december 2022 in Het 
Kruispunt 

Sponsors en vrienden van Stichting Repair Café Barendrecht: 
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Ook vriend worden van Stichting Repair Café Barend-
recht? 
 
Voor €50,- worden jouw naam en plaats vermeld op onze website on-
der het betreffende jaar. 
 
Maak € 50,- over op rekeningnummer NL27 RABO 0355 803 135 ten 
name van Stichting Repair Café Barendrecht onder vermelding van 
Vriend van SRCB. Of scan de QR-code met je bankapp.  

QR-code 
scannen 
met je 
bankapp 


