
Hebben we net de CO-

VID-19 pandemie ach-

ter ons gelaten, wor-

den we opgeschikt 

door een oorlog op 

een paar duizend km 

afstand. Niet de 

meest vruchtbare tijd 

om aandacht te vragen 

voor duurzaamheid en 

de weg naar een cir-

culaire samenleving. 

Toch doe ik het.  

 

Repair Café Barend-

recht draagt een 

klein maar o zo be-

langrijk steentje bij 

aan de doelstelling 

om in 2050, ook in 

Barendrecht, een cir-

culaire gemeente te 

zijn. Wij repareren 

en zorgen dat er min-

der afval naar het 

afvalbrengstation 

gaat aan de London. 

Overigens praten wij 

liever over een 

grondstoffenstation, 

materialen die een 

tweede leven krijgen. 

Repair Café Barend-

recht heeft op het 

grondstoffenstation 

een container staan 

waar we onderdelen 

opslaan die gebruikt 

worden bij de ver-

schillende repara-

ties, tegenover de 

ingang van het grond-

stoffenstation. 

  

Verder gaan Bouwmarkt 

Karwei Carnisse en 

Repair Café Barend-

recht iedere eerste 

zaterdag van de maand 

reparaties op locatie 

Rostock 3 uitvoeren. 

Onder de naam Repara-

tiestudio is deze 

service vanaf de eer-

ste zaterdag van de 

maand beschikbaar. 

Het gaat voorlopig om 

een pilot. Bij succes 

wordt de Samenwerking 

naar meer bouwmarkten 

uitgerold.  

O ja voor ik het ver-

geet: een gerepareerd 

stofzuiger of koffie-

automaat draagt ook 

bij aan het beteuge-

len van de hoge in-

flatie.  
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Het bestuur en alle vrijwilligers van Repair Café Barendrecht wensen 

jou en je gezin een hele goede vakantie en heel veel vakantiepret. 



Op een paar zaken na is 

het administratief rus-

tig in 2022. 

 

Uitzonderingen hierop 

zijn het verkrijgen van 

de ANBI status, finan-

ciële verantwoording en  

definitieve vaststel-

ling van de gemeente-

lijke subsidie over 

2021 en het invoeren 

van de QR-code. 

 

Van de belastingdienst 

hebben wij een Beschik-

king Algemeen Nut Beo-

gende Instelling  

(ANBI) ontvangen. Dit 

betekent dat wij als 

stichting van particu-

lieren en bedrijven 

schenkingen mogen ont-

vangen en dit niet aan 

de belastingdienst hoe-

ven te melden. Omge-

keerd mogen particulie-

ren en bedrijven de 

schenking aftrekken van 

hun belastingaangifte. 

De ANBI status maakt 

het daarom eenvoudiger 

en aantrekkelijker  om 

schenkingen te doen 

door zowel particulie-

ren als bedrijven. 

 

Voor 2021 heeft de 

stichting van de ge-

meente Barendrecht een 

voorschot ontvangen van 

€ 6.000,-. Naar aanlei-

ding van de door ons 

ingeleverde jaarstukken 

heeft de gemeente de 

subsidie vastgesteld op 

€ 6000,-. Dit betekent 

voor ons, dat de subsi-

die door de gemeente 

definitief is vastge-

steld. 

 

In  2022 hebben wij ook 

het scannen van een QR-

code ingevoerd. Dit 

biedt voor bezoekers 

van het Repair Café de 

mogelijkheid om met be-

hulp van hun mobiele 

telefoon een gift of 

donatie over te maken. 

De bezoeker scant de QR

-code en kan vervolgens 

een bedrag naar keuze 

via de bankapp overma-

ken. 

Van de penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANBI status, 

definitieve 

subsidietoeke

nning en QR-

code” 
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Theo Bierman 

Penningmeester 

Op 4 juni 2022 is 

het landelijke 

pilotproject ge-

start onder de 

naam Reparatie-

studio waar op 

locatie bij Kar-

wei Carnisse de-

fecte apparaten, 

speelgoed en ge-

reedschap worden 

gerepareerd. 



Begin dit jaar hadden 

we toch nog last van 

die pandemie maar vanaf 

februari konden we dan 

toch met hygiëne maat-

regelen verder gaan met 

onze Repair middagen. 

 

In de bibliotheek Aan-

Zet zijn er tot nu toe 

48 bewoners van Barend-

recht gekomen met hun 

kapotte apparaten. Ge-

lukkig hebben we nu een 

vaste ruimte in de bi-

bliotheek kunnen huren 

zodat we een goede in-

deling van de repara-

tietafels kunnen maken. 

Zo is er ruimte genoeg 

voor de reparatie maar 

ook is er genoeg ruimte 

voor de aanvragers. On-

ze gastvrouwen en gast-

heren hebben ook een 

mooie plek bij de deur 

gekregen zodat zij de 

aanvragers goed kunnen 

ontvangen. Ook de kof-

fie en thee service is 

weer beter geworden. 

 

In het eerste half jaar 

heeft ons team van 13 

reparateurs de appara-

ten die zijn aangebo-

den, hersteld. De mees-

te apparaten zijn 22 

huishoudelijke- en 13 

ICT/elektronische appa-

raten. Verlichting (6 

stuks), gereedschap 

(2stuks) en speelgoed 

(1 exemplaar) worden 

minder aangeboden. Een 

aantal van diverse ver-

schillende apparaten is 

6 stuks. 

 

Het lukt om gemiddeld 

tot nu toe 56% van die 

apparaten te herstel-

len, ook zijn de aan-

vragers blij met de me-

dedeling dat het niet 

gerepareerd kan worden, 

dan kan het met een ge-

rust hard weg gegooid 

worden. 

 

Een aarzelend begin maar een druk half jaar 

want er is voldoende 

werk aan de winkel! 

 

Bij een bezoekje aan 

het Afval-Aanbied-

Station, door ons omge-

doopt tot Grondstoffen-

station, weer gezien 

wat er allemaal wordt 

weggebracht. Niet al-

leen troep en kapotte 

spullen, maar toch ook 

een hoop zaken die nog 

heel zijn. ‘t Zou fijn 

zijn als meer mensen de 

moeite nemen dat soort 

spullen af te leveren 

bij een kringloopwinkel 

zoals Opnieuw & Co. 

Krijgt het in ieder ge-

val een kans op een 

tweede leven. 

 

Gelukkig kunnen wij met 

het Repair Café een po-

ging doen de afvalberg 

wat te verkleinen door 

de levensduur van appa-

raten en speelgoed te 

verlengen middels repa-

ratie. 

 

Geweldig hoe een aantal 

vrijwilligers er hele-

maal voor gaat om her-

stelwerk uit te voeren 

en wat een voldoening 

als een reparatie is 

geslaagd! Zowel bij de 

reparateur als bij de 

eigenaar. En ook wan-

neer reparatie het niet 

lukt is dat nog reden 

voor positiviteit: het 

is in ieder geval ge-

probeerd en er is nu 

duidelijkheid. 

 

Het lijkt erop dat we 

een toenemend aantal 

aanmeldingen krijgen 

voor reparaties, dus 

inderdaad: werk aan de 

winkel  

 

Beste lezers, 

 

Er ligt een drukke tijd 

achter ons waarin het 

Repair Café, na alle 

Covid perikelen, nu 

eindelijk echt van 

start lijkt te gaan. En 

dat is goed nieuws, 

“Echt van start” 

 

 

“Ruim 56% van 

de aangeboden 

defecte 

apparaten 

worden 

gerepareerd” 
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Han Vlieg 

Planning en Vrijwil-

ligers 

Willem de Graaf 

Secretariaat 



Alle spullen hebben een beperkte levensduur en gaan 

uiteindelijk stuk. We leven in een consumptiemaat-

schappij waarbij defecte apparaten, speelgoed of ge-

reedschap geen tweede kans krijgen en dat vinden wij 

zonde. Vandaar Repair Café. 

Heb je speelgoed, gereedschap of defecte 

(huishoudelijke) apparaten die je graag wilt repare-

ren? 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 be-

schikking. En onze vrijwilligers 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 leerzaam. 

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 repareren van jouw defecte 

(huishoudelijke) apparaat, speelgoed of 

gereedschap.  

 

Wel graag eerst je reparatie aanmelden 

via de site repaircafebarend-

recht.nl/reparatie-aanmelden/ 

 

Foto: Repair Café van April 2022 

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 websi-

te onder het betreffende jaar. 

 

Maak € 50,- over op rekeningnummer NL27 RABO 0355 803 135 

ten name van Stichting Repair Café Barendrecht onder vermel-

ding van Vriend van SRCB. Of scan de QR-code met je bankapp.  

QR-code 

scannen 

met je 

bankapp 


