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Zeer gewaardeerde
vrijwilligers/ reparateurs en belangstellenden,
helaas is het weer
niet gelukt om een
COVID-19 vrije afspraak te maken voor
onze nieuwjaarsreceptie. Dit om onder het
genot van een hapje
en drankje ervaringen
uit te wisselen, terug te kijken op een
bewogen jaar, vooruit
te kijken naar de
plannen voor 2022
maar vooral om elkaar
een gezond jaar te
wensen. Het uitwisselen van onze resultaten en plannen moet
nu noodgedwongen via
deze digitale nieuwsbrief gebeuren.
Een onderdeel van onze bijeenkomst zou
een inventarisatie
zijn van jullie idee-

ën voor 2022. Een
planning maken kan
alleen met de juiste
input. Om jullie wensen en ideeën boven
water te krijgen
heeft Han een enquêteformulier gemaakt
die jullie per mail
zal worden toegestuurd. Graag zien
wij deze zo snel mogelijk retour.
Als bestuur blijven
we doorgaan. Onze Repair café staat volop
in de belangstelling
van de burgers en politiek. Terecht! We
leveren met elkaar
een kleine maar belangrijke bijdrage
aan het bereiken van
de klimaatdoelen.
We hebben de wind in
de zeilen. Nu alleen
nog het “Coronamoeras
verlaten”.

in 2021 en tot gauw
in 2022.
Peter Klaassen
Voorzitter Stichting
Repair Café Barendrecht

Peter Klaassen
Voorzitter

Bedankt voor je inzet
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Verslag van de secretaris
Een nieuw jaar met
nieuwe kansen? Als het
aan het Repair Café
ligt wel!

Willem de Graaf
Secretaris

“Veel nieuwe
kansen voor
apparaten die we
repareren”

Natuurlijk, vooral veel
nieuwe kansen voor apparaten die we repareren, maar daarnaast
zien we ook veel andere
opties. Daarbij denken
we aan een groei van
het vrijwilligerscorps
waarmee we aan de slag
willen op andere tijden
en plaatsen.
Op dit moment is
daarbij de eerste
locatie waar we ons oog
op hebben laten vallen
de buurtkamer in Carnisselande. We hopen zo
ook in westelijk Barendrecht een bijdrage
te kunnenn leveren aan
het verminderen van de
stroom afgedankte apparatuur.
Ook aan de slag op andere tijdstippen dan de
donderdagmiddagen kan
de toestroom van klanten doen toenemen. Immers, veel mensen

werken overdag en zijn
dus niet in staat op
een doordeweeksemiddag
van de partij te zijn
met hun te repareren
spullen.
Bouwen aan de kennis
van onze vrijwilligers
staat op op de rol.
Denk daarbij aan workshops waarbij we onderling kennis delen en
misschien ook cursussen.
Op het grondstoffenstation ligt ook nog een
aardige uitdaging: wat
zijn de mogelijkheden
nu we daar onderdelen
kunnen gaan “oogsten”?
Een goede inventarisatie van reparaties en
wat we daarbij missen
aan vervangingsmateriaal is noodzakelijk
evenals een goed
“magazijnbeheer”. Een
uitdaging op zich!

gereedschap, uitbreiding van ons assortiment te repareren
zaken, op zoek naar
meer samenwerking met
andere organisaties en
andere Repaire Café’s.
Als bestuur natuurlijk
zeer ambitieus, maar
alleen uitvoerbaar met
medewerking van onze
vrijwilligers! Maak in
de enquete dus goed
duidelijk wat je zelf
vindt en kunt.

En verder?
Een vernieuwde website,
op zoek naar sponsoren
en subsidie(s), meer

Een middagje repareren in
de bibliotheek AanZet met
Carel Souwer
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Resultaat van onze vrijwilligers
Nog even en het jaar is
weer voorbij. Wat is
de tijd toch snel gegaan, ondanks alle uitdagingen die wij dankzij de Corona-pandemie
moesten overwinnen. We
kijken toch met tevredenheid terug op wat we
met z’n allen hebben
bereikt in 2020. Enkele
feiten.
In 2020 zijn in totaal
5 bijeenkomsten geweest
waarbij 60 inwoners van
Barendrecht hun spulletjes ter reparatie heb-

ben aangeboden. Het betrof 26 huishoudelijke
apparaten, 2 speelgoed,
1 gereedschap, 14 ICT/
elektronische apparaten, 7 verlichting en
10 anders. Gemiddeld
waren 7 vrijwillige reparateurs aanwezig.

Van de 60 aangeboden
apparaten zijn 32 stuks
hersteld en 28 apparaten konden we niet repareren. Bij 17 meldingen werd nog advies gegeven. Het slagingsper-

centage over 2021 bedraagt 53,3%. Hulde aan
alle vrijwilligers voor
dit succes.
We hopen dat in 2022
nog minder spulletjes
worden afgedankt en we
nog meer mensen kunnen
helpen.
Han Vlieg
Planning en Vrijwilligers

Han Vlieg
Planning en Vrijwilligers

“wij hebben echter

Verslag van de penningmeester

niet stil gezeten”
Beste mensen,
Het financiële boekjaar
was dankzij de corona
relatief rustig, maar
wij hebben echter niet
stil gezeten. Ondanks
alles is het toch gelukt om een aantal repair dagen te organiseren in periodes dat er
minder maatregelen waren. Helaas was de repair dag in november
jl. voorlopig weer de
laatste.
Voor het jaar 2022 hebben wij als stichting
subsidie aangevraagd
bij de gemeente Barendrecht. Van de gemeente
hebben wij bericht ontvangen dat onze aanvraag is gehonoreerd en
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deze subsidie in januari mogen ontvangen .
Enkele sponsors hebben
hun bijdragen ook in
2022 gecontinueerd.
Wij willen graag als
stichting een ANBIstatus verwerven
(Algemeen Nut Beogende
Instelling). Giften aan
ANBI’s zijn aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting en onder bepaalde voorwaarden komen ANBI’s in
aanmerking voor een
vrijstelling van de erf
- en schenkbelasting,
overdrachtsbelasting en
voor vermindering van
de energiebelasting.

is geweest het investeren in en inrichten van
een container. De container is 15 oktober
jl. feestelijk geopend
door wethouder Cees
Schaap op het afvalaanbiedstation.
Wij hebben in 2021 niet
stil gezeten. Financieel gaan we vol vertrouwen naar het nieuwe
jaar 2022.
Theo Bierman
Penningmeester

Een andere activiteit
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Theo Bierman
Penningmeester

Stichting Repair Café
Barendrecht
Locatie Bibliotheek AanZet

Middenbaan 111
2991 CS Barendrecht
0653 - 148902
KvK: 78176883

Bankrekeningnummer:
NL27 RABO 0355 803 135
www.repaircafebarendrecht.nl
E-mail: info@repaircafebarendrecht.nl

Alle spullen hebben een beperkte levensduur
en gaan uiteindelijk kapot. We leven in een
consumptiemaatschappij waarbij kapotte apparaten, speelgoed of gereedschap geen tweede
kans krijgen en dat vinden wij zonde. Vandaar
Repair Café.
Heeft u defecte apparaten, speelgoed of gereedschap die u graag wilt repareren? Wij
helpen u graag bij Repair Café Barendrecht
waar u iedere maand door verschillende vrijwilligers in de centrale Bibliotheek AanZet
in het Kruispunt in het centrum van Barendrecht geholpen wordt.
Onder het Motto ‘Weggooien? Mooi niet!’ helpen we u om uw spullen te repareren. We geven
uitleg over het hoe en stellen gereedschappen
en materialen ter beschikking. En onze vrijwilligers helpen u 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.

Sponsors en vrienden van Stichting Repair Café
Barendrecht:
repaircafebarendrecht.nl

De feestelijke
opening van de
container van
Stichting Repair
Cafe Barendrecht
op 15 oktober 2021
op het afvalaanbiedstation
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