Waarom een Repair Café in Geldermalsen?
De vereniging ’11 duurzaam’ is initiatiefnemer
van dit Repair Café. Zij dachten, we kopen
steeds meer spullen, gooien ook steeds meer
weg en aan de mogelijkheid om een kapot
product te repareren wordt vaak niet meer
gedacht. Het Repair Café Geldermalsen wil dan
ook proberen het weggooien van kapotte
spullen minder vanzelfsprekend te maken. Het
motto van het Repair Café is dan ook :
“Weggooien? Mooi niet!” . Op deze manier
maken we onze samenleving ook meer
duurzaam.

Ook een leuke ontmoetingsplek!
Het Repair Café Geldermalsen is ook bedoeld
om de inwoners van Geldermalsen op een
andere manier met elkaar in contact te
brengen. Samen gezellig een kopje koffie of
thee drinken. Kennis te delen en te laten
ontdekken dat repareren soms heel eenvoudig
en vooral ook leuk kan zijn.

Wat kun je komen laten repareren?
Allerlei huishoudelijke apparaten zoals een
stofzuiger, strijkijzer of mixer. Ook kun je er
terecht met houten meubels, klein huisraad of
kinderspeelgoed. Kleding, fietsen en elektronica
zoals computers, tablets en mobiele telefoons
worden niet gerepareerd.

Hoe verloopt zo’n reparatie?
Je gaat samen met een reparateur aan de slag
om je product te repareren. Natuurlijk kan niet
gegarandeerd worden dat je kapotte product
altijd gerepareerd wordt. Maar de reparateur
zal er wel zijn uiterste best voor doen om dit
samen met jou voor elkaar te krijgen. Wie weet
kun je de volgende keer zelf een kapot
apparaat repareren?

Zijn er kosten aan verbonden?
De reparateurs zijn vrijwilligers en aan de
reparatie, of de poging daartoe, zijn geen
kosten verbonden. Er is wel een pot voor kleine
vrijwillige bijdragen. Per slot van rekening kost
het runnen van het Repair Café ook geld.
Waar is het Repair Café Geldermalsen en
wanneer is het open?
Op zaterdag 26 mei opent om 11.00 uur dit
Café zijn deuren!. Daarna zal het Repair Café
Geldermalsen elke laatste zaterdag van de
maand open zijn van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Het Repair Café bevindt zich in het Medialab
van Bibliotheek Geldermalsen (De Pluk),
Rijksstraatweg 64 003 te Geldermalsen. In de
vakantiemaanden juli en augustus is het Repair
Café gesloten.

Opmerkingen, vragen of suggesties?
Algemeen: machteld@11duurzaam.nl
Gereedschap: tom.bijnagte@hiprecision.nl

