
Persbericht Zutphen 7 januari 2017.

Succesvol Repair Café Zutphen vaker open.

Repair Café Zutphen wil de komende maanden een proef doen met een 14 daags Repair 
Café.

In oktober 2013 werd het eerste Repair Café in de Stadswerkplaats georganiseerd en het was
meteen een succes. Enthousiaste vaklieden meldden zich als vrijwilliger. Dat enthousiasme is 
er nog steeds en het Repair Café Zutphen wil graag naar een twee wekelijkse openstelling. 

Bijna iedereen heeft wel eens spullen thuis die kapot zijn. Een metalen verbinding die knapt, 
een oude stofzuiger of ander apparaat dat niet werkt, een broek die te lang is, een 
rammelend onderdeel aan een fiets, of een stoel die niet meer stevig is. Die lievelingstrui 
met gaatjes bijvoorbeeld, het koffiemolentje wat nog van oma komt, een tas waar een 
veiligheidsspeld aan zit. Onder het motto ‘Weggooien? Mooi niet!’ worden er op allerlei 
plekken in Nederland waaronder in Zutphen en Warnsveld Repair Cafés georganiseerd. Ze 
hebben als doel om de hoeveelheid afval te verminderen, het repareren weer onder de 
aandacht te brengen en elkaar te ontmoeten

Vaak komen mensen met elektrische apparaten die niet te repareren zijn, dit geldt in het 
bijzonder voor een groot aantal van de eigentijdse koffiezetapparaten. In ieder geval is dan 
na afloop duidelijk dat er niets meer aan te doen is. In de meeste gevallen kun je weer naar 
huis gaan met iets dat wél weer bruikbaar is en het is mooier nog als je daar zelf aan 
meegeholpen hebt. De hulp die je krijgt kun je waarderen met een gift waarvan je de hoogte 
zelf mag bepalen. 

Het Repair Café is open van 13.00 tot 16.00 uur.

De data voor de komende Repair Cafés in de Stadswerkplaats zijn: 14 en 28 januari, 11 en 25 
februari en 11 en 25 maart. 

Het adres van de Stadswerkplaats is De Waarden 309, in een bocht van de Laan van Eme, een
voormalige voetbalkantine op het terrein Helbergen. 

Meer informatie is te vinden op de website: Meer informatie is te vinden op de website van de 
Stadswerkplaats www.stadswerkplaats-zutphen.nl,   www.repaircafe.nl. en op Facebook 
RepairCafeZutphen. 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over het Repair Café kunt u contact opnemen met coördinator Ton 
Schaap tel. 0683810575 

http://www.stadswerkplaats-zutphen.nl/
http://www.repaircafe.nl/

