
Brabants Dagblad 05/02/2015 Page : B02

Copyright (c)2015 Brabants Dagblad 05/02/2015 Februari 5, 2015 3:37 pm / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page

door Annemiek Steenbekkers

KERKDRIEL – Fabian z’n knuffelkik-
ker is kaduuk: de batterijen leeg.
De koptelefoon van Teun weigert
dienst omdat de draadjes loszitten.
En Riva heeft twee gaten in z’n
broekspijp. Op de vraag op het aan-
meldstrookje of hij hiervoor ook
onderdelen meebrengt, luidt het
antwoord: ‘nee, want er zitten ge-
woon gaten in’.

Dat plus flink wat lekke banden
kwam gistermiddag voorbij tij-
dens de eerste junioreditie van
het Repair Café Bommelerwaard.
Acht vrijwilligers zaten vanaf
twee uur ’s middags klaar in de
gymzaal van basisschool De Mei-
doorn in Kerkdriel, gewapend
met dozen gereedschap, lijm, een
naaimachine en een emmer water
voor de workshop banden plak-
ken. De insteek: de leerlingen van
de groepen vijf, zes, zeven en acht
ervan bewust te maken dat voor
kapotte spullen niet zonder meer
een enkeltje kliko geldt. „We heb-
ben ter voorbereiding op dit Rep-

air Café vorige week voorlichting
gegeven aan de kinderen over wat
het Repair Café doet en toen zei
één kind op de vraag wat er met
kapotte spullen gebeurt ook inder-
daad: weggooien en nieuwe ko-
pen”, vertelt Gerbrand Boonstra,
voorzitter van het Repair Café.
„Het is afwachten hoe deze eerste
keer met de kinderen verloopt,
maar we willen ze meegeven dat
dingen repareren leuk kan zijn en
vaak ook vrij eenvoudig.”
De doorsnee doelgroep die zich
meldt bij de repair cafés in Kerk-
driel, Ammerzoden of Zaltbom-
mel is volgens Boonstra 50-plus.
„Gemiddeld komen er vijftien,
twintig mensen op af en daarmee
hebben we onze handen vol. Zo’n
zeventig procent van de proble-
men kunnen we verhelpen. Vaak
is het toch ook een kwestie van
slecht onderhoud, zoals een
stroomstrijkijzer dat ontkalkt
moet worden.”
In plaats van stofzuigers, magne-
trons en lampen deze middag ge-
heel andere waar op de ‘behandel-
tafel’. Guus’ z’n op afstand bedien-
bare auto is zonder antenne on-
bruikbaar geworden. Hij kijkt toe
als de vrijwilliger aan het solde-
ren slaat. „Ik dacht dat ze zelf ook
mee mochten helpen”, mompelt
moeder. „Dan maar extra goed op-
letten.” Zoonlief: „Ach, het is niet
zo ingewikkeld hoor.”

We willen kinderen
meegeven dat dingen
repareren leuk kan zijn
Gebrand Boonstra, Repair Café

� Vrijwilligers van het Repair Café Bommelerwaard stortten zich gistermid-
dag op de reparatie van kinderspeelgoed en -kleding. foto Cor de Kock
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