ik deel

PRAKTIJKFICHE: REPAIR CAFÉ
WAT IS EEN REPAIR CAFÉ?
Een Repair Café is een gratis bijeenkomst waar mensen (samen) spullen herstellen. Materiaal en knowhow zijn aanwezig, jij
brengt je kapotte voorwerp mee voor de reparateurs.

WAAROM EEN REPAIR CAFÉ?
Kapotte kleren, elektrotoestellen, spelletjes … Vaak worden ze weggegooid terwijl ze nog te herstellen zijn. Zo voorkom je
een heleboel afval, een heleboel uitgaven en door te leren repareren word je zelf een handige Harry of Henriette.

AFSPRAKEN OP VOORHAND
1.

Zorg ervoor dat voor de leerlingen duidelijk is waarom het Repair Café georganiseerd wordt. De Infofiche kan je hierbij
helpen.

2.

Een goede ruimte is een goed begin: een klaslokaal biedt voldoende plaats om spullen te zetten en te repareren. Stoelen en banken kunnen uiteraard best aan de kant. Voor het repareren van fietsen is de speelplaats op een zonnige dag
een prima locatie.

3.

Een minimum aan gebruiksmaterialen zijn de volgende: secondelijm, scharen, garen, snoer en touw, naaimachine,
gereedschapkist met Engelse sleutels, schroevendraaiers, schroeven, hamers, nagels etc…

4.

Ga na welke ervaring nodig is: een fietsenmaker? Iemand die kleren kan herstellen?
Betrek de (groot)ouders, buurtbewoners en anderen bij het Repair Café: handige Harry’s en Henriettes zullen maar al te
graag komen repareren!

5.

Maak duidelijk welke spullen wel en niet mogen meegebracht worden. Tenzij er een expert ter zake aanwezig kan zijn,
vermijd je best complexe goederen zoals computers, smartphones en andere elektronica.

6.

Enkele ideeën: fietsjes en ander buitenspeelgoed, knuffels, puzzels en ander klein speelgoed, schoolgerief, tuinmateriaal
(plantenbakken etc…),…

7.

Voorzie een maximum aantal stuks dat per leerling mag meegebracht worden.

8.

Inventariseer de gebruiksmaterialen waarmee gerepareerd wordt. Je wil achteraf alles uiteraard mooi terugvinden!
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AAN DE SLAG!
1.

Kinderen worden in groepjes van +/- 4 ingedeeld en gaan per groepje aan het werk.

2.

Duur: +/- 2,5u

3.

Voorzie voldoende begeleiding van handige leerkrachten en (groot)ouders. Voorzie per groepje minstens één begeleider.

4.

Voorzie eventueel drank en hapjes. Zie ook de Themafiche Eten & Drinken (www.ikdeel.be): hapjes kunnen bijvoorbeeld
uit de moestuin van de school komen.

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN
1.

In plaats van spullen te repareren die leerlingen van thuis naar school meebrengen, kan je ook spullen van de school zelf
repareren zoals versleten leerboeken, speelgoed, stoelen en banken…

2.

Neem een kijkje op Repair Café, vraag advies op maat aan en informeer naar een regionale organisator. Deze persoon
kan je zeker helpen met de opzet van een Repair Café en zal mogelijk ook graag erop aanwezig zijn.

3.

Je brengt extra sfeer in een Repair Café door een omroeper aan te duiden. Die roept af wanneer iets hersteld is en vraagt
een applaus aan de aanwezigen.

INSPIRATIE
Hier vind je leuke ideeën:
•
https://repaircafe.org/starten/
•

https://www.youtube.com/watch?v=D5fHAnDFQ4A
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