Beleid, visie, doelstelling en aanpak t.b.v. ReparatieCafé Ugchelen
De populariteit van “Repair Cafés” is enorm. Er zijn er al honderden in Nederland. Vaak
voortgekomen uit ideële overwegingen of vanuit “Transition Town Nederland “
Wat in Ugchelen kan ontstaan (het ReparatieCafé) is een combinatie van de uitgangspunten van de
Repair Café en een reparatie werkplaats.
Visie
1. Fabrikanten zijn nog niet erg bezig met duurzaamheid van hun producten. Hoewel sommige
bedrijven serieuze pogingen ondernemen om het hergebruik van producten te bevorderen,
is het nog steeds zo dat producten over het algemeen niet worden gemaakt om zo lang
mogelijk mee te gaan. Het ReparatieCafé kan een zinvolle bijdrage leveren aan
duurzaamheid.
2. Onze energie en grondstoffen worden steeds schaarser. Onze afvalberg wordt steeds groter.
Aan de consumentenkant , als ReparatieCafé , kunnen we aan het verminderen van deze
afvalberg een bijdrage leveren door defecte producten waar mogelijk te repareren of te
hergebruiken.
3. De groep mensen die dichtbij of soms onder het bestaansminimum moeten leven wordt
steeds groter. De toeloop naar de voedselbank is de laatste jaren sterk gestegen. Veel
mensen hebben minder te besteden. Voor deze groeiende groep mensen heeft het
ReparatieCafé een belangrijke economische betekenis.
4. Veel mensen kunnen hun vaardigheid op een bepaald gebied in het ReparatieCafé inzetten
ten behoeve van anderen. Vakmensen kunnen op vrijwillige basis een zeer nuttige bijdrage
leveren aan de samenhang ( sociale cohesie) en het welzijn van de bevolking.
5. Wij leven in geïndividualiseerde samenleving. Het begrip samenwerken zal in het
ReparatieCafé sterk gestimuleerd worden. Sommige mensen kunnen anderen van dienst zijn.

Bovenstaande visie leidt tot de volgende Doelstellingen van het ReparatieCafé:
1. Zij wil laagdrempelig zijn en wil op die manier reparaties en herstelwerkzaamheden
verrichten tegen zo gering mogelijke kosten.
2. Zij wil een bijdrage leveren aan het welzijn en de sociale cohesie van de bevolking van
Ugchelen.
3. Zij wil de gedachten over reparatie en het hergebruik van middelen bevorderen.
4. Zij wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzaamheid in de samenleving.
5. Het wil een plek zijn waar zowel het technische of economische voordeel wordt
gecombineerd met de ontmoeting en het sociale contact.
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Hoe gaat het ReparatieCafé deze doelstelling bereiken:
1. Er is een initiatiefgroep die beleid gaat ontwikkelen en het project “draagt”.
2. Er is een eenvoudig haalbaarheidsonderzoek in Ugchelen gehouden dat heeft aangetoond
dat er behoefte aan het project is.
3. Er is en wordt contact opgenomen met organisaties die belangrijk zijn voor het behalen van
het doel. Sociaal culturele instellingen, Gemeente Apeldoorn, Dorpsraad en Ondernemers.
4. Er is een ruimte gezocht en gevonden in Ugchelen die voor een langere periode duurzaam
gebruikt kan worden. Een ruimte waar zowel het economische, als het sociale aspect tot zijn
recht komt. Economisch = de reparatie; Sociaal = de krant kunnen lezen, koffie kunnen
drinken, met andere mensen kunnen praten, eventueel kunnen biljarten, computeren,…enz.
De ruimte bevindt zich in het dorpshuis Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan.
5. Het ReparatieCafé gaat op zoek naar bekwame reparateurs die:
a. vrijwillig willen meewerken,
b. de doelstelling onderschijven
c. een vakkundige bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling
6. Het ReparatieCafé streeft er naar om op vaste tijden (bij voorkeur wekelijks) haar diensten
aan te bieden. De openingstijden zullen nog afgestemd moeten worden met de reparateurs,
vrijwilligers, de eigenaar (vereniging Ugchelens Belang) en de pachters van het dorpshuis.
7. De initiatiefgroep wordt in eerste instantie een werkgroep van de Vereniging Ugchelens
Belang die al meer dan 100 jaar bestaat. De bestuurlijke kennis en het vangnet van een
gerenommeerde vereniging bieden betere garanties voor een goede opzet en levensduur
van het ReparatieCafé Ugchelen.

Uitgangspunten, voorwaarden en regels:
-

Het ReparatieCafé richt zich uitsluitend en alleen op particulieren.
Het ReparatieCafé wil niet concurrerend zijn, maar zoekt waar mogelijk samenwerking met
de Ugchelense middenstand.
De werkzaamheden worden uitsluitend in het ReparatieCafé uitgevoerd.
Er kan geen garantie worden gegeven voor de reparatie werkzaamheden
Materiaalkosten zullen moeten worden vergoed.
Mogelijk zal een vrijwillige of kleine bijdrage worden gevraagd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden. Hier moet nog over besloten worden.
Leidend motief is dat het ReparatieCafé geen winst hoeft te maken.
De werkzaamheden worden gedaan in de aanwezigheid van de eigenaar van het aangeboden
product. ("Ontmoeten")
De reparaties zijn gericht op producten die anders niet meer gebruikt of weggegooid zouden
worden.
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