
Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was derde jaar van het SAZ Repair Café Zuidplas en begon in een periode 
met veel corona-maatregelen. Er was vaak onduidelijkheid over de 
openingsmogelijkheden. Een Repair Café past niet onder de indeling van de Rijksoverheid; 
de gemeente Zuidplas heeft haar eigen interpretaties en locaties hadden interne regels. 

Langzaamaan opende alle locaties: Swanla voorop. Op dat moment waren de 
corona-maatregelen niet echt belemmerend. Wij wilden alleen open als bezoekers er bij 
konden blijven. Juist het sociale contact is een belangrijke onderdeel van een Repair Café.

We openden twee nieuwe locaties: de recreatiezaal van Dianthus in Nieuwerkerk en 
Dorpshuis OpMoer in Moerkapelle. Hiermee kwam de wens om in alle dorpen van Zuidplas 
te zitten uit. Aan het eind van het jaar moesten eerst twee en daarna alle locaties wegens 
corona-maatregelen weer sluiten.

De vaste groep van vrijwilligers bleef bestaan. Om de 
periode met verplichte sluiting enigszins door te komen 
ontvingen de vrijwilligers het boekje “Bijzondere 
verhalen uit een Repair Café”. 

Extra reparateurs zijn altijd welkom; zeker voor de 
nieuwe locatie in Moerkapelle. Nieuwe vrijwilligers 
kunnen zich rechtstreeks aanmelden of dit doen via SAZ
of het Vrijwilligers Informatie Punt van Stichting Zo. Een 
keer langskomen is het leukst en gezelligst.

Met wie
Het SAZ Repair Café Zuidplas is een gezamenlijke activiteit met de verschillende locaties 
en is voor iedereen toegankelijk. Organisatorisch is het Repair Café één van de 
ondersteuningsactiviteiten van SAZ (Senioren Actief Zuidplas).

Samenwerking
Het Repair Café neem deel aan het Duurzaamheidsplatform Zuidplas. Het 
Duurzaamheidsplatform ondersteunt o.a. bij contacten met de gemeente en publiciteit. We
zijn onderdeel van Stichting Repair Café en daarmee van het wereldwijde netwerk. We 
gebruiken de werkwijze en huisstijl van Repair Café en nemen deel aan 
(online)bijeenkomsten.

Gedurende de lockdown sloten we ons aan bij het Nederlands-Vlaamse Repair 
connect. Hierbij kunnen reparaties online of middels verzending uitgevoerd voeren. Tot op 
heden kwamen er via deze weg geen reparaties binnen.

Publiciteit
Het Repair Café staat in de periodieke 
activiteitenoverzichten van SAZ, Swanla, de 
Kroon en OpMoer. Onze eigen Facebookpagina 
geeft actueel nieuws; met de wisselende 
openingsmogelijkheden was een actueel 
overzicht hard nodig.

Zowel het Hart van Holland, 
GouweIJsselNieuws als DichtbijFM besteedden 
aandacht aan ons. Het Vrijwilligers Informatie 
Punt (Stichting Zo) bezocht het Repair Café om 
filmopname  s te maken en op het Vrijwilligers 

Informatie Punt stond een vacature voor nieuwe reparateurs. De gemeente Zuidplas 
presenteerde in een Youtube filmpje het Repair Café als één van de duurzame 
burgeractiviteiten in Zuidplas. Deelname aan (gemeentebrede) activiteiten van derden 
leverden vrijwel geen directe aandacht op.
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Douwe van der Helm van Repair Café 
Steenwijk met zijn boekje.

https://youtu.be/fbNDniWedpg
https://youtu.be/Hd3XLqZOJwU


Wat hebben we bereikt
Bezoekers wisten ondanks de coronasluitingen ons goed te
vinden. De sfeer en de onderlinge praatjes en contacten waren
altijd goed. Het merendeel van de bezoekers zijn ouderen.In
Nieuwerkerk zien we vaak bewoners van Dianthus.  Het aantal
niet-gepensioneerden neemt toe. Met de lange onderbreking is
het bezoekersaantal in Moordrecht behoorlijk teruggelopen.
Moerkapelle zit nog duidelijk in de aanloop. 

Bezoekers komen vooral met huishoudelijke apparaten (veel
koffiemachines en stofzuigers), verlichting, elektrisch
gereedschap (diverse boormachines) en audio-apparatuur. We
doen (nog) geen kledingreparaties.

We houden reparaties (anoniem) bij in de landelijke 
Repairmonitor. Het slagingspercentage zakte iets en
daarmee zaten we in 2021 iets onder het landelijk 
gemiddelde. Een aantal bezoekers kregen advies , 
zoals een vervangend onderdeel bestellen of de 
koffiemachine een paar keer goed ontkalken. 
Daarbij is niet bekend of ze dat ook gedaan hebben.

(Eenvoudige) elektrische (keuken)apparaten zijn 
vrijwel altijd te repareren. Door ervaring wordt de 
slagingskans van stofzuigers en boormachines 
steeds hoger. Moderne elektronica en 

geluidsapparatuur zijn amper te openen, laat staan te repareren. Bezoekers met 
computers, tablets of printers zijn zeldzaam.

2019 2020 2021
Locaties 2 3 4

Bezoekers / 
reparaties

223 119 121

Slagingspercentage 54% 67% 61%
Gezelligheid Niet in een getal uit te drukken

In november hielden we samen met Leefbaarheid De Anjers een rollatorspreekuur in 
Dianthus. Op de locatie Moerkapelle repareerden de vrijwilligers de bovenvloer en het dak 
van een poppenhuis van BSO het Ganzennest en de kegelbaan van Dorpshuis OpMoer.

Financiën
We konden 2021 met een positief
resultaat van €307,66 afsluiten. De vaste
kosten zijn beperkt. Voor de nieuwe
locaties is gereedschap en materiaal slim
gesorteerd en nieuw gereedschap
gekocht. Voor elk van de locaties maakte 
Zorgboerderij In de Krom houten
sandwichborden van resthout.

Opbrengsten uit de fooienpot waren (soms
verrassend) goed. Er was ruimte voor een
bijdrage aan een borrel met de
vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers
maakten daarbij gebruik van een voucher
die Welzijn Zuidplas eind 2020 uitreikte
aan vrijwilligers in Zuidplas. 
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De borrel en het etentje met de reparateurs is zeker 
voor herhaling vatbaar. Komende keer kunnen hopelijk
alle vrijwilligers er bij zijn. 



Deelname onderzoek Circulair Ambachtscentrum

In 2021 startte een onderzoek naar een circulair ambachtscentrum 
in Zuidplas. In dit project werken gemeente Zuidplas, de 2e-
kanswinkel uit Moerkapelle, het Duurzaamheidsplatform, Stantec en 
het Repair Café Zuidplas samen. Het onderzoek omvat:

 Vanaf juni was er een maandelijkse praktijktest inzameling 
kringloopgoederen naast het afvalbrengstation Nieuwerkerk.
Er blijkt veel interesse onder inwoners. Het ruime en brede 
aanbod blijkt van goede kwaliteit.

 Reparatie van defecte spullen kan de stroom bruikbare 
goederen vergroten. Bij onbekende mankementen is 
reparatie amper mogelijk. Samenwerking tussen de 
vrijwilligersorganisaties kwam langzaam op gang.

 De gemeente en Stantec verkennen de ruimtelijke, 
logistieke, juridische en bedrijfsmatige aspecten van een 
circulair ambachtscentrum als onderdeel van een duurzaam 
afvalbrengstation.

Het Repair Café doet mee in de overleggen, legt contacten en voert 
aantal acties uit. De inzet ligt grotendeels bij één persoon.

En nu verder
Het SAZ Repair Café Zuidplas loopt soepel en is zeker succesvol. Vanzelfsprekend hopen 
we vroeg in 2022 weer open te gaan. We kijken of we meer servicezaken zoals 
rollatoronderhoud, messen slijpen en computer-updates kunnen doen. Bezoekersaantallen 
kunnen en mogen omhoog. Door de diverse sluitingen wegens corona-maatregelen zal de 
(naams)bekendheid opnieuw moeten worden opgebouwd. We hebben daarom voortdurend
aandacht voor (gratis) publiciteit. Het aantal actieve vrijwilligers mag iets groter, met 
name in Moordrecht en Moerkapelle. Dat geeft meer flexibiliteit, zekerheid en gezelligheid.

Zuidplas, 30 maart 2022
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Proefinzameling kringloopgoederen 
(vrijwilliger 2e-kanswinkel)


