Economie
wubbo

Wubbo Ockels; astronaut, natuurkundige, uitvinder, onvermoeibaar
idealist, overleed op 18 mei 2014. Niet lang daarvoor schreef hij een
open brief aan de wereld: we moeten nú onze planeet redden.
In elke Zin leest u een antwoord op die brief.
Aflevering 8: Martine Postma, oprichter van het Repair Café.

Martine Postma
(1970) richtte het
Repair Café op. In
plaats van spullen
weg te gooien, is er
de mogelijkheid
om ze samen met
vrijwilligers gratis
te repareren. Door
bij te houden welke
producten kapot zijn
en hoe vaak, hoopt
Martine fabrikanten
wakker te schudden
om duurzamer te
produceren.
Repaircafe.nl

In 2009 waren er in Amsterdam nauwelijks ondergrondse afvalcontainers. Fietste ik op de dag dat het vuil werd opgehaald
door de stad, stoorde ik me aan de relatief goede spullen
die ik naast de vuilniszakken zag staan. Afgedankte kleding,
stoelen, stofzuigers en televisies. Dat is toch geen afval?
Ik verdiende destijds mijn brood als freelance journalist.
Duurzaamheid en afvalbeperking waren mijn specialisme. Voor
stadsdeel Amsterdam-Oost schreef ik de ‘Niet-zomaar-wegwijzer’,
een waaier met dertig tips. Wat doe ik met mijn oude en kapotte
spullen, als ik ze niet wil weggooien? Zo kwam ik op het idee
voor het Repair Café. Lang dacht ik dat niemand het iets kon
schelen dat we op deze manier ontzettend veel afval produceren.
Later besefte ik dat het anders zit. Mensen wíllen best
repareren, maar weten niet hoe dat moet. Wilde ik repareren

aantrekkelijk maken, moest ik zorgen dat het net zo makkelijk,
goedkoop, dichtbij en toegankelijk werd als het kopen van iets
nieuws. In elke buurt wonen mensen die goed kunnen repareren en
dat ook graag doen. In de praktijk blijken veel reparateurs met
pensioen, arbeidsongeschikt of werkloos. Mensen die – economisch
gezien – niet (meer) in het centrum van de belangstelling staan,
maar in het Repair Café worden bestempeld als ‘de held van de
dag’. Het Repair Café is dus én goed voor het milieu én voor de
buurt. We testten mijn idee in een zaaltje in Amsterdam-West.
De vrijwilligers vonden het fijn om hun kennis te delen, de
buurtbewoners waren blij met hun gratis gereviseerde huisraad.
Naderhand kreeg ik vragen van mensen die in hun eigen buurt ook
een Repair Café wilden organiseren, dus maakte ik de Repair Café
handleiding, die geïnteresseerden online kunnen aanvragen. Sinds
de start in 2011 is het concept een enorm succes. Inmiddels
wordt op 250 plaatsen in Nederland regelmatig een Repair Café
georganiseerd. Wereldwijd op 700 locaties in Europa, de
Verenigde Staten en Canada. Voor de crisis was afvalbeperking

geen sexy onderwerp. Mede dankzij ons is de discussie over de
wegwerpmaatschappij op gang gekomen. Ook jij wilde mensen
aan het denken zetten Wubbo, hen enthousiasmeren voor duurzaamheid in brede zin. Niet blijven hangen in praten, maar
handen uit de mouwen en gáán. Ik hoop dat daar uiteindelijk
een duurzame toekomst uit voortkomt. Zoals jij voor ogen
had. Ik doe daar mijn best voor!
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beste Wubbo,

Wilt u Wubbo’s
brief nog eens
zien of wilt u eerdere afleveringen
van deze rubriek
nalezen? Ga naar
Zin.nl/bestewubbo
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