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burgerinitiatief opstarten 
repair café 

Wat is een repair café? 
 
•opstart 
•3 jaar in Leuven 
•overgewaaid uit Nederland 
•verspreid via Netwerk Bewust verbruiken 
•bottum up initiatief in Leuven 
•pool van 20 vrijwilligers 
•op verschillende locaties 
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repair café praktisch: 

 
• bereik = mix 
• ook doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn 
• koppelen aan event/activiteit typisch voor locatie, actualiteit 
• inspelen op actualiteit (bv 11 11 11) 
• samenwerken met partners 
• durven freewheelen 
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repair café 

doelstellingen: 
 

• milieu/duurzaamheidsgedachte 
• sociale cohesie 
• talenten inzetten 
• samenwerken op basis van gelijkheid / respect 
• niet prestatiegericht 
• consument versus actieve deelnemer/verantwoordelijk voor activiteit 
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burgerinitiatief opstarten  
experiment voedselverspilling 

 
• kerstavond 
• ism de weggeefwinkel van Leuven 
• 1 gratis stadszaaltje 
• 50 aanwezigen 
• voedseloverschotten van 5 biowinkels 
• geen menu: (wat) zullen we krijgen? 
• 17uur: ingrediënten ter plaatse 
• wat zullen we maken? 
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burgerinitiatief opstarten  
geefpleinen 

 
• facebook oproep 
• Jeroen Olyslaegers 
• concept  
• geefplein koppelen aan andere activiteit 
• samenwerken met stad,… 
• varianten: geeftafels, geefkasten, boekenkasten, … 
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 burgerinitiatief opstarten  
Leuven Soepeert 

 
 

• maandelijks soepcafé 
• vrijwilligers koken 
 
doelstellingen: 
 
• mensen samenbrengen 
• voedselverspilling tegengaan 
• burgerinitiatieven stimuleren 
• samenwerkingsverbanden aangaan 
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 Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

 zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud 

 zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die een sigaret aansteekt 

 zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem 

 jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 

 en dan die vraag aan een ander stellen 
  
 Remco Campert 
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tips literatuur 

• Tine Hens, Het klein verzet 
• Michel Bauwens, De wereld redden, met peer-

to-peer naar een postkapitalistische 
samenleving 

• Paul Verhaeghe, Autoriteit 
• Jef Peeters, Veerkracht en burgerschap 
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uit: Psychologies Magazine 

 
 

“Repair Cafés zijn ook ontmoetingsplaatsen, efficiëntie en commercie zijn er niet het hoogste goed.” 
Magda Peeters – Repair Cafés Leuven  

 Magda Peeters werkt mee aan een aantal burgerinitiatieven in Leuven, zoals Repair Cafés en geefpleinen. 
“Het woord organisator hoor ik niet graag”, vertelt ze, “omdat iedereen gelijkwaardig is op deze events. 
We willen alleen een podium, een plaats of ruimte, aanbieden waar iedereen actief kan deelnemen. Als 
medeorganisator, mede-eigenaar en medeverantwoordelijke.”  

  
 “Vanuit onze maatschappij staat er al erg veel druk op mensen”, vindt Magda. “Daar willen we tijdens 

bijvoorbeeld een Repair Café uitdrukkelijk niet aan meedoen. Bij de opstart van de Repair Cafés kreeg ik 
vaak goedbedoeld advies om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, eigenlijk volgens de commerciële 
principes. Ik legde telkens uit dat Repair Cafés ook ontmoetingsplaatsen zijn, waar efficiëntie niet het 
hoogste goed is en waar iedereen aan moet kunnen deelnemen, van vrijwillige repairders tot burgers met 
kapotte spullen. We experimenteren en doén. Zonder vaste plannen voor de toekomst. Het feit dat niks 
vastligt en alles organisch kan groeien volgens hoe we het zelf aanvoelen, is op zich al een hele 
verademing. Mensen botsen heel vaak op regels en reglementen en durven daardoor geen experiment 
aangaan. Ik probeer dat volledig los te laten. Dan pas zie je hoeveel er mogelijk is. Vrij denken, zonder 
regels en gewoon doen. Dat geeft enorm veel kracht, net als het samenzijn met gelijkgestemden.”  

  
 “Mensen zijn sociale dieren en dat draagt zeker bij tot een groter engagement en het feit dat mensen 

zich goed voelen bij dergelijke recycleerinitiatieven.”  
Alain Van Hiel – professor Sociale Psychologie (UGent) 
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