
Kleine reparaties en contact
Repair Café Baarn heeft maatschappelijke functie

 p Simone Koch (l) en Elise Merks van Repair Café Baarn dat komende zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur geopend is in het Poorthuis.

Een aantal ‘culturele en 
maatschappelijk 
nomaden’ verzorgt 
donderdag 13 februari 
een discussieavond over 
betaalbare huisvesting 
voor maatschappelijke 
initiatieven in Baarn. In 
de aanloop daar naartoe 
laat de Baarnsche 
Courant een aantal van 
deze organisaties aan het 
woord. Over hun belang 
voor Baarn én hun 
onderkomen.

Christine Schut

Vandaag: Simone Koch en 
Elise Merks van Repair 
Café Baarn. ,,De leukste 

reparaties zijn als mensen met iets dierbaars 
komen, wat gemaakt kan worden.” De Baarna
se Simone Koch en Elise Merks uit Eemnes 
zijn twee van de vrijwilligers die het Baarnse 
Repair Café runnen.

 
WEGWERPMAATSCHAPPIJ ,,Het eerste Repair 
Café is in 2009 opgericht in Amsterdam tegen 
de wegwerpmaatschappij en om de mogelijka
heid te bieden spullen te laten repareren. Het 
is nadrukkelijk niet de bedoeling concura
rentie te vormen voor bestaande bedrijven”, 
aldus de dames.
,,We verrichten kleine reparaties en hebben 
ook als doel mensen met elkaar in contact te 
brengen. Dat is de caféfunctie.” Voornaamste 
doel is dus spullen langer in de maatschapa
pij te houden en niet meteen weg te gooien. 
Daarvoor is het Repair Café elke tweede 
zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur 
open in het Poorthuis. ,,Gemiddeld komen er 
ongeveer twintig mensen met een probleem. 
Sommigen komen ook alleen voor een diaga
nose. Om te vragen of iets nog gerepareerd 
kan worden.” Het Repair Café wordt tien keer 
per jaar gehouden. In juli en augustus blijven 
de deuren dicht. Dertien vrijwilligers zorgen 
ervoor dat het Café kan doorgaan.
 
POORTHUIS Het Repair Café wordt dus 
gehouden in het Poorthuis in de Kerkstraat, 
een pand dat op de nominatie staat gesloopt 
te worden en plaats te maken voor iets 
nieuws, met woningbouw als meest voor de 

hand liggend project. ,,We huren de ruimte 
via Camelot, maar er komt een dag dat we 
eruit moeten”, aldus Elise Merks. Ze betalen 
50 euro per keer en krijgen geen subsidie. 
,,Mensen die komen repareren, vragen we 
een kleine bijdrage in de kosten, maar dat is 
niet verplicht”, vult Simone Koch aan. Het 
Baarnse Repair Café is bezig aan zijn zevende 
seizoen.
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGE Ook voor koffie, thee 
en cake of taart wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. ,,Dat werkt goed. Van die inkoma
sten betalen we de huur en houden we onze 
kast met reparatiespullen op peil.” Het Baarna
se Repair Café is begonnen in de Laanstraat, 
op de plek waar nu Ali’s Groente & Fruit 
is gevestigd. ,,We hadden daar een houtje 
touwtje inrichting en vaak kortsluiting. Dat 
hebben we hier voorkomen door een apparaa
tje aan te schaffen dat dat kan voorkomen. De 
ruimte die we nu hier in het Poorthuis heba
ben, is prima. Er is een keukentje, we kunnen 
tafels en stoelen kwijt en er is verlichting”, 
sommen de dames op.
 
LOKAAL-O Op de vraag wat ze gaan doen als 
ze uit het Poorthuis weg moeten, antwoordt 
de Baarnse Simone Koch: ,,Dan vragen we 
LokaalaO. Maar ook dat is dan weer tijdelijk. 
Het is onze eerste noodoplossing. Als wij 
zouden verdwijnen, mist Baarn het sociale. 
Een plek waar mensen steeds vaker komen 
voor de gezelligheid. Al komen de meesten 
nog steeds om iets te repareren. Ook uit 
sentiment. Bijvoorbeeld een oude lamp die 
al lang in de familie is. Maar ook stofzuigers, 
koffiezetapparaten en audioaapparatuur. En 

toen een keer in de Baarnsche Courant stond 
dat er een klokkenmaker zou zijn, hadden 
we een klokkeninvasie”, lacht Merks. De 
mensen van het Repair Café zoeken uiteraard 
permanente ruimte met een oppervlakte 
van ongeveer veertig vierkante meter, een 
keukentje, toiletten, parkeergelegenheid en 
liefst centraal in het dorp. ,,Er zitten hier zo 
acht mensen naast elkaar te repareren. Die 
hebben wel ruimte nodig. En mensen moeten 
ergens kunnen zitten als ze moeten wachten. 
Het Poorthuis is wat dat betreft een prima 
locatie. De mensen kennen ons inmiddels, het 
is een vertrouwde plek en we hebben ruimte 
genoeg.” De mensen van het Repair Café zijn 
niet in contact met de gemeente Baarn voor 
het vinden van een permanente ruimte.
 
ZELFSTANDIG ,,We willen zelfstandig draaien. 
Zolang we geen subsidie nodig hebben, is dat 
prima. We zijn zelf wel op zoek naar leega
staande panden, maar dat is erg lastig”, aldus 
Simone Koch. ,,Overigens kunnen we nog wel 
uitbreiding gebruiken van het aantal vrija
willigers”, vult Elise Merks aan. ,,Mensen die 
kunnen helpen met repareren. Met name een 
‘textielpersoon’ is welkom. Dat wilde ik zelf 
doen, maar ik heb het te druk bij de receptie”, 
aldus de inwoonster van Eemnes. Inmiddels 
is in haar woonplaats ook een Repair Café, 
maar ze blijft Baarn trouw. De Repair Cafés in 
de regio hebben ook geen onderling contact.
 
DISCUSSIEAVOND Donderdag 13 februari, 
19.30a21.30 uur: ‘Met woningen alleen bouw je 
geen dorp.’ Locatie: LokaalaO, Plataanlaan 1. 
Meer info: info@lokaalao.nl. Alle Baarnaren 
zijn welkom om mee te praten.
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