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Kinderen leren om spullen te repareren: jong geleerd, oud gedaan!
VINCI Energies ondersteunt project Repair Café in de klas.
Martine Postma - Repair Café en Jos Boers - VINCI Energies Nederland
De komende drie jaar ondersteunt VINCI Energies het project Repair Café in de klas om kinderen te leren hoe spullen kunnen worden
gerepareerd en behouden. Het lespakket voor het organiseren van Repair Café-lessen op de basisschool is al beschikbaar in het
Nederlands en gaat de komende jaren vertaald worden in 10 talen.
Repair Café wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Ze stelt zich ten doel om reparatiekennis te
behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren
met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten.
Jos Boers, CEO van VINCI Energies Nederland: ‘Zorgvuldig en duurzaam omgaan met beschikbare resources is een van de uitdaging van
deze tijd. Dit project helpt kinderen hiervan bewust te maken en tegelijkertijd leren ze hoe ze zelf kapotte voorwerpen kunnen repareren.
Vrijwilligers van de lokale Repair Cafés werken samen met basisscholen om deze lessen te geven. Een mooie manier om reparatiekennis
door te geven en te behouden voor de toekomst.’
Martine Postma, directeur van Repair Café International: ‘VINCI Energies begrijpt als geen ander hoe belangrijk het is dat dit soort kennis
behouden blijft. En dat jonge mensen een onderzoekende houding ontwikkelen. Voor veel kinderen is het niet meer vanzelfsprekend om
thuis hun fietsband te plakken, hun rugzak te repareren of een wekker uit elkaar te halen. Tijdens de Repair Café-lessen zien ze hoe leuk
dit is. Dankzij de steun van VINCI Energies kunnen wij deze lessen nu wereldwijd verspreiden, geweldig!’

Wilt u meer weten over het Repair Café? Klik hier voor de website.
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