Persbericht
Repair Café Diest geeft voorwerpen een tweede
leven
DIEST – Na twee jaar halen de vrijwilligers van Repair Café Diest hun
reparatiekunsten nog eens boven. Op 6 maart krijgen spulletjes er een tweede
leven.
Wie met kapotte spullen zit, hoeft niet meteen alles in de vuilnisbak te mikken. Op 6
maart krijgen naaimachines, kleding, elektrische apparaten, kleine meubels, fietsen,
servies of speelgoed een tweede leven. Wie op zoek is naar reparaties kan terecht in
de kleine zaal van Den Amer (CC Diest) tussen 13.30 en 17 uur.
“Het Repair Café is een vaste waarde geworden in onze stad”, vertelt schepen van
Milieu en duurzaamheid Rick Brans. “We zijn dan ook ontzettend blij dat het eindelijk
opnieuw kan doorgaan. Het is een belangrijk initiatief voor een duurzamere
toekomst. Weggooien? Mooi niet!”
In de kijker
-

Verschillende vrijwilligers herstellen kleine elektro- of kledingproblemen.

-

Karel repareert houten voorwerpen.

-

Maryvonne herstelt parels en fantasiejuwelen.

-

Willy en Marina geven naaimachines een tweede leven (of verwijzen je
professioneel door).

-

Lèneke schudt heel wat lekkers uit de mouwen en verkoopt alles ten voordele
van Kom op tegen Kanker.

-

LETS Diest is aanwezig met een infostand.

-

Niet-herstelbare elektrische en elektronische voorwerpen kunnen
achtergelaten worden ten voordele van vzw Martine Van Camp. Zo steun je
hun werking.

Drankje
Naast de herstellingen is ook elke bezoeker welkom om een kijkje te komen nemen.
Er kan genoten worden van een koffie of een ander drankje, of een workshop
“doosjes plooien” worden gevolgd. De toegang tot het Repair Café is gratis. Voor
herstellingen wordt een gift gevraagd. Bij grote drukte wordt de toegang beperkt.
Praktisch
-

Wanneer? Zondag 6 maart 2022, van 13.30 tot 17 uur

-

Waar? Den Amer (CC Diest), kleine zaal (JOC)

-

Toegang? Gratis

-

Meer info? www.facebook.com/repaircafediest of
repaircafediest@hotmail.com
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