
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat is Repair Café Teylingen? 

Repair Café Teylingen (RCT) is een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners waar apparaten 

gratis worden gerepareerd. RCT focust zich op twee aspecten: duurzaamheid en sociale cohesie. 

Duurzaamheid door niet de focus te leggen op recyclen maar op hergebruik. Sociale cohesie door 

mensen te betrekken bij het gratis reparatieproces, kennis te delen, evenementen in 

samenwerking met het MKB te organiseren en allerlei samenwerkingsverbanden te realiseren. 

 

Hoe worden apparaten hergebruikt? 

 Door apparaten tijdens de bijeenkomsten gezamenlijk te repareren. Hierdoor krijgen 

apparaten een tweede leven; 

 Door bewoners een extra keuze te bieden op het moment dat ze hun apparaten ter 

recycling aanbieden: de gemeentecontainer voor recycling (82% van de grondstoffen 

worden herwonnen) OF de RCT container (het gehele apparaat wordt herwonnen). 

 

Welk traject bewandelen de apparaten van de RCT container? 

De apparaten worden op gezette tijden opgehaald in nauwe samenspraak met de milieustraat of 

eerder indien dit wordt geïndiceerd. De apparaten worden gerepareerd via 

dagbestedingsprojecten waar nu een groot gebrek aan is. Gedacht kan worden aan Teylingereind 

waar gewerkt wordt aan resocialisatie (sociaal emotionele aspecten). Ook kan gedacht worden 

aan praktijkondersteuning via leertrajecten van VSO het Duin of praktijkschool Limes. De 

schoongemaakte en gerepareerde apparaten worden opgehaald en geïnventariseerd en voorlopig 

opgeslagen.  De apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, worden aangeboden aan een 

nieuw op te starten project vanuit Zuid Holland Noord/Kind en Gezin. Door verscheidene 

oorzaken zijn ook hier pasmaat dagbestedingen problematisch. De cliënten waarvan het hun 

passie is apparaten te demonteren en bijvoorbeeld schroefjes te sorteren, krijgen een dankbare 

dagbesteding. Van Leeuwen haalt de materialen op en Vliko het restafval. 

 

Waar gaan de gerepareerde apparaten heen? 

Via o.a. Humanitas, het Welzijnskwartier en bezoekers wordt een inventarisatie gedaan naar 

behoeften voor apparaten voor buurtbewoners met een te krappe beurs. Deze informatie wordt 

gelinkt aan de inventaris van de gerepareerde apparaten. Zo kan tijdens een eerst volgende 

bijeenkomst de apparaten worden geschonken. Dit zal tevens bijdragen aan de sociale cohesie. 

 

Samengevat 

Door een RCT container in de milieustraat te Voorhout, worden apparaten niet onnodig 

gerecycled maar worden zijn hergebruikt. Dit is nog duurzamer. 
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