
PERSBERICHT 
 
Walter van der Cruijsen, coördinator van Repair Café Nijmegen, is vanaf 28 januari 
2017 de 38ste

  

 drager van het duurzame estafettestokje. Hij ontving het stokje van Hugo 
Van der Kallen in voorzieningenhart De Ster, één van de locaties van Repair Café 
Nijmegen-Noord. Sinds 2014 geven Nijmegenaren die een uitgesproken visie hebben op 
duurzaamheid en deze actief uitdragen, dit stokje aan elkaar door 

In januari is Circulaire Economie het thema van de Green Capital Challenges, waarbij het 
streven naar het totale hergebruik van grondstoffen centraal staat. Repair Café 
Nijmegen draagt al vijf jaar door reparatie van kapotte spullen, kleding en fietsen bij aan de 
circulaire economie.  
  
Visie en samenwerking 
Repair Café Nijmegen is een netwerk van Repair Cafés in verschillende Nijmeegse wijken. 
Van der Cruijsen is de coördinator van het Repair Café in het OBG, dat vorige week zijn vijf-
jarig bestaan vierde. Hij heeft de taak overgenomen van Cecile van der Pol. Zij is in 2012 
gestart met het eerste Repair Café in Nijmegen. Op dit moment zijn er zeven verschillende 
locaties waar eens in de maand een Repair Café wordt georganiseerd.  
  
Een Repair Café is een ontmoetingsplek in de wijk waar buurtbewoners terecht kunnen om 
samen met deskundige vrijwilligers hun kapotte spulletjes te repareren. Een plek waar je ook 
als je niets hebt om te repareren welkom bent om te helpen bij de reparatie van anderen, of 
voor een gezellig praatje of om inspiratie op te doen: op de leestafel liggen boeken over 
repareren en klussen ter inzage. Door kapotte spullen te repareren kunnen die langer worden 
gebruikt en belanden ze nog niet op de afvalberg. Zo zijn er minder grondstoffen nodig en 
ontstaat er minder afval. Defecte kleine elektrische apparaten kunnen het best ingeleverd 
worden bij één van de WeCycle-inleverpunten. 
https://www.wecycle.nl/inleverpunt-zoeken 
  
Nijmegen groene hoofdstad 
Met het estafettestokje wil de Stichting Green Capital Challenges uiteenlopende onderwerpen 
die met de verduurzaming van de samenleving te maken hebben, in Nijmegen en omstreken 
onder de aandacht brengen. Daarnaast stoomt de estafette Nijmegen klaar voor de titel 
European Green Capital 2018. Over twee weken zal Van der Cruijsen het stokje overdragen 
aan een Nijmegenaar die zich inzet voor het thema van de maand februari, afval. 
  
EINDE BERICHT 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Walter van der Cruijsen.  
Telefoon: 0031 (0)6 34150750, e-mail: repaircafenijmegen@hotmail.com.  
Kijk voor meer informatie op: www.repaircafenijmegen.nl  
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