
Nieuwsbrief 2 – Repair Teens – juli 2021 

1. Voorbije workshops 
Hier een overzicht van enkele voorbije workshops: 

a.       Circulair Centrum Kortrijk 
Janos, lesgever workshop: “De vragen die kwamen waren zeer onderbouwd en vanuit 
een bepaalde interesse” 
Lukas, ambassadeur: “De instructies waren zeer duidelijk en het was snel in elkaar 
gezet” 

  
b.       Repair Café in RSL Roeselare 

Bertrand, hersteller: “Ze waren vertrouwd met gereedschap en hadden allemaal al 
enige ervaring met techniek. Ik ondervond wel dat je theoretische uitleg moest 
beperken, ze stonden te popelen om direct iets te doen”  
Joris, hersteller: ”Ik was zeer verrast over de kennis en vaardigheden van die 
jongelingen”  
Marc, hersteller: “Over gans de groep gesproken was de verscheidenheid in kennis 
groot”            
Frank, coördinator: “Het doorschuifsysteem zonder klanten was efficiënt, geniaal 
eigenlijk”  

  
c.       Transfo Zwevegem 

Stijn, educatie provincie West-Vlaanderen: “Ik vond de sessie voor een eerste keer te 
zijn als introductie tot de site, wel goed” 

  
d.       Fedasil Langemark-Poelkapelle 

Caroline, opvoedster minderjarigen Fedasil:“jongeren van verschillende 
nationaliteiten, die elkaars taal niet spreken en anders niet met mekaar omgaan, nu 
spontaan begonnen samen te werken, hun talenten en hun interesses ontdekken met 
oog studiekeuze. Het is een heel goed idee om jongeren uit de buurt aan te trekken 
om de workshops te helpen meevolgen met het oog op sociale inclusie!“ 
Frank, coördinator: Gendergelijkheid (SDG), leren fietsen en fietsonderhoud (job in 
landbouwsector-integratie via arbeid): “kwetsbaarheid omzetten tot troefkaarten; 
het verbindende in (Post)-Corona”  

 
2. Toekomstige activiteiten 
4/9: Repair Café De Pinte, Oudenaarde en Brugge 
7/9: Repair Café Wachtebeke 
8/9: Repair Café bibliotheek Oostende 
15/9: Wijkcentrum Eeklo: skatebord herstellen/onderhouden 
29/9: IDM Overslag Lokeren: herstellen van elektronische systemen uit de recyclageparken 
22/9: JC Goudenberge Wevelgem: meeting jongerenadviesgroep 

3. In de kijker  

In de context van Corona omhelzen we de digitale skills (21ste eeuw skills). Omdenken dus, Never 
waste a good crisis! Vandaar hebben we een quiz opgesteld om te triggeren i.v.m. 
techniek/technologie. Surf naar Onze Repair Quiz (later op de website). Deze quiz werd opgesteld 
door Repair Teens in samenwerking met de partners Volvo, Repair&Share, PXL en POM West-
Vlaanderen. Je kan jouw kennis over wetenschappen, STEM, Techniek en circulaire economie hier 
testen. Bijzonder ‘Wat is een hotspot ?’ vraag van Ulfir (ambassadeur), niet alleen voor techniek 
gepassioneerd ����!    

Het verbindende bij de workshop fietsen herstellen bij Fedasil Langemark-Poelkapelle:   

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2f1Qx9v8rdP5AkDQnFiXiGxjNLfF0QucoEDv6O8voIV6VI%2fedit&umid=7a32b563-7be0-4f86-b1f5-7af8ac5251a4&auth=f0bd371949c9467e41c91f1058127f355fe02032-17d195f96116c1d02a7d861a9e8b06fb3dcdd046


    

Britta Van Renterghem, mama van Bas (ambassadeur) en tewerkgesteld bij VMA in HR, wil samen 
werken met ons. We kunnen dit enkel koesteren, een hint naar andere ouders? 

4. Varia                                                                                                                                                        
STEMolympiade, the top of the bill, 2021 op 29 juni 21 op MNM Herbeluister (vanaf 1h44:46) 

Tom, vader van Tijl (ambassadeur):”De Hoodie van Repair Teens wordt aan de leerkracht STEM en 
vrienden geshowd.” “Uitbundig, enthousiast verslag over de workshops” 
Lukas, ambassadeur: “Hoodie Repair Teens tijdens spreekbeurt ‘Techniek als hobby’ voor les 
Nederlands” 
Uw suggesties bij deze nieuwsbrief zijn altijd welkom bij Frank ����.   
 
We zijn van plan om iedere 2de maandag van de maand een nieuwsbrief te sturen. Wenst u deze 
nieuwsbrief niet meer te ontvangen, geef een seintje (GDPR). Indien u geïnteresseerden kent voor 
deze nieuwsbrief, laat het mij weten aub.  
 

https://radioplus.be/#/mnm/herbeluister/3995d27c-befd-11e3-826b-00163edf75b7/e344205c-d8a8-11eb-89f9-02b7b76bf47f/

