
Nieuwsbrief Juni 2021 – Repair Teens 

1.Project “Repair Teens” 
Repair Teens, so what ? We zetten het eventjes op een rijtje voor u. 

We bieden een vervolg van de Techniekacademie aan, voor 12 à 14 jarigen, met een nieuw STEM-
project: “Repair Teens”  en loopt van 2021 tot 2024. Jongeren warm maken voor een technisch 
loopbaan (knelpuntberoep-promotie technische loopbaan) is nog steeds de bedoeling. Herstel en 
onderhoud, 21ste eeuw vaardigheden (digitale vaardigheden) en circulaire economie zijn hierbij ook 
belangrijk. Jongerenparticipatie ligt ons ook nauw aan het hart.  Extra aandacht gaat naar doelgroep 
meisjes  en kwetsbare jongeren. Eerst komen West- en Oost-Vlaanderen in de focus erna volgt prov. 
Antwerpen en Limburg.  Repair cafés, zijn hierbij een belangrijke partner. Meer info over Repair café: 
www.youtube.com/watch?v=tLccDfu3z4w&t=124s    

Volgende bedrijven werken mee bij dit project: Volvo Cars (auto, Gent), Evonik (chemie , Antwerpen) 
, Nobord (hout, Limburg), Vandemoortele (voeding, West-Vlaanderen-Vlaanderen) en Repair Cafés 
Vlaanderen.  De partners zijn: vzw Bemas, Repair and Share, POM-West-Vlaanderen, Thomas More , 
PXL en 
VIVES.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      
 Meer informatie over het project “Repair Teens” vind je op www.repairteens.be (in opbouw). 

2. Onze 15 Ambassadeurs 
15 ambassadeurs hebben deelgenomen aan de 1ste jongerenadviesraad op 3 maart 2021 in het 
jeugdcentrum Tranzit te Kortrijk. Ze zijn onze “proefkonijn” en “stem” voor andere jongeren die 
deelnemen aan ons project. Eventjes hen voorstellen (situatie 7/6/21): Noud, Elene, Tijl, Lukas, Jelle, 
Robbe, Ulfir, Wouter, Raphael, Sander, Kalinka, Fien, Indi, Zofia en Bas zie foto1.  Onze Hoodies 
“Repair Teens” zijn echt cool (zie foto rubriek ‘in de kijker’)! 

3. Workshops mei-juni 2021 
a. Circular Material Center te Kortrijk op 19 mei 2021 
Je wordt wegwijs gemaakt in de wereld van de kunststoffen. Met verschillende soorten kunststoffen 
ga je aan de slag waar recyclage en circulariteit de rode draad zullen zijn.  Plasticafval wordt 
omgetoverd tot een rijdende Porsche (spuitgieten van wieltjes). 

b. Repair Café in RSL te Roeselare op 26 mei 2021            
Een 5 tal ""werkplekken" werden gecreëerd, iedere keer wordt gefocust op het herstellen van een 
bepaalde productcategorie (Elektro, fiets, hout, ICT....). Zo worden de deelnemers opgesplitst en 
wordt er  gebruik gemaakt van een doorschuifsysteem, waarbij de jongeren telkens hands on kunnen 
proeven van repair.  Repair Café Roeselare neemt deel aan het Interreg SharePair project (ICT). 
Neem gerust een kijkje naar hun website inclusief deze van De klimaatswitch #VANRSL. 

 c.Transfo Zwevegem te Zwevegem op 2 juni 2021- Circulair Smart Grid Energie 
Bij Transfo Zwevegem (www.transfozwevegem.be), een voormalige elektriciteitscentrale, wordt de 
komende twee jaar hard gewerkt aan een nieuw circulair energienetwerk waardoor iedereen op en 
rond de site kan genieten van lokaal geproduceerde energie. Daarbovenop wordt een circulair 
bezoekersparcours ontworpen.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tLccDfu3z4w&t=124s
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.repairteens.be&umid=5c8151c9-c8ab-4a91-9738-310ee19def53&auth=7624845a0d60f9528176635ef7f563e9968a28e1-305876967263663699a6c06764baa56499e1ad30
http://www.transfozwevegem.be/


4. Toekomstige activiteiten (workshops) 

30 juni: fietsen herstellen bij Fedasil West-Vlaanderen in Poelkapelle olv Mobiel.be 

22 september: IDM Regional Overslag Station, Regionaal Overslag Station (ROS) | IDM) 

6 oktober: partner Vandemortele te Izegem, www.youtube.com/watch?v=TDrGqHAMTcA 

24 november: partner Volvo Cars te Gent, Volvo Car Gent 

5. In de kijker 
a. JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en JC Ten Goudberge Wevelgem hebben met ons een     
samenwerkingsovereenkomst. Thanks !     

b. G4G, greenlight for girls, is een internationale organisatie die zich inzet voor Girls&STEM. Gender 
en e-inclusie is ook belangrijk voor ons. 

c. Artikel in tijdschrift POMPNL – april 2021  “Evonik Antwerpen stapt in Repair Teens-project” in de 
editie van april 2021 zie bijlage 

  

Groepsfoto ambassadeurs Repair Teens bij Tranzit Kortrijk                                      

     

Onze jongeren in  RT Hoodie               Lukas en Kalinka (Girlpower) 
in het Circular Material Center            in Repair Café Roeselare 

https://idm.be/over-idm/idm-twee-sites/regionaal-overslag-station-ros
http://www.youtube.com/watch?v=TDrGqHAMTcA
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.technopolis.be%2Fnl%2Fstem%2Fvolvo-car-gent%2F&data=04%7C01%7Cjurgen.blondeel%40volvocars.com%7Cdf7612f1e2ae408fb9bf08d91b5c2d3b%7C81fa766ea34948678bf4ab35e250a08f%7C0%7C0%7C637570904964348333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UyzfglizpOxTyb07ZpbRLXHD72BfBcyf1M1KLtARFn0%3D&reserved=0
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.greenlightforgirls.org&umid=3fb91dba-0313-4f0a-a6b9-893de3e5b37c&auth=7624845a0d60f9528176635ef7f563e9968a28e1-dd3a75b64012809b006c7d96d0482b2c7e627d55


 

  

“Zich inleven in een PC” – RC Roeselare       

    
 Brainstoring Transfo Zwevegem               De Transfozaal uit 1925 

6.Kwaliteitszorg   
Je mag gerust uw mening laten weten over onze nieuwsbrief ! Uw suggesties zijn altijd welkom bij 
Frank . 

We zijn van plan om iedere 2de maandag van de maand een nieuwsbrief te 
sturen.                                      

7.GDPR 
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, geef een seintje aan Frank 
Indien u geïnteresseerden kent voor deze nieuwsbrief, laat het Frank weten aub 

 
 


