
REPAIRCAFE – JAAK MAAKT HET! 

KLEEDJE/AANBRENG 

Jaak, de klusjesman van het speelplein loopt de laatste tijd wat te mokken. Door het voorbeeldige gedrag van 

de kinderen gaat er niets meer kapot en heeft hij dus ook geen werk. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- Allerlei voorwerpen waar iets kapot aan is: kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen, computers, à Doe 

op voorhand een oproep bij de ouders en animatoren of ga eens kijken op het containerpark. 

- Allerlei gereedschap: naaimachines, naaigerief, hamers, zagen, vijzen, schroevendraaiers, lijm, ... 

SPEELIMPULSEN           

Het liefste dat Jaak doet is kapotte dingen repareren. De animatoren en kinderen willen Jaak liever niet 

ongelukkig zien en richten een repaircafé op op het speelplein. Daar worden kapotte huishoudspullen 

verzameld en terug gerepareerd. Het repaircafé is zo populair dat de kinderen wel wat zullen moeten helpen. 

 

Basis: 

- Het repaircafé heeft te weinig klanten. Ga op stap in de buurt om kapotte spulletjes te verzamelen. Maak van 

de bolderkar een ophaalkar. Roep je slogan om: 'Kapotte spullen, kledij of klein huishoudgerei, smijt het er 

maar bij'. 

- Van kapotte kledij kan je nieuwe samengestelde kledij maken, zakken stikken, ... 

- Repareer alle kapotte spulletjes of geef er een nieuwe functie aan. Laat je creativiteit de vrije loop. 

 

Extra speelimpulsen: 

- De inspecteur van de kinderrechten komt langs. Hij heeft gehoord dat er hier kinderarbeid verricht wordt en 

dat mag niet! De inspecteur wil weten of elk kind wel vrijwillig werkt in het repaircafé en neemt af en toe 

iemand mee voor ondervraging. 

- Jaak heeft het veel te druk en krijgt het er benauwd van. Zorg ervoor dat Jaak alles heeft om vlot te werken: 

een voetbadje, een ventilator om af te koelen, genoeg eten en drinken. Af en toe een massage. 

- Iedereen werkt te hard. Zorg ervoor dat iedereen in de watten gelegd wordt. 

- Maak een tentoonstelling van al jullie gerepareerde spullen 

- Hou een veiling van de gerepareerde spullen voor het goede doel (de speelpleinkas) bij de ouders die 's 

avonds hun kinderen komen ophalen 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Als er animatoren in je ploeg zitten die wel overweg kunnen met een naaimachine, handig zijn met 

gereedschap of een goed technisch inzicht hebben, dan zet je ze best in voor het repaircafé. 

 

Via de term upcycling vind je op het internet duizenden ideeën om kapotte/oude spullen een nieuw leven te 

geven. Bekijk op voorhand welk materiaal je hebt en wat je ermee kan maken. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

