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Straatvraag  Fien Hertog
Laatst kwam mijn tas tussen 
de spaken van mijn fiets en 
zat er een gat in. Ik kon hem 
niet meer maken en heb hem 
weggegooid. Ik doe dat niet zo 
snel. Reparaties zijn vaak duur, 
maar toch laat ik liever iets 
repareren dan dat ik een nieuw 
product koop. Ik koop sinds 
een jaar of drie mijn kleding 
tweedehands, bijvoorbeeld op 
Vinted.nl. Dat is duurzamer en 
het ziet er vaak nog hartstikke 
goed uit.

Aad Geul
Ik ben vrij handig, dus als iets 
kapot is, haal ik het uit elkaar 
en probeer ik het te repare-
ren. Zo moest ik laatst een 
onderdeel van mijn boorma-
chine vervangen. Mijn fiets, 
brommer en meubels repareer 
ik ook zelf. Ik ben gewoon 
nieuwsgierig hoe dingen in 
elkaar zitten. Ik werk in de 
recycling. We halen geschei-
den afval op bij kantoren. Dus 
ik zie hoeveel er weggegooid 
wordt. 

Erik Liet
Als iets stuk is, zoek ik op  

YouTube naar filmpjes over  
hoe ik het kan fixen. Als het 

me niet lukt, vraag ik het een 
vriend of kennis. Zoals laatst, 
toen onze ledverlichting het 

begaf. Een vriend had een sol-
deerbout om die te repareren. 
Ik vind het zonde om iets snel 

weg te gooien. Mijn oma en 
moeder stopten nog sokken. 
Producten zijn te goedkoop 
geworden. Je kunt alles erg 

makkelijk vervangen.

Gooi je iets weg als 
het kapot is of laat je 

het repareren?

Diana Hoogland
We hebben veel reparaties aan 
onze auto gehad. De kosten lo-
pen op, dus misschien kunnen 
we beter een nieuwe kopen. Al 
ben ik zeker geen voorstander 
van een wegwerpmaatschap-

pij. Steeds weer wat nieuws 
kopen is niet goed voor het 

milieu. Vroeger waren produc-
ten degelijker, ze gingen niet 
zo snel kapot. Laatst was de 

camera van mijn telefoon stuk. 
Die heb ik laten repareren, zo-
iets kun je natuurlijk niet zelf. 

Thap van der Veen
Zelf heb ik twee linkerhanden. 
Maar zeker als een product 
belangrijk voor mij is, vind ik 
repareren de moeite en het 
geld waard. Zoals de jas die  
ik in Thailand op maat heb 
laten maken toen ik voor het 
eerst met mijn adoptieouders 
terug ging. Toen de naadjes 
los lieten, heb ik hem meteen  
naar een kleermaker gebracht. 
Het kostte maar €15 en ik  
kan de jas nu weer jaren   
ge bruiken.


