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Voorwoord

Bij dezen bied ik u, namens het bestuur van de Stichting Repair Café, het jaarverslag 2010 aan. Dit 
jaarverslag, opgesteld door directeur Martine Postma, bevat een beschrijving van de activititeiten 
die in 2010 onder de vlag van de Stichting zijn uitgevoerd. Ook de jaarrekening, opgesteld door 
penningmeester Tim Stok, maakt er deel van uit. Het jaarverslag is in de bestuurs- en 
directievergadering van 14 maart 2011 besproken en goedgekeurd. 

2010 was een cruciaal jaar voor het fenomeen Repair Café. Na de zeer succesvolle allereerste 
bijeenkomst, die plaatsvond op 18 oktober 2009 in Amsterdam-West, was het voor de 
initiatiefnemers duidelijk dat er een vervolg moest komen. Op 2 maart 2010 is de Stichting Repair 
Café opgericht. Vanuit deze stichting zijn in 2010 circa tien Repair Café-bijeenkomsten 
georganiseerd, allemaal in Amsterdam. 

Maar het enthousiasme over het concept beperkte zich niet tot deze stad. In de loop van het jaar 
raakten in heel Nederland steeds meer mensen enthousiast over het fenomeen Repair Café. Begin 
2010 was nog niet te voorzien dat aan het eind van het jaar een groot project in de steigers zou staan 
om, in de periode 2011-2013, in het hele land Repair Cafés van de grond te gaan helpen tillen. Toch 
is het zo gegaan. 

2010 was voor de direct betrokkenen een jaar van hard werken en, tot eind oktober, grote 
onzekerheid over de toekomst van het Repair Café. Maar het was ook een jaar van toenemend 
enthousiasme bij steeds meer mensen. En daarmee van groeiend vertrouwen bij de organisatoren dat 
het op een of andere manier wel goed zou komen. Het jaar eindigde in feeststemming, met de 
toekenning van een driejarige subsidie door Agentschap NL en de hoop op aanvullende financiering 
vanuit de Stichting DOEN.

Ik hoop dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de ontwikkeling van onze stichting in het jaar 
2010, en wens u veel leesplezier. 

Namens het bestuur van de Stichting Repair Café,

Marleen van Duijnhoven
voorzitter



De Stichting Repair Café

De Stichting Repair Café is op 2 maart 2010 opgericht door Martine Postma. Zij had op 18 oktober 
2009 het allereerste Repair Café georganiseerd, in Amsterdam-West. Het evenement was een groot 
succes en zowel Postma als het Amsterdamse stadsdeel West, dat de eerste editie had gefinancierd, 
wilde er graag een vervolg aan geven. Maar geld vinden bleek een probleem; het stadsdeel moest 
bezuinigen en de begroting 2010 was al gesloten. 

De Stichting werd opgericht om het mogelijk (of makkelijker) te maken fondsen te werven bij 
bedrijven, subsidieverstrekkers en andere mogelijke financiers. Marleen van Duijnhoven (directeur 
van Gered Gereedschap) was bereid om voorzitter van de stichting te worden, Tim Stok 
(penningmeester van The Hunger Project) wilde penningmeester worden en Peter van Vliet (mede-
bedenker van het concept Repair Café en voorzitter van de Stichting iNSnet) nam de functie van 
secretaris op zich.   

In de beginmaanden hoefde het bestuur van de stichting niet zo veel te doen. In de loop van het jaar 
veranderde dat. Op diverse plaatsen werd financiering voor Repair Cafés gevonden en het initiatief 
trok steeds meer aandacht van zowel publiek als de media. Dat maakte de vooruitzichten op het 
vinden van uitgebreidere financiering steeds gunstiger en de toekomstplannen steeds omvangrijker 
en concreter. Op 27 september hield het bestuur voor het eerst een officiële bestuursvergadering. 
Een tweede vergadering volgde op 6 december, een maand na het binnenhalen van de driejarige 
subsidie van Agentschap NL. Daar werd afgesproken om vanaf 2011 ieder kwartaal een vergadering 
te houden om de koers van het Repair Café te bespreken en de ontwikkelingen te begeleiden.   

Georganiseerde Repair Café-bijeenkomsten

De Stichting Repair Café heeft in 2010 in totaal negen keer een Repair Café-bijeenkomst 
georganiseerd. In het voorjaar (7 maart, 11 april, 2 mei en 6 juni) werden vier repareermiddagen 
gehouden in stadsdeel Zuid, in samenwerking met het Natuur- en Milieuteam van het Wijkcentrum 
Ceintuur in de wijk De Pijp. Later in het voorjaar (18 april, 27 juni) en in het najaar (19 september, 
17 oktober) werden vier Repair Cafés gehouden in Buurtcentrum De Havelaar in stadsdeel West. 
Op 13 oktober was het Repair Café aanwezig als attractie op een Budgetmarkt, eveneens in 
Amsterdam-West. 

De Repair Café-bijeenkomsten waren stuk voor stuk een groot succes. Vrijwilligers uit beide 
buurten bleven het leuk vinden om keer op keer als reparatiedeskundige in het Repair Café 
aanwezig te zijn. Iedere keer was er een behoorlijke aanloop van mensen (gemiddeld 50 personen 
per keer), de meest uiteenlopende spullen werden succesvol gerepareerd, de reacties van bezoekers 
waren telkens heel positief en de sfeer was iedere keer weer bijzonder goed. 

De serie van vier in beide stadsdelen werkte goed: buurtbewoners kregen door de herhaling de kans 
om aan het Repair Café te wennen en deden dat opvallend snel. Verschillende handige mannen en 
vrouwen uit de omliggende buurten kwamen langs om uit zichzelf hun diensten aan te bieden. Veel 
bezoekers kwamen na de eerste keer terug om de volgende keer weer andere dingen te repareren. 
Maar er waren ook elke keer weer nieuwe bezoekers, die blij verrast waren dat de mogelijkheid 
bleek te bestaan om in de buurt, onder leiding van deskundige buurtgenoten, dierbare kapotte 



spullen te (laten) repareren. Ook deze mensen noteerden vervolgens weer de datum van het 
eerstvolgende Repair Café in hun agenda, en namen dan weer andere spullen en buurtgenoten mee. 

Het Repair Café werd geleidelijk onderdeel van het normale aanbod van activiteiten in de twee 
stadsdelen. Het heeft op die manier een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sociale samenhang 
in beide buurten, en een werkelijk alternatief kunnen bieden voor weggooien. Op de locatie in De 
Pijp (stadsdeel Zuid) wordt het Repair Café sinds februari 2011 voortgezet door het Natuur- en 
Milieuteam De Pijp. In stadsdeel West is nog geen vervolg, maar dat moet er wel komen. 

De bijeenkomsten in Amsterdam waren, behalve voor de buurten, ook van grote waarde voor het 
bekend raken van het concept Repair Café in heel Nederland. Naast bezoekers uit de buurt waren er 
iedere keer ook enkele mensen uit andere steden. Deze mensen kwamen speciaal voor het Repair 
Café naar Amsterdam om eens te zien wat het Repair Café nu precies is en af te tasten of het 
mogelijk zou zijn om iets dergelijks ook in hun eigen woonplaats te organiseren. 

Vrijwilligers

De enthousiaste inzet van vrijwilligers is vanaf het begin van essentieel belang geweest voor het 
Repair Café. Deze reparatiedeskundigen moesten voor de eerste edities, toen nog weinig mensen 
zich iets bij een Repair Café konden voorstellen, actief worden geworven. Later in het jaar, toen het 
fenomeen bekender werd, meldden handige buurtbewoners die nog wat tijd over hadden, zich ook 
uit zichzelf aan om bij volgende Repair Café-bijeenkomsten als deskundige te komen helpen. 
Verschillende van deze mensen zijn er vanaf dat moment elke keer bij geweest en behoren 
inmiddels tot de kerngroep van betrokkenen.

De achtergrond van de vrijwilligers die in 2010 betrokken waren bij het Repair Café, was heel 
verschillend. Twee meubelmakers, die doordeweeks hun eigen werkplaats in de buurt bemanden, 
vonden het leuk om op een zondag te assisteren bij timmerreparaties in het Repair Café. Een 
kostuumontwerpster en een gepensioneerde coupeuse deden mee als naaisters. Een techniekdocent 
van een middelbare school wierp zich op als elektricien, net als een fervente thuisreparateur zonder 
vast werk. Voor computerreparaties waren enkele keren mensen aanwezig van Login PC, een 
computerproject voor langdurig werklozen en oud-cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. De 
fietsenhoek werd in Amsterdam-West bemand door deelnemers van fietsproject Recycle, dat 
mensen met een psychosociale/psychiatrische aandoening of een verslaving opleidt tot 
fietsenmaker. In Amsterdam-Zuid deed fietswerkplaats Smerig mee, een vrijwilligersinitiatief dat 
buurtbewoners al dertig jaar de mogelijkheid biedt om zelf aan hun fiets te komen sleutelen. 

Al deze vrijwilligers leverden iedere keer weer hun eigen, bijzonder waardevolle bijdrage. Ze 
hebben veel waardering ontvangen van de Repair Café-bezoekers en hadden er telkens zichtbaar 
plezier in om mee te doen.   

Media-aandacht

Het fenomeen Repair Café heeft in 2010 bijzonder veel media-aandacht getrokken. Vanaf het eerste 
persbericht dat de wereld in werd gestuurd, hebben de media positief op het initiatief gereageerd. 



De lokale kranten De Echo en het Stadsblad hebben voorafgaand aan iedere Repair Café-
bijeenkomst aandacht aan het evenement besteed. Vanaf april kwamen de landelijke media daarbij: 
Trouw en het Algemeen Dagblad stuurden verslaggevers naar de reparatiemiddagen, het Parool 
vermeldde de data in de weekagenda, Martine was in verschillende programma's te gast op Radio 1 
en zelfs twee keer op televisie, bij Vroege Vogels (VARA) en in het Llink-programma De 
Vlinderrevolutie. 
Alle media-aandacht heeft het enthousiasme voor het Repair Café in heel Nederland aangewakkerd. 
Steeds meer mensen benaderden de Stichting Repair Café met vragen, bv. of er niet ook in hun 
woonplaats een Repair Café kon komen en of de Stichting niet wat tips kon geven over de aanpak 
daarvan. Door al deze verzoeken begrepen de Repair Café-organisatoren dat er iets moest gebeuren. 
In juni deed de Stichting een aanvraag voor een driejarige milieusubsidie (SMOM) bij Agentschap 
NL, voor een plan om het Repair Café in heel Nederland uit te rollen. Deze subsidie werd eind 
oktober toegekend. 

De website www.repaircafe.nl 

Ook de website heeft een grote rol gespeeld in het landelijk bekend raken van het fenomeen Repair 
Café. De website ging in februari 2010 online. Die maand waren er 60 pageviews. In maart waren 
dat er 1.215, in april – toen landelijke kranten, radio en tv het Repair Café ontdekten – 4.184. Na de 
piek van april stabiliseerde het aantal pageviews op circa 1.200 per maand (unieke bezoekers ca. 
500 per maand). Na het goede nieuws van eind oktober, dat de Stichting Repair Café vanaf januari 
2011 in het hele land aan de slag gaat, steeg het aantal pageviews weer, naar gemiddeld 2.000 per 
maand. 
 

Financiers

De Stichting Repair Café heeft in 2010 geld voor haar activiteiten ontvangen van:

• stadsdeel Amsterdam-West (voor de organisatie van vier Repair Cafés in stadsdeel West, 
plus een optreden op de Budgetmarkt)

• de Van Gansewinkel Groep (sponsoring)
• het Natuur- en Milieuteam De Pijp (voor gemaakte kosten ivm de vier Repair Cafés in De 

Pijp)
• bezoekers van de Repair Café-bijeenkomsten (bijdragen in de fooienpot en donaties op de 

bankrekening van de Stichting)

maart 2011
Martine Postma/Stichting Repair Café
Amsterdam
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