
Jaarverslag Repair Café Gemert-Bakel 2021 

Maar 6 keer open in 2021. Door de Corona is het Repair Café in 2021 maar 6 keer open 

geweest en wel telkens 2 keer in de maanden september, oktober en november. De 

klantenlijst voor 7 december was weliswaar al vol, maar gelet op de toenemende risico’s 

heeft het bestuur op 30 november 2021 besloten het café weer tot nader berichtgeving te 

sluiten en die afspraken af te zeggen. De 1,5 meter maatregel is in de praktijk van een repair 

café niet te realiseren. Veelal buigen 2 of 3 vrijwilligers zich over een reparatie van een kapot 

apparaat en is er daarnaast ook nog de klant die meekijkt. Het bestuur heeft te kennen 

gegeven dat het risico niet moet worden gelopen dat mensen op die manier worden besmet. 

Er is een geweldig team van vrijwilligers en dat moet zo blijven! 

Reparaties in 2021: In totaliteit zijn er 44 reparaties aangeboden in 2021, waarvan er 26 met 

succes zijn gerepareerd. Dit is een positief resultaat van 60%. Daarvan zijn er o.a. 2 radio’s,   

2 keukenmachines, 3 klokken, 2 naaimachines, 3 stofzuigers en 4 koffiezetapparaten met 

een tevreden klant weer naar huis gegaan. De resultaten zijn niet te vergelijken met 

uitkomsten van een vol jaar open zijn voor publiek. Wel is vastgesteld dat er veel animo is 

om een reparatie uit te laten voeren.  Zelfs zodanig dat onderzocht moet worden of het 

aantal uren open zijn per maand kan worden uitgebreid. 

Vrijwilligers: Er is ook veel interesse om mee te doen als vrijwilliger in het repair café. Om 

van elkaar te leren en omdat het er gezellig is. In 2021 zijn Harrie van Zeeland, Nico 

Vervoort, Corrie van Gemert, Lowie Bijvelds, Daniel Oosting, Hank van Houtert en Rinie van 

der Horst op de vrijwilligerslijst geplaatst. Yamilla Rooijakkers, ook nieuw, is per eind 

september gestart met publicaties op Facebook voor het Repair Café. Tijn Lauwers heeft 

vanwege familieomstandigheden definitief als vrijwilliger afgezegd. Na deze mutaties heeft 

het Repair Café Gemert-Bakel op 31-12-2021 28 vrijwilligers, waarvan 3 gastvrouwen, 4 

bestuursleden en maar liefst 21 technici. 

Een aangekondigde avond voor de vrijwilligers moest door de nieuwe corona-maatregelen 

ook afgezegd worden. Eind december is een kleine attentie bij iedereen aan huis bezorgd. 

Gereedschap en Financiën: In 2021 is een nieuwe gereedschapskast aangeschaft door en 

voor onszelf. Op die manier worden de hulpmiddelen overzichtelijk opgeborgen. Van de 

gemeente is een extra subsidie  ontvangen van € 400 ter compensatie van Coronaverliezen. 
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Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2022. 


