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Opgericht in 2012. Als zelfstandige stichting onder repaircafé international in 

2015 verdergegaan. In 2017 eigen werkplaats gekregen aan De Rode Klif 211. 

Gemeentelijke subsidie sinds 2017. Pand in bruikleen voor onbepaalde tijd. 

 

Het pand ligt in de oudste wijk van Lelystad, waar veel mensen wonen met een 

minimum inkomen. De hulpvraag is hoog. De dinsdagmiddag is bestemd voor 

het computerspreekuur, een team van 6 vrijwilligers, waarvan 2 met een 

beperking tot de arbeidsmarkt. ( via Triade). De woensdagmorgen is bestemd 

voor het repaircafé, een team van 16 vrijwilligers, waarvan 2 met een 

beperking tot de arbeidsmarkt ( via Woonzorg Flevoland). Wij hebben deze 

mensen opgevangen in ons team en leren ze via de mentormethode een 

kundig reparateur te worden. Er is regelmatig contact met hun begeleiders. 

 

In ons team werken verschillende mensen uit andere culturen, dus is er zelden 

een taalprobleem. Buiten de eenheid in de groep is er veel sociaal contact met 

onze klanten en doen onze 3 naaisters veel verstelwerk voor stichting MILA, 

die in het pand naast ons zit. Ons computerteam geeft ook windowscursussen 

aan mensen die problemen hebben in de omgang met computers. De 

vrijdagmiddag is bestemd voor trainingen en lessen. Wij zijn gevraagd 

energielessen en eenvoudige electronica te gaan geven aan de hoogste 

groepen van verschillende basisscholen. 2 vrijwilligers zullen dit gaan doen. 

 

Ons bestuur bestaat uit 5 personen, waaronder 3 eindverantwoordelijken en 2 

algemene bestuursleden. 1x per jaar houden wij een ledenvergadering waarbij 

de zaken die het afgelopen jaar hebben gespeeld worden behandeld en de 

plannen voor het komende jaar worden uitgevouwen of in werking gezet. Ieder 

teamlid heeft daar een stem in en is ook in het bezit van een sleutel van het 

pand, zodat men ook buiten de reguliere uren werkzaamheden kan verrichten. 

Wij zijn al een tijd in onderhandeling voor het verkrijgen van een grotere 

ruimte, daar er nu sprake is van ruimtegebrek om alle projecten voldoende 

gestalte te kunnen geven. Zowaar een hele opgave. 



Daar wij gestart zijn met gebruikt materiaal en gereedschap, zijn wij thans 

bezig eea te vervangen. Het computernetwerk is gedateerd en de roep om een 

3D printer klinkt nu luider, dat geeft ons de mogelijkheid niet meer 

verkrijgbare onderdelen na te maken. Wij realiseren ons dat bij een verhuizing 

ook de nodige kosten zich zullen aandienen en zijn aan het sparen om, als de 

gelegenheid zich voordoet naadloos door te kunnen gaan met ons werk. 

 

Het repaircafé Lelystad is een serieuze speler bij de in oprichting zijnde 

Circulaire Ambachtscentra in met name Lelystad en heeft relaties met 

verscheidene kringloopketens, waar wij donoronderdelen van krijgen. 

 

Ons beleid was, is en blijft verkleining van de afvalberg, hergebruik van 

grondstoffen, vermindering van de co2 uitstoot, verantwoorde recycling, maar 

vooral het repareren, leren repareren en een zinvolle dagbesteding-lees 

werkplek voor die medewerkers, die thans moeilijk toegang hebben tot de 

arbeidsmarkt en misschien via ons kunnen doorstromen naar een betaalde 

functie in het bedrijfsleven 
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