Amsterdam, 9 april 2020

ER WAS EENS EEN CATERING LOVING FAMILY…
Wanneer niets zeker is, is alles mogelijk. Zélfs de stekker uit een bedrijf trekken dat
springlevend is… Om maar meteen met de deur in huis te vallen: De BorrelFabriek, creatief
conceptcateraar van het allereerste uur, stopt met partycatering.
We gaan al een tijdje mee, want opgericht in 2003 betekent dat onze Catering Loving Family al
bijna 17 jaar bestaat. In 2013 werd deze familie uitgebreid met een nieuw bedrijf, Boven de
Planken in Theater Amsterdam die dienst doet als evenementenlocatie. Wij dragen sindsdien
dan ook de verantwoordelijkheid voor twee bedrijven.
Voordat Corona besloot de wereld te ontregelen, waren beide bedrijven samen vol op stoom.
Theater Amsterdam had de wind in de zeilen en De BorrelFabriek zat weer in de lift. Met een
nieuw eigen geluid, de kwaliteit beter dan ooit, hernieuwde partnerships met grote locaties en
met bovenal een bevlogen team timmerden we hard aan de weg op weg naar een heel druk
2020.
En toen stormde COVID-19 het land binnen en werd de agenda van beide bedrijven voor de
komende maanden leeg geveegd. Door de ingestelde overheidsmaatregelen duurt het nog wel
even voordat groepen groter dan 100 personen weer bij elkaar mogen komen. Voordat de
eerste grote evenementen weer georganiseerd mogen worden, zijn we minstens 5 maanden
verder.
Nu hebben we in de afgelopen jaren vaker voor grote uitdagingen gestaan en een gezond stukje
crisismanagement is ons niet vreemd. Echter, om twee bedrijven door deze periode zonder
omzet heen te slepen gaat helaas niet lukken zonder onszelf diep in de schulden te steken. Wij
kiezen eieren voor ons geld en wij zetten in op één bedrijf in plaats van twee. Daarom hebben
wij de moeilijke en emotionele beslissing moeten maken om de activiteiten van De BorrelFabriek
als partycateraar te stoppen. Dit betekent dat wij de keuken in Bergambacht en het
hoofdkantoor op de Elektronstraat sluiten per 1 mei 2020.
Stoppen kan op veel manieren en wij hebben er bewust voor gekozen om het bedrijf zelfstandig
af te bouwen. Wij gaan netjes alles afsluiten en afhandelen zoals dat hoort en houden zo zelf de
regie in handen. Zo kunnen wij met opgeheven hoofd deze periode afsluiten en ons met positief
elan volledig richten op Theater Amsterdam. Elk einde is immers ook een nieuw begin.
Ons creatief erfgoed en onze ondernemerslust zijn nog lang niet gestild en bevlogen als we zijn
richten we vol energie onze peilen op Theater Amsterdam. En het goede nieuws; De
BorrelFabriek blijft als enige activiteit op onze eigen locatie exclusief de catering verzorgen.
Vanuit de reeds aanwezige keuken cateren wij alle events die plaats vinden in Theater
Amsterdam. Zo kan iedereen die een event boekt in Theater Amsterdam nog steeds genieten
van de creatieve catering en kwaliteit die jullie van ons gewend zijn. Dat geldt overigens ook
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voor de reeds getekende opdrachten die wij nog in de boeken hebben staan. Deze opdrachten
gaan we vol verve en op onze welbekende wijze cateren om ook daarin onze afspraken na te
komen.
Is dit zoals wij het einde van De BorrelFabriek voorzien hadden? Nee, het is niet bepaald een
droomscenario, maar wij zijn niet de enige die tegenslag kennen in deze bizarre tijden. Toch
verlaten we met opgeheven hoofd het speelveld en kijken wij met heel veel trots op wat we in al
die jaren bereikt en gedaan hebben. En daarvoor willen wij iedereen voor wie en met wie we
hebben samengewerkt bedanken; we had the time of our lives!
Liefs,
Kim Borrel & Eva Otto
De BorrelFabriek
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