Fotonieuwsbrief 21 Casa di Mauro lente en zomer 2020:
Deze nieuwsbrief had eerst een andere inleiding: over de lente. Maar toen passeerde er een virus met de naam
Corona en alles ging in Lockdown, ook onze nieuwsbrief. Maar nu begint alles weer te draaien en het leven wordt
weer wat ‘normaler’, dus ook een ‘nieuwe normale’ nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
21 maart was een feestdag voor ons, op 21 maart hebben we de boerderij aangekocht,
nu 7 jaar geleden.
Een nieuwe grotere zetel hadden we ook nodig nu alle bewoners op de boerderij wonen. Met steun van De
Vrijwilligers van Ter Weyde uit Wilrijk:

Tijdens de Corona waren er 3 bewoners jarig!

Ellen

Simon

Casper

Tijdens de Lockdown hebben we een Puzzeldriedaagse georganiseerd via het BENEFIETkot georganiseerd door
TROOPER en PAYCONIQ. Het was een succes, we hebben voor € 4865 aan puzzelstukjes verkocht. Deze centen gaan
naar een nieuw dak voor de schuur.

Na 13 weken Lockdown zijn we weer samen, iedereen gelukkig

Een nieuwe serre
Vorig jaar is op zondag 10 maart onze serre weggevlogen door een storm. Dankzij sponsoring van
Lions Club Antwerpen Moerland en Lions Club Boom en ACD serrebouw hebben we een mooie nieuwe serre. De
tomatenplantjes kunnen groeien.

Goed nieuws: Nieuw dak voor de schuur
Vorige winter en dit voorjaar heeft het dak van de schuur het hard te verduren gehad. We weten dat het ooit
vervangen moest/moet worden, maar daar hangt een kostenplaatje van € 90.000 aan vast. Maar in juli gaat
DE DAKSPECIALIST er een nieuw dak opleggen!
Je mag ons blijven steunen via de Koning Boudewijn Stichting en krijg vanaf € 40 een fiscaal attest.
KBS: BE10 0000 0000 0404 met VERPLICHTE VERMELDING: 128/2988/00040

Komende acties
Vrijdag 2 oktober 2020: toneelstuk Vaste Grond opgevoerd door Kathlyn Wuyts. Meer info volgt.
Zondag 15 november 2020: Najaar wijndegustatie op de boerderij van 13 tot 18 uur.
Van 18 tot 24 december 2020 de Warmste Week. Er komt een nieuwe memorabele actie:
MEMORY FOR LIFE. Meer info volgt.

Steun ons gratis via
Trooper: Wie graag online shopt, een reisje wil boeken, een terrastafel op het oog heeft, collect en go …. Installeer
de TROOPERBOT en steun ons gratis. Alle info op onze website:
https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons/trooper
Leuksteuntje.be: Wie zijn aankopen doet bij MAKRO, kan ons ook gratis steunen door zich in te loggen en MAKRO
geeft 3% van elk factuur aan ons:
https://www.leuksteuntje.be/
Nieuwe geitjes

Witje, Gootje en Coronaatje
Ze hebben nog een Peter of Meter nodig. Meer info op:
https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons/peter-of-meter-worden-van-een-dier

Vakantie:
Wij zijn gesloten van 18 juli tot en met 16 augustus 2020!

Blijf ons volgen op FB, Instagram en de website!

Vzw Casa di Mauro
www.casadimauro.be

We wensen iedereen een mooie en leuke vakantie en tot in september voor de volgende nieuwsbrief.
Warme groetjes
Petra en Lieve

