
Fotonieuwsbrief 22 Casa di Mauro Herfst 2020: 

Hopelijk heeft iedereen toch een beetje kunnen genieten van een rare, maar zonnige zomer. 

Wij zijn hier ook terug begonnen aan onze ‘gewone’ werking. Na een leuke en afwisselende 

zomerwerking kunnen we weer rekenen op stagiaires en starten we aan ons 7de jaar. 

En overzicht van de zomerwerking: 

 

                 Tea Time                                   De Oertijd                           Body and Mind - Blote voeten pad  

Alle foto’s kan je bekijken op onze Facebookpagina en Instagram. 

**** 

Cantina di Mauro: 

Normaal zijn er 2 wijndegustaties per jaar, maar door Covid laten we die niet doorgaan. Maar niet 

getreurd; je kan nu online wijn bestellen. De originele wijnen genoemd naar de bewoners zijn niet 

meer te bestellen, maar er zijn zeer goede vervangers. Op onze website: www.casadimauro.be komt 

een pagina van Cantina di Mauro vanaf begin november en daar kan je de lijst van alle wijnen 

downloaden en bestellen bij Marleen: cantinadimauro@telenet.be of 0493/50.53.58 

 

**** 

Kerstkaarten: 

Zoals elk jaar verkopen we ook de zeer mooi kerstkaarten gemaakt door Lutgarde Ogiers. Je kan ze 

ook online bestellen, hou onze website in het oog wanneer deze geactiveerd is.  

De kaartjes gaan ook op de verkooppunten staan.  

De verkooppunten zullen we vermelden op de FB pagina, Instagram en website. 

 

http://www.casadimauro.be/
mailto:cantinadimauro@telenet.be


De Warmste Week: Memory For Life: 

Dit jaar is er weer een Warmste Week georganiseerd door Stu Bru. Het gaat een hele andere week 

zijn dan anders. Stu Bru heeft de nadruk ook meer op de mens gelegd en minder op het geld. Wat 

niet wil zeggen dat er geen geldinzamelacties mogen georganiseerd worden . 

Wij hadden al een actie in elkaar gestoken voor deze oproep kwam. We hebben een Memory spel 

gemaakt samen met 23 illustratoren. De speldozen worden verkocht aan € 20 (meer info volgt nog, 

ze zijn in druk), en per verkochte speldoos geven we ism L’Oreal een verwenpakket aan  

Vzw Moeders Voor Moeders. 

 

We verkopen zowel memory speldozen als de originele tekeningen,  

die worden verkocht op een veiling. 

De originele tekeningen worden tentoongesteld van 1 tot 14 december in Gallery Ruimte 34 

(Cobdenstraat 34, 2018 Antwerpen). 

De veiling heeft plaats op 18 december in de Royal Tennis en Hockey Beerschot in Kontich 

( Groeningenlei 62, 2550 Kontich). 

Alle informatie volgt nog. 

 

**** 

Nieuw dak op onze schuur: 

We hebben diep in onze buidel moeten tasten, maar het nieuwe dak ligt op onze schuur.  

Hopelijk kan dat er weer voor 100 jaar tegen. 

Je kan ons nog altijd steunen met een fiscaal attest vanaf € 40: 

Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 met vermelding: 128/2988/00040 

 

 

 

 



Een extra kracht: 

Ellen heeft haar PersoonVolgend Budget gekregen. Met dat budget kunnen wij personeel betalen. In 

de media oa Pano wordt het probleem regelmatig aangekaart. Maar wij kunnen weer een klein 

beetje verder en kunnen Christ’l 13 uur in dienst nemen.  

 
 

**** 

 

Belangrijke data of evenementen: 

* Online Wijnverkoop: vanaf november via onze website of rechtstreeks via Marleen. 

* Online kerstkaarten verkoop en kerstkaarten op onze verkooppunten:  

van november via onze website. 

* Memory speldozen verkoop vanaf november. 

* Van 1 tot 14 december 2020: tentoonstelling van de originele tekeningen van de  

MEMORY FOR LIFE gemaakt door 23 illustratoren. 

* Op 18 december 2020 veiling Memory For Life. 

 

**** 

Bekijk zeker regelmatig onze website: www.casadimauro.be 

Ook op onze Instagram en facebookpagina( vzw Casa di Mauro) posten we regelmatig nieuwtjes en 

weetjes zodat jullie op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen op de boerderij. 

 

**** 

 

Wij wensen iedereen een kleurrijke herfst. 

Hou je gezond en samen blijven we sterk en vechten we tegen Corona. 

Veel leesplezier. 

Petra en Lieve 

 

 

http://www.casadimauro.be/

