
EEN WARME OPROEPBRIEF NOVEMBER 2021: 

Vorig jaar rond deze tijd zeiden we: volgende winter, na winter 2021 is alles terug normaal, 

gaat alles terug door: leuke feestje, Chiro- en scouts fuiven, quizzen en eetfestijnen voor het 

goede doel, kerstmarkten, geldinzamelacties voor vzw’s, jeugdbewegingen, sportclubs … 

Maar niets is minder waar, het beestje is sterker dan we dachten. Maar we gaan onze moed 

niet laten zakken (ook al is het soms moeilijk) en we vechten er samen tegen. 

Voor ons worden de georganiseerde acties een voor een geannuleerd, wat een grote streep 

is door onze rekening. En niet alleen voor ons. Vele vzw’s, jeugdbewegingen, sportclubs zien 

al hun geldinzamelacties weer in het water vallen. 

Daarom deze warme oproepbrief! 

IK STEUN MIJN GOEDE DOEL en GIVE A DAY hebben een prachtige wintercatalogus gemaakt 

waar een 100 tal goede doelen gesteund kunnen worden door bij hen mooie en originele 

cadeautjes en relatiegeschenken te kopen. 

Bekijk hier de catalogus (wij staan op pag. 19 ) : 

https://indd.adobe.com/view/fc29af07-c181-429e-bd42-3ca7b1db6701  

Heb je al cadeautjes voor de Sint of voor onder de kerstboom? Nee? Geen probleem, hier 

heb je keuze genoeg en je steun het goede doel, je geeft 8 buitengewone mensen een mooie 

toekomst en het geeft jezelf een warm gevoel  

 

 Een memory speldoos voor 20 euro (€23.50 als je het laat opsturen) gemaakt door 

24 top illustratoren. Niet alleen een origineel spel, maar ook een collectors item: 

 
 

https://www.memoryforlife.be/bestel-een-memory.html 

 

 

 Een originele tekening van deze top illustratoren kan je kopen op de veiling op 

15/12/2021 om 19.30, die plaats heeft in de Royal Beerschot Tennis en Hockey Club 

te Kontich. Bekijk ze via deze link en doe een bod: 

 

https://www.memoryforlife.be/bekijk-de-tekeningen.html 
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 Een lekker wijntje of een fris biertje bij de feesttafel of als cadeau of als 

relatiegeschenk. Alles is mogelijk. Bekijk de lijst en bestel je lievelingswijn of 

bierpakket: 

 
 

https://www.casadimauro.be/index.php/cantina-di-mauro 

 

 Een kaartje sturen of krijgen, het doet zo’n deugd. Mooie en handgemaakte 

kerstkaartjes te koop. 

 
 

Bestel ze online of via de verkooppunten: 

https://forms.gle/qUAfNa4AFsDg1gFaA 

https://www.casadimauro.be/index.php/10-nieuws/59-kerstkaarten-te-koop-

handgemaakt-door-lutgarde-ogiers 

 

 Geef een Peterschap van een boerderijdier als cadeau, origineler kan je niet zijn. 

 
https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons/peter-of-meter-worden-van-een-

dier 
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 Heb je alles wat je hartje wenst, dan kan je ons ook altijd steunen met een financiële 

gift. Wij kunnen je een fiscaal attest geven vanaf een gift van € 40. 

https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons/doe-een-donatie/2-

uncategorised/56-bedankt-voor-jouw-steun 

 

 

Alvast een buitengewone dankjewel! 

Laat je warm hart zien en geef onze 8 buitengewone mensen een mooie toekomst! 

 

Hou jullie goed en gezond en we wensen jullie een warme Kerst en fijne feestdagen 

met veel vriendschap en liefde! 

 

Liefs, 

Lies, Ellen, Joke, Mauro 

Jens, Casper, David en Mickey 

Vzw Casa di Mauro 

Vzw Cantina di Mauro 
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