Fotonieuwsbrief 31 Casa di Mauro: lente 2022:
21 maart is voor ons altijd een speciale datum, het is niet alleen het begin van de lente en Wereld Down
Syndroom dag, maar ook de aankoopdatum van de boerderij.
9 Jaar geleden is onze droom gestart:

***
3 Lentekinderen, 3 feestjes, 3 gelukkige bewoners: Mickey, Ellen en Casper:

***
We zijn voor de eerste keer een weekend open geweest. Het was zeer leuk voor zowel de bewoners als de
ouders. Het is zeker voor herhaling vatbaar en het is de bedoeling in de toekomst dat de boerderij 24/24
open is. Maar dan zullen we SAMEN EEN OPROEP MOETEN DOEN BIJ MINISTER WOUTER BEKE voor
IEDEREEN EEN VOLWAARDIG ZORGBUDGET!!!!

***
De Paasklokken zijn ook gepasseerd. Het is toch altijd leuk om eitjes te rapen
en nadien er van te smullen:

***
Wij krijgen ook geregeld niet-orthopedagogie-studenten over de vloer die stage willen doen, een
schoolopdracht moet uitvoeren of hun Masterproef willen uittesten, daar staan we allemaal voor open.
Het zijn zeer leuke en afwisselende namiddagen:

UA Master student Kevin Van der Velden testte zijn Masterproef:
Circustechnieken aangepast voor mensen met een beperking.
Top gedaan Kevin, veel succes!

Jill Debaillie en Oona Bakker, 2 KUL Master studenten L.O. kwamen 5 namiddagen sport en spel geven.
Onze bewoners hebben ervan genoten, ook fantastisch gedaan Jill en Oona!

4 leerlingen van 6STW van de Sint-Jozefschool: Amélie, Luca, Fien en Jinne, hebben Escape Carnaval
georganiseerd als eindwerk.
Het was een leuke voormiddag die ongelooflijk goed in elkaar zat. Dikke proficiat meisjes!

5 Studenten van de KDG in Antwerpen organiseren voor hun bachelorproef een inclusief evenement GRENZELOOS
op 21 mei aan de Jezuïetenkerk in Lier. Een leuke dag voor jong en oud.
Voor meer info: https://www.facebook.com/events/316193653911339
***
Op 1 mei is ons Ellen, samen met 5 andere Downers en met Dieter Coppens richting Thailand vertrokken. Daar gaan
ze gedurende 3 weken avonturen beleven voor het programma
Down The Road op Een.
In het najaar gaan we kunnen genieten van hun avonturen:

***
Cantina di Mauro heeft nieuwe frisse lentewijntjes en hemelse zomerwijntjes die je kan bestellen. Bekijk
hier de lijst en bestel ze via mail of de link:
https://www.casadimauro.be/index.php/cantina-di-mauro
De opbrengst gaat naar volledig naar het personeel. We vallen in herhaling, maar zolang niet alle bewoners
hun zorgbudget hebben, hebben wij jullie steun nodig!
Drink een wijntje en geef de bewoners van Casa di Mauro een mooie toekomst.
Ook Minister Wouter Beke mag dit weten!

Hoe kan je ons nog steunen?
Een gift met fiscaal attest:
Maandelijks een kleine gift, is een groot verschil voor ons. Je kan maandelijks een klein bedrag storten (€
10, € 12, € 15) en begin 2023 krijg je dan een fiscaal attest van het totale bedrag.
Doe je een maandelijkse of een eenmalige gift, noteer dan zeker je naam EN adres op de vermelding,
dan kunnen we je het fiscaal attest opsturen begin 2023.
BE41 0688 9639 4710

Peter- en Meterschap van een dier:

Gratis via Leuk Steuntje als je klant bent bij Makro:

Gratis via Trooper bij online aankopen:

Voor meer info, klik op deze link:
https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons

Je kan ons blijven volgen op Facebook en Instagram.
Ook onze website: www.casadimauro.be wordt regelmatig aangepast.

Hopelijk heb je genoten van onze nieuwsbrief.
Vele warme groetjes van ons allemaal!
Vzw Casa di Mauro

