
Fotonieuwsbrief 32: Casa di Mauro: Zomer 2022: 

Zoals jullie weten kunnen we heel goed feesten op Casa di Mauro, er waren weer 3 jarigen: 

 

 

                                               Annelies                            Bert                                 Lies            

 

Vakantiewerking: 

Elk jaar werken we tijdens de zomervakantie met een thema, en dit jaar was het TROUWEN. 

Gedurende 3 weken hebben we gewerkt rond het thema trouwen, wat hoort er allemaal bij het 

voorbereiden van een huwelijk: een partner kiezen, uitnodigen maken, ringen maken, een kleed kiezen, 

een kostuum kiezen, een bezoekje brengen aan de trouwzaal, versiering maken,  bloemen plukken  

voor het bruidsboeket, de bruidstaart en op 8/7/2022 was het THE DAY! 

 

 

 

         

                                 Mauro en Joke                                                                      Lies en Casper 



 

           

                                   David en Jens                                                                    Ellen en Mickey 

Actie: 

 zondag 28 augustus wordt er gefietst tvv Casa di Mauro. 

De GP ERIC HOOFT 2022. 

Ben je een sportieve wielertoerist, dan ben je om 9 uur welkom voor een 100 km tour richting Betekom en 

terug met de beruchte muur van Rotselaar en enkele heuveltjes rond Aarschot. 

Het is geen wedstrijd, max 30km/uur en het is de bedoeling dat iedereen samen terug aankomt op de 

boerderij voor een lekkere pasta. 

Vrije bijdrage tvv Casa di Mauro 

Wil je meefietsen? Mail even naar: eric.hooft@skynet.be 

 

Bedanken: 

Wij willen iedereen die ons de voorbije maanden gesteund hebben door een actie te organiseren of een 

kleine of grote gift te doen nog eens bedanken met een buitengewone dankjewel! De centen worden zeer 

goed besteed. We zorgen ervoor dat onze bewoners niets te kort komen. Dankzij jullie steun kunnen we 

leuke activiteiten organiseren. Ook onze dieren worden dankzij jullie verwend. 

 

 

Hoe kan je ons blijven 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: 

mailto:eric.hooft@skynet.be


 

 

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. 

 

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie! 

Wij gaan er even tussenuit. 

Dinsdag 16 augustus 2022 zijn we weer bereikbaar. 

Zonnige groetjes van ons allemaal 

Vzw Casa di Mauro 

https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons
http://www.casadimauro.be/

