
Fotonieuwsbrief 33: Casa di Mauro: Herfst 2022: 

We hebben een heerlijke en warme zomer gehad. De batterijen zijn terug opgeladen. 

Ons nieuw werkjaar zijn we gestart met een feestje op 7/9/2022: 

8 JAAR CASA DI MAURO! 

 
 

***** 

We hebben sinds begin september een BV hier wonen: 

Ellen de enthousiaste BV in Down The Road! 

Volg hun avonturen elke maandag avond op Eén 

 

 

***** 

Dit jaar gaan 4 bewoners naar de kunstacademie in Kontich. 

Elke dinsdag namiddag maken ze bij Hilde Van den Heuvel prachtige kunstwerken: 

 Lies, Jens, Mauro en Mickey: 



 

***** 

Aan stagiaires hebben we dit werkjaar geen tekort. 

Luna en Caro bijten de spits af. Heel dit academiejaar 2022 – 2023 zijn we al volgeboekt. 

Wie nog voor dit academiejaar een stageplek zoekt: sorry, te laat. 

 

***** 

Help onze dieren gaan lopen! 

 Onze omheining van de wei is het aan het begeven, na 8 jaar intens gebruik 

 is ze aan vernieuwing toe. 

Trooper organiseert ism KBC: 

TROOPERDROOM 

 

Onze Trooperdroom is een nieuwe omheining. 

Vanaf 1 oktober kan je op ons stemmen. Hou onze facebook en website in het oog. 

***** 



Zaterdag 1 oktober 2022 organiseert SCOPO 2650 een echte FANCY FAIR! 

Iedereen is welkom in het Meihof te Edegem vanaf 11 uur. 

 

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van SCOPO 2650 Vzw 

Met:  

* FOODTRUCKS * PROFESSIONELE KINDERANIMATIE * VERSCHILLENDE VERRASSINGSOPTREDEN * 

* BUNGEE VOOR KIDS * OPTREDEN RONNY LEE * DJ NIELS V * 

Inkom is gratis. 

 
 

***** 

Kwb Sint Martinus Kontich vzw organiseert op zondag 20 november 2022 een benefietinstuif. 

Vanaf 12 uur kan je komen eten voor het goede doel: Vzw Casa di Mauro! 

Op het menu natuurlijk overheerlijke mosselen (met brood) aan € 20,00 of als alternatief (voor de niet-

mosselliefhebbers) Gentse Waterzooi van kip aan € 17,00. 

Inschrijvingsformulier zit in de bijlage. 

***** 

Een nieuwe bewoonster: Marie het schaapje: 

Meeh Meeh, ik zoek nog een Meter of Peter. 

Wie wil mijn Meter of Peter worden, ik ben  heel knuffelbaar en een beetje speciaal. 



 
 

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

Je kan ons gratis blijven steunen via Trooper en Delhaize. 

Geef je Super Plus punten aan een goed doel:  

https://www.delhaize.be/superplusinfo#charity 

 

***** 

Je kan ons ook nog altijd financieel steunen en vanaf € 40 heb je recht op een fiscaal attest. 

Vermeld altijd je naam en adres,  

dan kunnen wij het fiscaal attest in het voorjaar 2023 opsturen. 

De giften worden goed besteed: we hebben een nieuwe omheining nodig voor de dieren, een belangrijke 

plek waar de bewoners zich dagelijks zinvol bezig houden. Ook gaan we zonnepanelen plaatsen om onze 

energiefactuur een beetje te laten zakken en ons steentje bij te dragen voor het milieu. 

 

***** 

Cantina di Mauro 

https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons/peter-of-meter-worden-van-een-dier
https://www.delhaize.be/superplusinfo#charity


Binnenkort weer nieuwe wijnen te bestellen voor de feestdagen. 

Ook relatiegeschenken zijn weer mogelijk. 

Hou de website in het oog en dan kan je je lijstje naar Marleen mailen. 

 

***** 

September en oktober zijn hier feestmaanden, dan zijn er veel jarigen. 

Lees de verjaardagsverhalen in onze volgende nieuwsbrief. 

Of wil je vroeger op de hoogte gebracht worden? 

Volg ons dan op Instagram of Facebook: 

https://www.instagram.com/vzwcasadimauro/?hl=nl 

https://www.facebook.com/CasaDiMauro 

 

Ook op onze website kan je acties of nieuwtjes volgen: 

 

www.casadimauro.be 

***** 

 
 

We wensen jullie allemaal een mooie herfst met prachtige kleuren,  

veel boswandelingen, lekkere pompoensoep, een griezelige Halloween, …. 

En tot de volgende nieuwsbrief of op een van de activiteiten! 

Vele groetjes van ons allemaal 

Vzw Casa di Mauro 

 

https://www.instagram.com/vzwcasadimauro/?hl=nl
https://www.facebook.com/CasaDiMauro
http://www.casadimauro.be/


 


