
Fotonieuwsbrief 35 Casa di Mauro lente ‘23 

10 jaar geleden, op 21 maart 2013 om 11 uur, hebben we de boerderij aangekocht. Toen hebben we dat 

gevierd met een koffie en croissant. Ons 10 jarig jubilee hebben we gevierd met koffie en croissants: 

 

****** 

De jarigen van afgelopen winter. Feesten kunnen ze hier goed en graag: 

                                 Jens 25 jaar                                                                  Mauro 25 jaar 

 

                               Mickey 33 jaar                                                                   Ellen 28 jaar        



****** 

 

De nieuwe omheining werd officieel ingehuldigd. Nog eens een BUITENGEWONE DANKJEWEL 

 aan De Afsluiter en Residentie Eglantier. 

 

***** 

Onze erkenning voor het uitdelen van fiscaal attesten is voor 4 jaar verlengd. Voor het jaar 2022 hebben 

we 61 fiscaal attesten mogen uitdelen. Dankzij deze giften kunnen wij onze bewoners een mooie toekomst 

geven, kunnen we ze verwennen met leuke uitstapjes, extra cadeaus met de Sint, Kerst en Nieuwjaar. Er 

wordt materiaal aangekocht voor een zinvolle dagbesteding. Dit jaar gaan we zonnepanelen laten 

installeren en kunnen we zo de onkosten factuur van de bewoners een beetje doen dalen en dragen we 

ons steentje bij voor het milieu. Giften vanaf € 40 hebben recht op een fiscaal attest. 

Dit is ons rekening nummer: BE41 0688 9639 4710  

Noteer zeker ALTIJD je naam, adres en rijksregisternummer erbij, dan kunnen wij volgend jaar een fiscaal 

attest sturen. 

Een buitengewone dankjewel en : 

 



***** 

Sinds september 2022 blijven de bewoners langer op de boerderij.  De eerste en derde week van de 

maand blijven de bewoners van maandag ochtend tot zaterdag middag. Ze kijken daar altijd naar uit. Het is 

de bedoeling dat ze 7/7 hier kunnen wonen, maar dan hebben we meer zorgbudgetten 

(PersoonsVolgendeBudgetten) nodig.  

Maar lees het onderstaand artikel en je begrijpt dat het nog lang kan duren: 

 

Een artikel uit HLN van maandag 6 maart 2023. 

***** 

Acties die binnenkort worden georganiseerd en iedereen welkom is: 

Hondenwandeling door Rotaract BoWi op Pinkstermaandag 29/5/’23 

 

 

***** 

Cantina di Mauro heeft weer zeer lekkere wijnen uitgekozen voor de lente en zomer 2023.  

Via de volgende link kan je ze bekijken en bestellen.  

https://forms.gle/Fha4buGTrH5L7hQy6 

 

https://forms.gle/Fha4buGTrH5L7hQy6


***** 

Je kan ons nog altijd gratis steunen via Trooper. Koop je online? Doe je je boodschappen bij Delhaize? 

Bekijk deze link en steun ons gratis: 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/casadimauro 

 
 

***** 

 

Blijf ons volgen op facebook en Instagram: 

 

https://www.facebook.com/CasaDiMauro 

https://z-p15.www.instagram.com/ 

 

Hopelijk heb je genoten van de nieuwe fotonieuwsbrief. 

We wensen jullie een mooie lente met buitengewone momenten. 

Vele groetjes,  

 

David, Jens, Ellen 

Joke, Mauro 

Mickey en Lies 

Vzw Casa di Mauro 
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