Fotonieuwsbrief 23 Casa di Mauro Winter 2020:

De Warmste Week is weer van start gegaan. En zoals jullie weten gaat het dit jaar om DANKJEWEL te
zeggen. Wij willen ook graag DANKJEWEL zeggen aan iedereen die ons in 2020 op zijn manier heeft
geholpen en gesteund:

EEN BUITENGEWONE DANKJEWEL!
Het was zeer moeilijk om nog acties te organiseren met alle maatregelen, maar de acties
groot of klein: snoepjesverkoop, taarten en koekjesverkoop, kerstkaarten, wijn, giften …
geven ons toch weer de kans om onze bewoners een mooie toekomst te geven en met hen
leuke activiteiten te organiseren.
We hebben het jaar 2020 toch leuk afgesloten met het maken van een mooie kerststal en
een feestje rond het kampvuur met chocolademelk en marshmallows.

Blijf onze dagwerking volgen op Facebook en Instagram.

Op 31 december 2020 stopt onze projectrekeningnummer bij de Koning Boudewijn Stichting.
Je kan ons een tijdje niet steunen met een fiscaal attest. Maar we hebben een aanvraag

ingediend bij het FOD om zelf fiscaal attesten te mogen uitschrijven. Dat zou heel goed
nieuws zijn in 2021! We houden jullie op de hoogte.
Momenteel hebben we een mooie en unieke actie lopen: MEMORY FOR LIFE.
We hebben samen met 24 illustratoren een unieke memory gemaakt met als thema kapsels,
die we verkopen aan 20 euro per stuk. Per verkochte speldoos geven we een verwenpakket
aan Moeders voor Moeders ism L’Oréal.
Bestel een memorabele memory en steun 2 goede doelen. Een origineel cadeau voor je
kinderen, kleinkinderen, als relatiegeschenk of gewoon als collectors item.
Alle info: www.memoryforlife.be

In het voorjaar 2021 gaan we de originele tekeningen van de top illustratoren verkopen per
opbod op een veiling. Bieden kan al via de website: www.memoryforlife.be en de
tekeningen kan je komen bewonderen op de tentoonstelling die zal plaatsvinden van 22/2
tot 8/3/2021 in Gallery Ruimte 34 te Antwerpen.

Blijf positief en volhouden is de boodschap.
We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een top 2021!

