
Nieuwsbrief 28 Casa di Mauro Herfst 2021: 

Wat is er afgelopen maanden gebeurd? 

September zijn we gestart met een feestje.  

Casa di Mauro was op 7 september 2021 7 jaar open! 

 

In september hebben we nog zalige dagen gehad, een echte ‘Indian Summer’. Perfecte dagen om nog wat 

uitstapjes te doen. We zijn naar Planckendael geweest, gaan bowlen, gaan shoppen in Antwerpen en gaan 

zwemmen in Lier. 

 
 

Onze #Buitengewoon Samen Bewegen actie, een sportieve geldinzamelactie voor het aankopen van een 

Riksja, is geslaagd. De bewoners hun droom is werkelijkheid geworden. 

Ook het slotevenement was meer dan geslaagd. Een buitengewone dankjewel aan alle deelnemers, 

sponsors, iBike, vrijwilligers en bezoekers! 

 

 



We hebben 1 Riksja bij elkaar gesport en 1 Riksja hebben we gekregen van SCOPO2650! 

Een buitengewone dankjewel SCOPO2650  

 
 

 

Onze boomgaard had dit jaar ook enorm veel appelen en peren. We hebben er sap van laten persen. 

 

 

 

Wat gaat er nog allemaal gebeuren? 

Zondag 14 november is het Solidariteitsinstuif tvv Casa di Mauro. Hou je van Mosselen of Gentse 

Waterzooi en je wilt het goede doel steunen? Schrijf je in. 



 

Onze MEMORY FOR LIFE actie loopt ook nog altijd.  

 
De Sint, Kerst- en feestdagen komen er weer aan. De Memory speldozen zijn nog altijd te koop: 

https://www.memoryforlife.be/bestel-een-memory.html 

 

Een origineel cadeau of Collectors Item gemaakt door 24 top illustratoren! 

We gaan de actie afsluiten met een veiling van de originele tekeningen.  

 

 

Het bieden en bekijken van de tekeningen kan nog altijd via deze website: 

https://www.memoryforlife.be/ 

https://www.memoryforlife.be/bestel-een-memory.html
https://www.memoryforlife.be/


EINDELIJK, ONZE LANGVERWACHTE MEMORY FOR LIFE VEILING  

vindt plaats op woensdag 15 december 2021 om 19.30 u. 

Gelegenheidsadres: 

Royal Beerschot Tennis Hockey Club 

Groeningenlei, 62 

2550 Kontich 

Iedereen welkom!  

Voor de feestdagen kan je weer lekkere en zeer goede wijnen bestellen.  

Ook relatiegeschenken kunnen op maat gemaakt worden. 

Wie liever een biertje lust?  

Er zijn 2 bierpakketten met het lokaal bier uit Kontich: het Contje, te verkrijgen: 

 

Klik hier voor alle info:  

https://forms.gle/Tqbw7sDpqGSHk6is8  

 

Een kaartje krijgen of sturen doet altijd deugd. Je kan weer prachtige Kerstkaarten  

(handgemaakt door Lutgarde Ogiers) bestellen. 

Vanaf 8 november gaan ze online en staan ze in onze verkooppunten. 

Info volgt. 

Een goed doel financieel steunen wordt regelmatig gedaan. Meestal goede doelen ver van je bed.  

Ook ons, Vzw Casa di Mauro, kan je financieel steunen met een gift. Deze giften worden zeer goed besteed 

aan oa leuke uitstapjes en activiteiten met onze bewoners (zie begin nieuwsbrief). 

Wij kunnen ook zelf fiscaal attesten geven vanaf een gift van € 40! 

 Vermeld steeds: Gift + je naam + je adres (zo kunnen wij een fiscaal attest opsturen). 

BE41 0688 9639 4710 

Alvast een buitengewone dankjewel! 

We wensen iedereen een kleurrijke en mooie herfst! 

Veel liefs, 

David, Mauro, Lies, Joke, Jens, Casper, Mickey en Ellen 

Vzw Casa di Mauro 

PS: bekijk/ bezoek ook regelmatig onze website: 

https://www.casadimauro.be/ 

https://forms.gle/Tqbw7sDpqGSHk6is8

