
Nieuwsbrief 24 Casa di Mauro Januari - februari 2021: 

 

2020 was een C-jaar.  

We waren heel hoopvol aan 2021 begonnen en iedereen een top 2021 gewenst, maar we 

moeten positief realistisch blijven: 2021 gaat nog een beetje een C-jaar zijn. 

We zullen samen moeten vechten tegen het C-beestje. #elkaarsteunen zal de # van 2021 

worden en februari is een goede maand om elkaar extra te steunen en 

 lief te zijn voor elkaar. 

 

Even een overzicht hoe we het jaar 2021 zijn gestart.  

We hebben heel de maand januari gefeest: 

3 verjaardagen en een Nieuwjaarsfeest! 

   

Jens en Mauro 

 

   

Petra en het Nieuwjaarsfeest met dank aan Peggy en Luc van Butcher’s Store Hove. 

 



 

 

Wij verkopen nog altijd onze MEMORY’S aan € 20 per stuk.  

Een originele en memorabele memory gemaakt door 24 illustratoren.  

 

Ook op de originele tekeningen kan geboden worden en deze worden verkocht op een veiling 

(datum ligt nog niet vast). 

 

Maar je kan de tekeningen al bewonderen op de tentoonstelling die plaats heeft van 23/2 tot 

8/3/2021 in Gallery Ruimte 34 (Cobdenstraat, 34 – 2018 A’pen). De Gallery is heel goed bereikbaar 

met het openbaarvervoer (trein en bus) en er is een parking aan Berchem Station. 

 

Alle info op: WWW.MEMORYFORLIFE.BE 

 

   
 

    

 

http://www.memoryforlife.be/


Een kaartje sturen kan ook wonderen doen in deze tijd. We verkopen 4 verschillende pakjes van 5 

kaartjes aan € 10 per pakje. Ze zijn handgemaakt door Lutgarde Ogiers: 

       

   

Je kan ze bestellen via deze link:  

https://forms.gle/umqAmPPXyUKdunMy9 of via onze website: www.casadimauro.be  

 

We hebben ook bomen geplant met dank aan Brigitte en Rudi!  

Bomen die hopelijk wat bijdragen aan het klimaat: het teveel aan water drinken, ons koelte geven in 

de zomer, de serre beschermen bij teveel wind …. 

 

 

https://forms.gle/umqAmPPXyUKdunMy9
http://www.casadimauro.be/


Blijf positief, blijf elkaar steunen en hou het nog even vol, al is het soms moeilijk. 

Speel samen een spel, geef iemand een memory spel cadeau, stuur een kaartje naar 

vrienden en familie die je al tijdje niet gezien hebt, bezoek een tentoonstelling, verwen 

jezelf met een mooie tekening, je kan Peter of Meter worden van een boerderijdier, volg 

ons op de sociale media: Instagram en Facebook en ga eens langs onze website. 

Dit mag je allemaal nog doen en het geeft je misschien een warm gevoel . 

 

We wensen jullie een lieve, warme en hartige maand februari met veel vriendschap  

en tot binnenkort. 

 

Liefs, 

Vzw Casa di Mauro 
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