
Nieuwsbrief 25 Casa di Mauro Lente 2021: 

Daar is de lente, daar is de zon en die komen jaarlijks terug, maar het Corona virusje is er ook nog altijd en 

hopelijk is dat het laatste jaar  

Onze bewoners hebben ondertussen hun 2 spuitjes gekregen, dat is een eerste stap naar de vrijheid, maar 

pas als iedereen gevaccineerd is, vieren we een groot feest! 

 

 

De eerste zonnestralen zijn er en dat betekent werken in de tuin en in de serre: 

 

 

We hebben afscheid moeten nemen van enkele dieren. Zjaak de os is naar Frankrijk verhuisd, hij werd te 

groot en 2 geiten: Zaza en Janneke zijn gestorven aan een agressieve darmbacterie.  

Maar er is nieuw leven bijgekomen en is de geiten familie uitgegroeid tot 6: 

Nina, Jippeke, Coronaatje, Witje, Gootje en Joske. 

 

Je kan nog altijd Peter of Meter worden van een van onze dieren.  

Alle info vind je op onze website: 

www.casadimauro.be 

 

 

http://www.casadimauro.be/


 

April is feestmaand voor Casper. Casper is 23 jaar geworden en daar hoort een feestje bij: 

 

Wat is er leuker dan cadeautjes krijgen? 

2020 was een moeilijk jaar voor geld inzamelacties, maar 2021 is even moeilijk misschien wel moeilijker en 

zal misschien nog een groter effect hebben op de financiële toestand van vele vzw’s en verenigingen. Maar 

we blijven niet bij de pakken zitten en doen wat we kunnen.  

Er zijn verschillende acties, voor ieders wat wils: 

Onze Memory For Life actie blijft nog tot eind 2021 lopen. Je kan nog Memory speldozen kopen en bieden 

op de tekeningen van de illustratoren. De veiling volgt nog. 

Een origineel cadeau om je juf of meester te bedanken  

voor dit niet altijd even gemakkelijk schooljaar? Geef haar of hem een leuk en origineel memory spel. 

 

Alle info: www.memoryforlife.be 

 

 

 

 

Wie graag op de zomer klinkt met een Cornet biertje, kan deze bestellen heel de maand mei. 

Dit is een actie ism met TROOPER en CORNET_BEER. Per verkochte bak krijgen wij € 10 en kunnen wij 

leuke activiteiten doen met onze bewoners. De bakken worden begin juni geleverd.  

 

                   

http://www.memoryforlife.be/


 

Bestellen kan op 2 manieren: 

Rechtstreeks: www.trooper.be/cornet of  

Via ons: https://forms.gle/kahDFCyXXWYwANxEA 

 

Wie graag bij Makro gaat kopen kan ons gratis steunen via: LEUK STEUNTJE. Via deze link kan je je 

registreren: https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons/leuksteuntje 

Wij krijgen geld tegoed door jullie aankopen en kunnen zo gratis gaan winkelen bij Makro. 

 

 

 

Vanaf januari 2021 kunnen we ook zelf fiscaal attesten uitdelen. Giften vanaf 40 euro hebben recht op een 

fiscaal attest. Giften kan je storten op dit rekening nummer: BE41 0688 9639 4710 met vermelding:  

gift, je naam en zeker je adres (= belangrijk om het jaar nadien je fiscaal attest op te sturen). 

Alvast een buitengewone dankjewel. 

Noteer al in de agenda:  25 en 26 september zal er een sportief evenement plaatsvinden voor klein en 

groot: BUITENGEWOON SAMEN OP DE FIETS, een sponsorfietsweekend ism met I Bike. 

Meer info volgt nog. 

 

Wij willen volgende initiatieven nog eens bedanken voor hun steun de afgelopen maanden: 

* Hilde Van Bulck De Letterzetster 

* Davidfonds Mortsel 

* Bedrijf Vandersander 

* Lutgarde Ogiers de kaartenmaakster (die nog altijd te koop zijn) 

* Alle online kopers via Trooper 

* Alle Makro klanten via Leuk Steuntje 

* Alle Peters en Meters van onze dieren (er zijn nog dieren die een Peter of Meter willen) 

* Alle kopers van Memory For Life speldozen (die zijn nog altijd te koop) 

* Alle verkooppunten van de Memory For Life speldozen (zie www.memoryforlife.be)  

* Al onze volgers op Sociale Media 

https://www.trooper.be/cornet
https://forms.gle/kahDFCyXXWYwANxEA
https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons/leuksteuntje
http://www.memoryforlife.be/


* Al onze lezers van de nieuwsbrief 

* Al de wijnliefhebbers van Cantina di Mauro 

EEN BUITENGEWONE DANKJEWEL! 

 

Ook al vind je het K**, ben je het beu en wil je eens heel luid F*** roepen (doe maar),  

we moeten het toch nog volhouden en samen naar die eindstreep gaan!  

Hopelijk kan deze nieuwsbrief je een beetje opbeuren. 

Dikke knuffel van ons allen 

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

 

Blijf ons zeker volgen, sharen en liken via onze sociale media en bezoek regelmatig onze website. 

 

www.casadimauro.be 

https://www.facebook.com/CasaDiMauro 

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

www.memoryforlife.be 

 

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

