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De cadeautjes- en verwenperiode komt er weer aan. 

Een kaartje, een klein cadeau, een fles wijn, een Peterschap van een dier … 

het is soms maar een klein gebaar, maar kan iemand heel veel plezier doen. 

En als je met dat kaartje of cadeautje dan ook nog een goed doel steunt, 

dan maak je meerdere mensen blij.  

Zoals elk jaar hebben we weer mooie zelfgemaakte kerstkaarten door Lutgarde. 

Je kan ze online bestellen, dan heb je keuze tussen 8 kaartjes of 

 in de verschillende verkooppunten kan je ook terecht. 

 

 

 

Via deze link kan je ze bestellen: https://forms.gle/dJHh4EDQZCTceapy8 

De verkooppunten vind je op de website: https://www.casadimauro.be/  

 

De Memory speldozen kan je ook nog altijd bestellen. 

Voor 20 euro heb je een origineel cadeau voor jong en oud, gemaakt door 24 illustratoren. 

   

Via deze link kan je ze bestellen: https://forms.gle/o8kZeBWcijqLF7tYA  

De verkooppunten vind je op de website: https://www.memoryforlife.be/verkooppunten.html  

 

https://forms.gle/dJHh4EDQZCTceapy8
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https://www.memoryforlife.be/verkooppunten.html


Een flesje wijn om te geven of om samen met je familie en vrienden te klinken op het leven,  

Cantina di Mauro heeft weer lekkere en feestelijke wijntjes voor jullie uitgezocht. 

Wens je relatiegeschenken te geven? Dit kan ook, speciaal voor bedrijven is er een lijst opgemaakt.  

De wijnen worden in een mooie verpakking verpakt met een kleine uitleg  

dat je met dit geschenk ook een goed doel steunt. 

 

De lijst voor firma’s vind je op deze link: https://www.casadimauro.be/index.php/cantina-di-mauro 

De lijst voor particulieren en de bestelbon vind je op deze link:  
https://forms.gle/SMM6av8BF8ztTj4i6 

Wil je een ECHT ORIGINEEL cadeau? Moet je een cadeau kopen voor iemand DIE ALLES HEEFT? 

Maak het je niet moeilijk, en geef een Peter- of Meterschap van een dier als cadeau. 

 

Via deze link heb je alle info: https://www.casadimauro.be/index.php/steun-ons/peter-of-meter-

worden-van-een-dier 

Een buitengewone dankjewel en  

wensen iedereen fijne feestdagen met veel warmte en vriendschap! 

Vzw Casa di Mauro 

Vzw Cantina di Mauro 
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