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JAARVERSLAG 

CASA MAÍN VLAANDEREN VZW 
 

werkjaar 2013-2014 
 
 
VOORWOORD 

Casa Maín Vlaanderen kijkt terug op een boeiend eerste jaar als vzw. Het was een 
jaar waarin we vooral kennis maakten met de invulling van deze nieuwe structuur. 
Een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering, nieuwe subsidiedossiers en 
aanvragen tot sponsoring, veel papierwerk en een 
boekhouding in nieuwe werkjaren… Inmiddels vinden 
we al goed onze weg in de wereld van de vzw en 
kijken we ernaar uit om de zichtbaarheid van onze 
werking in het Vlaamse landschap verder te 
vergroten. 
Ook in Bolivië vonden belangrijke veranderingen 
plaats: Casa Maín kreeg een nieuwe overste en de plannen voor de school werden 
hertekend. Hoewel administratieve rompslomp ervoor zorgde dat onze sponsoring voor 
de nieuwe school niet zo snel beloond werd met concrete resultaten als we gewild 
hadden, zijn we vol hoop dat ons het komende jaar de eerste berichten zullen 
bereiken over de echte start van de bouw. 

 
 
IN VLAANDEREN 

 
 

CAVA MAÍN 

Eind 2013 werd de succesvolle cava-actie van het jaar voordien hernomen. Opnieuw 
gingen flessen ‘Tentacion’ vlotjes de deur uit, en zo kwam de toost op menig 
kerstfeest of nieuwjaarsreceptie ten goede aan de meisjes in Casa Maín. In februari 
2014 werd de verkoop definitief afgesloten, wat de opbrengst op een mooie € 2076 
bracht. Inmiddels mogen we van een jaarlijkse actie spreken, want ook eind 2014 zal 
er cava verkocht worden! 
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MARKT 

Casa Maín Vlaanderen investeerde het afgelopen werkjaar in 
materiaal om mee op marktjes te staan. Door frequenter aanwezig 
te zijn op cultuur- en wereldmarkten kunnen we de 
naambekendheid van de vzw vergroten en een extra centje 
bijverdienen voor de bouw van de school. 
Uit Bolivië werden kleurrijke doeken meegebracht om een standje 
aan te kleden, en stenen popjes en haarspeldjes om te verkopen. 
De meisjes van Casa Maín maakten zelfs stijlvolle wenskaartjes om 
het standmateriaal aan te vullen in de kerstperiode. De tekeningen 
van Pieter Vandenabeele die het jaar voordien het 
programmaboekje van Coro Maín sierden, werden herwerkt tot een 
verjaardagskalender, en uit de vele foto’s die werden getrokken in 
Casa Maín, werden er vier gekozen om te laten drukken op 
postkaartjes. Met het nieuwe materiaal stond de vzw inmiddels op 
de kerstmarkt van De Ark Gent en de markt ter ere van de 40ste 
verjaardag van De Ark Antwerpen! 

BEDANKT! 

Een verlate proficiat aan Nele en Johan, meter en peter van Olga. Zij trouwden op 13 
juli 2013, en schonken het geld dat tijdens de offerande van hun huwelijksviering werd 
opgehaald aan Casa Maín Vlaanderen. 
De studenten van GPS, Studentenpastoraal Gent, organiseerden al verschillende jaren 
na elkaar een actie ten voordele van Casa Maín. Dit jaar verkochten ze 
verjaardagskalenders, waarvoor alweer veel dank! 
De jongste sponsor is dit jaar zonder twijfel Elliot, zoontje van Philippe en Eveline, 
peter en meter van Kleider. Door op zijn geboortekaartje het rekeningnummer van 
Casa Maín Vlaanderen te zetten haalde hij een mooie cent op. Dank je wel Elliot! 
Veel dank ook aan de zesdejaars van de Sint-Bavohumaniora in Gent, die een deel 
van de opbrengst van hun retorica-bal aan Casa Maín Vlaanderen schonken! 
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PETERS & METERS 

 

Bij het afsluiten van dit werkjaar telt de werking van Casa Maín Vlaanderen 67 
Vlaamse meters en peters. Dit betekent dat meer dan de helft van de meisjes in Casa 
Maín inmiddels post uit Vlaanderen krijgt! 

SUBSIDIES 

Casa Maín Vlaanderen ontvangt reeds enkele jaren subsidies van de Missiebond 
Aalter en de gemeente Oostkamp. Dit jaar werd de vzw ook erkend in haar 
thuisbasis, de stad Gent, waardoor ze vanaf nu ook van daaruit subsidies kan 
aanvragen en genieten van logistieke steun! 
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IN BOLIVIË 

 
 

 
 

 
In oktober 2013 brachten onze penningmeester 
Geert en ledenverantwoordelijke Karel met enkele 
familieleden een bezoek aan Casa Maín. Ze waren 
er aanwezig bij het inzegenen van het toekomstige 
schoolterrein (al bleek achteraf dat zo’n terrein wel 
eens vaker wordt ingezegend…), en konden er 
samen met de architect de plannen voor de 
schoolgebouwen inkijken. De bouw zou opgedeeld 
worden in drie etappes: een kleuter- en lagere 
school, een middelbare school, en technische 
school. Het was de bedoeling dat er na het 
regenseizoen met de bouw van het eerste deel 
zou gestart worden. 

BEZOEK 

 

Daarnaast spraken ze ook uitgebreid met de meisjes zelf, en vele peters en meters 
ontvingen na terugkeer een zelf getekende kerstkaart. 

BESTUUR 

Bij de overgang van 2013 naar 2014 nam de overste sor Inez afscheid van Casa Maín. 
Zij werd vervangen door sor Rosario, die in het verleden al eens directrice van Casa 
Maín was. Zoals steeds vraagt de kennismaking met een nieuwe zuster wat tijd… Sor 
Rosario heeft immers nog nooit leden van Casa Maín Vlaanderen ontmoet, waardoor de 
communicatie met Casa Maín momenteel weer wat stroever verloopt dan de laatste 
jaren het geval was. 

NIEUWE MEISJES 

Na de zomervakantie (die in Bolivië eindigt in januari) keerden enkele meisjes niet naar 
Casa Maín terug. Ze konden weer terecht bij familie, of verhuisden naar een andere 
stad. Hun plaats werd ingenomen door zeven nieuwe meisjes, die al snel een Vlaamse 
peter of meter toegewezen kregen.  
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NIEUWE SCHOOL 

Helaas kon de bouw van de nieuwe school niet 
gestart worden op het voorziene tijdstip, aangezien 
een goedkeuring van de bouwvergunning uitbleef. 
Blijkbaar waren de oorspronkelijke plannen iets te 
ambitieus, want in september 2014 stuurde sor 
Rosario nieuwe plannen door die een pak 
bescheidener ogen. De nieuwe opzet van het 
schoolcomplex bestaat uit een kleuterschool met een 
toiletgebouw en zowel een overdekte als 
onoverdekte speelplaats op de ene kant van het 
terrein, en op de andere kant een langwerpig 
gebouw met klaslokalen (gelijkvloers en één 
verdieping), een lerarenzaal, twee toiletgebouwen en 
een overdekte speelplaats. 

 

OUDE SCHOOL 

Inmiddels bereikte ons ook het positieve nieuws dat de 
heropbouw van de naburige school (die 1,5 jaar geleden 
onverwacht afgebroken werd) al gedeeltelijk is afgerond. De 
meisjes van de lagere school kunnen intussen weer terug naar 
hun oude school; de oudere meisjes worden echter nog steeds 
met gehuurde busjes naar een verderaf gelegen school 
gebracht. 
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FINANCIEEL 

 

ALGEMEEN 

De talrijke financiële bijdragen die we van zovele sympathisanten ontvingen in de 
voorbije jaren, was één van de redenen om onze werking tot een VZW om te vormen.  
 
We kiezen daarbij uitdrukkelijk om een volledig transparante werking te waarborgen. We 
bieden jullie daarom graag een overzicht van onze inkomsten en uitgaven dit werkjaar. 
Nog meer specifieke cijfers kunnen op eenvoudig verzoek steeds ingekeken worden. 

CASA MA-IN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBSIDIES van de gemeente Oostkamp en de gemeente Aalter ism de Missiebond 
Aalter, waren voor dit werkjaar gezamenlijk goed voor 2 345 euro. 
 
Naast bepaalde ORGANISATIES die ons voor 250 euro sponsorden, schonken 
verschillende particulieren ons in de vorm van VRIJE GIFTEN gezamenlijk nog eens 
714 euro . 
 
Zelf verkochten we voor 2 606,5 euro CAVA tijdens de eindejaarperiode. Onze 
STANDEN op verschillende promomarktjes leverden daarnaast nog 447 euro op.   
 
Tot slot zetten ook verschillende SYMPATHISANTEN zich extra in voor Casa Maín 
Vlaanderen in het voorbije werkjaar. Ten voordele van de weeshuiswerking of het 
schoolproject organiseerden ze een speciale verkoop of schonken ons een bijdrage ter 
gelegenheid van een geboorte of trouw, samen goed voor nog eens 3 690 euro. 

 

inkomsten 2013-2014 
€ 18 336 

interesten

peters en meters

subsidies

sponsering
organisaties
vrije giften

cava-verkoop

standenverkoop

activiteiten tvv Casa
Maín

Onze inkomsten 
genereren we uit zeer 
diverse hoeken. Een 
heel grote hap van dit 
bedrag bereikt ons via 
de bijdragen van de 
PETERS&METERS, 
het voorbije jaar goed 
voor 8 753 euro.  
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CASA MA-UIT 

Onder ‘uitgaven’ verstaan we binnen Casa Maín Vlaanderen niet enkel wat we zelf 
uitgeven om onze werking in Vlaanderen waar te maken, maar evenzeer -en vooral- wat 
we doorstorten naar de Zusters Van Don Bosco in Bolvië. 
We kiezen er met Casa Maín Vlaanderen uitdrukkelijk voor om elke eurocent die we van 
particulieren ontvangen, integraal te schenken aan de Zusters Van Don Bosco in Bolivië.   
 
De dagdagelijkse werking van het opvangtehuis CASA MAÍN konden we dit werkjaar 
met 10 778,5 euro ondersteunen. Dit bedrag werd enerzijds samengesteld uit de 
bijdragen van de Peters & Meters en anderzijds sympathisanten die er expliciet voor 
kozen deze werking te sponsoren. 
 
De spaarpot voor de realisatie van de NIEUWE SCHOOL spijsden we dit werkjaar 
met 9 138 euro. Dit mooie bedrag kregen we bij elkaar door onze eigen cava-en 
standenverkoop, de opbrengst van verschillende acties van sympathisanten, subsidies en 
vrije giften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze werkingsmiddelen genereren we uitsluitend uit verkregen subsidies en eigen  
opbrengsten.  
 

 

uitgaven 2013-2014 
€ 20 944 

 

Casa Maín

Schoolproject

werkingsmiddelen

Onze EIGEN  WERKING 
koste ons 1 027,85 euro.  
Niet alleen de publicatie in 
het Staatsblad bij de 
oprichting van de vzw koste 
geld, maar we investeerden 
ook in de aankoop van 
promo- en verkoopmateriaal 
voor onze standen.  Dit 
laatste zou zichzelf in de 
toekomst moeten terug 
betalen. 


