JAARVERSLAG
CASA MAÍN VLAANDEREN VZW
werkjaar 2014-2015
VOORWOORD
Het tweede werkjaar van Casa Maín Vlaanderen VZW was weerom een boeiend jaar. We raakten
vertrouwd met alles wat met een VZW te maken heeft. Voor onze activiteiten deden we verder op
de ingeslagen weg. Het aantal peters en meters breidde opnieuw uit. Onze Cava actie was opnieuw
een groot succes. We volgden de gebeurtenissen in het tehuis op de voet, vooral de bouw van de
nieuwe school willen we van dichtbij volgen. Maar lees hieronder ons uitgebreid jaarverslag.

IN VLAANDEREN
FIESTA MAÍN
Het hoogtepunt van dit werkjaar was zonder twijfel de succesvolle eerste versie van Fiesta Maín:
het Boliviaanse feest waarop meters en peters elkaar en het mensen achter Casa Maín Vlaanderen
kunnen ontmoeten, en waarop sympathisanten kunnen kennis maken met Casa Maín en wat
Boliviaanse sfeer opsnuiven. De ruim honderd aanwezigen die op een mooie zondagmiddag
toestroomden in Sint-Denijs-Westrem kregen een typisch Bolviaanse maaltijd die bestond uit
heerlijke quinoa-soep, gevolgd door authentieke Zuid-Amerikaanse empanadas, rijst met kip,
maïskolven en gebakken banaan. Na de maaltijd brachten de dansers van het Brusselse Kantuta in
traditonele klederdracht enkele Boliviaanse dansen. Intussen werd natuurlijk ook Casa Maín nog
eens voorgesteld: bestuurslid Karel legde uit wat Casa Maín is en bracht het laatste nieuws uit
Santa Cruz. Met hun verdere vragen konden de aanwezigen terecht bij de infostand, of ze konden
een briefje naar hun petekind laten vertalen, of snuisteren in de verkoopsstand. Fiesta Maín is
zeker voor herhaling vatbaar!

VERKOOP
Het afgelopen jaar werd er weer één en ander verkocht ten voordele
van Casa Maín. De traditionele cava-verkoop bracht een mooie €2325
op. In dezelfde eindejaarsperiode voegden we ook een nieuw item
aan onze verkoopstand toe: luxe wenskaarten met telkens een
Spaanstalige wens en zijn equivalent in het Nederlands, die speciaal
voor Casa Maín Vlaanderen ontworpen werden door kalligrafe Katia
Masyn. De kerst- en nieuwjaarswensen gingen al meteen vlot over de
toonbank, terwijl “gefelicteerd” en “bedankt” het het hele jaar door
goed doen. Behalve op Fiesta Maín was het verkoopsstandje van Casa
Maín te vinden op de kerstmarkt van de Ark Gent in Drongen, de
kerstmarkt in Oostkamp, en op Feest in’t Park in Brugge.

BEDANKT!
Ook dit jaar mogen we enkele mensen bedanken die spontaan een bijzondere bijdrage schonken
aan Casa Maín. Casa Maín mocht tot tweemaal toe steun ontvangen van het Davidsfonds:
bestuurslid Karel mocht in Aalter voor het Davidsfonds een lezing geven over de jezuïetenmissies
in Zuid-Amerika, en het Davidsfonds Zottegem organiseerde in de kerstperiode zijn “Zottegem
zingt Kerst” ten voordele van Casa Maín. Rotary Laarne-Lochristi koos er dit jaar voor om Casa
Maín te sponsoren en leverde hiermee een belangrijke bijdrage aan de aankoop van twee
zonneboilers op het dak van de primera etapa. Op 25 april organiseerden de Zuid-Amerikaanse
groep Iberoamericanos en Brujas een Latijns-Amerikaans eetfestijn waarvan ze de opbrengst aan
Casa Maín schonken. En Liliane zamelde op haar verjaardagsfeest ook een mooi bedrag in dat ze
wegschonk. Een ontzettend grote dankjewel aan al deze initiatiefnemers, en ook aan de stad Gent
en de gemeentes Aalter en Oostkamp voor hun steun!

PETERS EN METERS

Casa Maín Vlaanderen sluit het werkjaar af met 75 meters en peters! Vier van hen vertrokken eind
augustus naar Zuid-Amerika. Een verslag van hun bezoek aan Casa Maín begin september zal te
vinden zijn in het jaarverslag van volgend jaar.

IN BOLIVIË
Zoals steeds verlieten een aantal meisjes Casa
Maín na de zomervakantie, onder hen tien
petekinderen van Casa Maín Vlaanderen. Een
aantal van hen waren meerderjarig geworden;
anderen konden terecht bij familieleden - een
oudere zus, een tante, of een moeder die
opnieuw in staat was de zorg over het meisje
op te nemen.

Casa Main mocht dit jaar
belangrijk
bezoek
ontvangen: de algemeen
overste van de zusters van
Don Bosco wereldwijd,
Madre Yvonne, kwam
langs in Casa Main. Het
bezoek maakte indruk op
de meisjes. Ze bereidden
enkele dansen voor om
aan Madre Yvonne te
tonen, en vertelden haar
over het leven in de
verschillende etapa’s in
Casa Main. Madre Yvonne
kwam op hen over als een
heel warme vrouw.

NIÑAS

BEZOEK

NIEUWE SCHOOL
Voor de nieuwe school werd inmiddels een derde versie van
de bouwplannen gemaakt. Vanuit Rome was immers het
signaal gekomen dat de school te groot was: gezien de
grootte van het terrein werd de zusters gevraagd niet in
verdiepingen te bouwen, maar een nieuw plan te laten
maken waarbij alles zich op de begane grond bevindt. Een
tijdlang was er ook discussie met de stedelijke autoriteiten,
die het terrein waarop de school zou gebouwd worden
claimden als eigendom van de stad. Dit probleem is intussen
gelukkig opgelost. De zusters hebben contact gelegd met
iemand in de gemeenteraad die hen zal helpen de
langverwachte bouwvergunning binnen te halen, en blijven
dan ook optimistisch dat ze, ondanks de lang afgelegde weg,
snel met de bouw van de school zullen kunnen
starten.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
Het afgelopen jaar konden alle
kinderen van de lagere school (in
Bolivië bestaat deze uit acht leerjaren)
gewoon terug naar de nabijgelegen
buurtschool. Door het grote aantal
kinderen in de buurt moet er nu echter
zowel in voor- als namiddag lager
onderwijs gegeven worden, waardoor
er geen plaats meer is voor de
kinderen van de middelbare school. De
oudere meisjes van Casa Maín blijven
dus gebruik maken van de gehuurde
busjes om naar school te gaan.

FINANCIEEL
ALGEMEEN
Ook dit werkjaar konden we mooie bedragen overschrijven naar Bolivië. Net als vorig werkjaar
krijgen jullie hieronder een transparant overzicht van onze inkomsten en uitgaven.
Specifieke cijfers kunnen op eenvoudig verzoek steeds bekomen worden.
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Tijdens de eindejaarsperiode bracht CAVA-M AÍN ons 2 325,23 euro op, terwijl we op
verschillende STAND EN en promomarktjes samen voor nog eens 1 396,60 euro verkochten.
Onze eerste editie van FIËSTA M AÍN bracht nog eens 270,95 euro op.
Tot slot zetten ook dit werkjaar zich verschillende SYM PATHISANTEN extra in voor Casa Maín
Vlaanderen. Ten voordele van de weeshuiswerking of het schoolproject organiseerden ze een speciale
verkoop of schonken ons een bijdrage ter gelegenheid van een geboorte, trouw of verjaardagsfeest,
samen goed voor nog eens 3 320 euro .

CASA MA-UIT
Onder ‘uitgaven’ verstaan we binnen Casa Maín Vlaanderen nog steeds de uitgaven die nodig zijn om
onze werking draaiende te houden, alsook de bedragen die we doorstorten naar Bolivië. 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.
De dagdagelijkse werking van het opvangtehuis CASA M AÍN konden we dit werkjaar met 8 407

euro ondersteunen. Dit bedrag kwam zo goed als volledig uit de bijdragen van de Peters en Meters
voort.
Daarnaast werd nog eens 7 765 euro overgeschreven in het kader van de aankoop van enkele
computer, een nieuwe bakoven en als bijdrage voor een picknick voor alle meisjes. Deze prachtige som
kwam vooral voort uit de subsidies en enkele vrije bijdragen.

uitgaven 2014-2015
€ 18 538,54
Casa Maín
Aankoop
verkoopsmateriaal

We opteerden er dit
werkjaar ook voor om te
investeren
in
goed
VERKO O PSM ATERIAAL

zoals

onze
prachtige
wenskaarten. Dit kostte
ons allemaal samen zo’n
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Onder
eigen
WERKINGSM ID D EL
EN verstaan we onze

eigen
bankkosten,
verzekeringen
en
administratieve kosten, waarvoor we samen 522,1 euro betaalden. Net als in de voorgaande
jaren gebruiken we hiervoor enkel inkomsten van subsidies of eigen verkoop.

