Jaarverslag
Casa Maín Vlaanderen VZW
Werkjaar 2015-2016

VOORWOORD
Ondertussen hebben we al ons derde werkjaar als VZW er op zitten. Ook nu kunnen we met een
tevreden blik terugkijken. De Cava was terug van de partij en viel in de smaak. Ons hoogtepunt was
natuurlijk het begin van de bouw van de school. Nu kunnen we aan onze sympathisanten tonen
waarrond het allemaal draait. Terug wat nieuwe peters- en meters, alsook onze activiteiten nemen
toe.

IN VLAANDEREN
BESTUUR
Bij de start van het werkjaar vonden er enkele wijzigingen binnen het bestuur plaats. Onze voorzitter
Lotte Oers gaf haar ontslag als voorzitter maar blijft geëngageerd als werkend lid. Roos Van Den
Driessche nam de titel en het takenpakket over. Liesbet werd vicevoorzitter. Bij deze bedanken we
Lotte voor haar jarenlange inzet. Daarnaast verwelkomen we enkele nieuwe werkende leden: Marleen
Schoenmakers, Dries Vermassen en Rik Vandierendonck.

ACTIVITEITEN
Wanneer we een terugblik werpen op het voorbije jaar, kunnen we toch weer een aantal mooie dingen
ophalen. We hadden een toffe geslaagde “Feest in ’t Park” te Brugge. Dit si een jaarlijkse activiteit
van Stad Brugge waar wij de kans krijgen om gelijkaardige projecten in het buitenland te leren kennen
alsook een breed publiek kennis te laten maken met Casa Maín Vlaanderen. Onze nieuwe folder werd
er reeds vlijtig uitgedeeld.

VERKOOP
In het afgelopen jaar werden er terug een aantal zaken verkocht ten voordele van Casa Maín. Onze
jaarlijkse Cava-verkoop bracht ons €3.077,67 op.
Verder was er onze verkoopstand te vinden op de kerstmarktjes in Drongen, Oostkamp en Feest in ’t
Park te Brugge. Dit alles samen leverde een bedrag op van 1.144,20.

BEDANKT!
Dit jaar mogen we tevens een aantal mensen bedanken voor hun sponsoring aan ons project. Met
name: Stad Gent, missiebond Gemeente Aalter en de Noord-Zuidraad Gemeente Oostkamp. Dit jaar
koos de wereldwinkelkar van het Sint-Andreasinstituut te Brugge ons uit als goed doel, waarvoor
onze oprechte dank.
We bedanken ook heel graag Lotte Raeve (een oud vrijwilligster van Casa Maín) die dit jaar in het
huwelijk trad en ons bij deze gelegenheid een gul bedrag schonk, waarvoor onze oprechte dank.
Deze opbrengsten hebben ertoe bijgedragen dat wij o.a. een nieuwe bakoven hebben kunnen
aankopen voor Casa Maín

PETERS EN METERS

Vlaanderen sluit het werkjaar af met 72 meters en peters!
Er was terug een kort bezoek vanuit België.
Sommige peters en meters kozen ervoor om, na het vertrek van hun metekind uit Casa Maín, geen
nieuw metekind te ondersteunen, maar blijven heel het project zeer genegen volgen.
Ander mensen sloten zich vol enthousiasme aan en namen een metekindje onder de vleugels.

IN BOLIVIA
NIñAS
Zoals steeds verlieten een aantal meisjes Casa Maín na de zomervankantie (december-januari), enkele
studeren verder en 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 zich te nemen.

Van enkele meisjes werd beslist dat ze beter begeleid konden worden in een andere Hogar. Meer
gespecialiseerd in hun noden.

NIEUWE SCHOOL
Uiteindelijk kregen we half december 2015 het goede nieuws dat de werken aan de bouw begonnen
waren.
De fundamenten waren gegraven en de werken konden EINDELIJK van start gaan. De werkmensen
wonen op het terrein en er is een vast kokkin die voor hen kookt.
In de eerst fase richtte ze zich op de kleuterafdeling, zoals de klaslokalen en de sanitair blok.

Dit moet het worden

FINANCIEEL
CASA MA-IN
Onze inkomsten genereren we uit zeer diverse hoeken. Een grote van dit bedrag
bereikt ons via de bijdragen van PETERS EN METERS.

Het voorbije jaar goed voor

€8.635.
Subsidies van de Gemeente O ostkamp en de ge meente Aalter ism de missiebond
Aalter en Stad Gent, waren voor dit werkjaar goed voor €3.773,39.
Naast bepaalde O RGANISATIES zoals het Sint-Andreasinstituut en Julotte die ons
voor €488,97 sponsorden, schonken verschillende particulieren ons in de vorm van
VRIJE GIFTEN gezamenlijk nog eens €1.461.
Zelf verkochten we voor €12.788,75 CAVA tijdens de
eindejaarsperiode.O nzeSTANDEN op verschillende promomarktjes leverden
daarnaast nog een €1.144,20 op.

inkomsten 2015-2016
€ 18582.13
interesten
peters en meters
subsidies
sponsering organisa0es
vrije gi3en
cava-verkoop

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 Bolivië.
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 Bolivië.
De werking van het opvangtehuis CASA MAÍN konden we dit werkjaar met €9.784,73
ondersteunen. Dit bedrag werd enerzijds samengesteld uit de bijdragen van de peters
en meters, alsook enkele concrete bijdragen voor de aankoop van een projector, een
nieuwe oven en extra bankkosten in Bolivië.
Voor de start van de bouw van de NIEUWE SCHOOL konden we dit jaar €10.629
overschrijven.
De EIEGEN WERKING kostte ons dit jaar €586,22. Hieronder vallen onder andere de
aankoop van verkoopsmateriaal, standengeld, verzekeringen en bankkosten. De
aankoop van Cava was op zich goed voor €9.711,08.

uitgaven 2015-2016
€ 18 538,54

Casa Maín
Aankoop verkoopsmateriaal
werkingsmiddelen
Promo/promomateriaal
Verzekeringen - bankkosten

