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Casa Maín Vlaanderen VZW
Werkjaar 2016-2017

VOORWOORD
Ons 4de werkjaar als VZW Casa Maín zit er bijna op.
Het was een jaar waar vooruitgang werd geboekt. De lang verwachtte eigen school van de Zusters
krijgt stilaan vorm. De nieuwe kleuterafdeleing is nu reeds een feit! Met z’n allen kijken we nu uit naar
de tweede fase. Daarin wordt de lagere school gebouwd. Dank zij jullie steun kunnen we dit allemaal
realiseren! Vandaar dat we ook dit jaar terug van start gaan met onze “CAVA-VERKOOP”
Graag illustreren we de nieuwe school aan onze sympathisanten door middel van enkele foto’s.

IN VLAANDEREN
Bestuur
Aan de bestuursploeg werd dit jaar niets gewijzigd. We blijven op regelmatige basis samenkomen en
proberen af en toe een nieuwsbrief de wereld in te sturen. Alhoewel het niet altijd evident is om tussen
iedereen zijn drukke werkzaamheden nog tijd te vinden voor Casa Maín. Maar we blijven allemaal
enthousiast bezig.

Activiteiten
Onze terugblik op het voorbije werkjaar levert toch weer een mooi resultaat op.
Als hoogtepunt dit jaar noteren we zeker onze Fiesta Maín. Heel wat meters en peters kwamen samen,
niet alleen om te genieten van de Boliviaanse gerechten, maar ook om te luisteren naar de ervaringen
van vrijwilligers van Vides die op bezoek waren in Casa Maín. Daarnaast kon iedereen ook een
Boliviaans danspasje wagen op de muziek van Kantuta.
We stonden met ons info en verkoopsstandje op de Kerstmarkt in Drongen in De Ark en op de
Kerstmarkt van de school in Moerbrugge.
Ook op het marktje De Tuin van Heden in Gent waren we present dit jaar.

Ook was Feest in ’t Park in Brugge weer een heel leuke ervaring, ondanks het mindere weer dit jaar.
We namen deel aan de warmste week van Studio Brussel.
We stelden ons project voor bij Rotary Brugge Zuid en Zonta Tielt.
De lagere school Spes Nostra in Zedelgem heeft het ganse jaar gewerkt voor Broederlijk Delen ten
voordele van Casa Maín. We zijn ook in de school langs geweest om ons project voor te stellen aan de
kinderen.
Ondertussen is ons project ook bekend bij de Noord-Zuid Raad van Aalter, we stonden daar op de
Plantenbeurs MondiAalter.

Verkoop
De totale opbrengst van de verkoop op onze standjes bedroeg dit werkjaar €958,50.
De totale opbrengst van de Cava verkoop bedraagt dit jaar €1250,50. Aangezien enkele betalingen na
het afsluiten van boekjaar op onze rekening terecht kwamen, zie je dit niet in onze boekhouding van dit
jaar.
Onze zeer geslaagde editie van Fiesta Maín bracht €640,78 op. Een prachtig bedrag.

Bedankt!
Zoals elk jaar mogen we een aantal mensen en organisaties uitdrukkelijk bedanken. Met name, Zonta
Tielt, Spes Nostra, Rotary Brugge-Zuid, Boss Paints via Music for life, Vriendenkring Brandweer
Brugge. Mevrouw Suzanne Lambrecht, zij schonk het geld dat zij kreeg voor haar verjaardag integraal
aan Casa Maín.
Ook de gemeente Oostkamp was ook dit jaar een royale sponsor. De gemeente Aalter deed ook een
mooie duit in het zakje.

Peters en meters
Aangezien er dit jaar een 10-tal meisjes het tehuis verlieten en een aantal meters en peters beslisten om
niet langer te steunen sluiten we het werkjaar af met 65 kinderen die een Belgische peter of meter
hebben. We zullen eens moeten bekijken hoe we het dalend aantal peters en meters kunnen op peil
houden.

IN BOLIVIA
Niñas
Zoals steeds verlieten een aantal meisjes Casa Maín na de zomervakantie. Dus na de grote vakantie in
december-januari. De respectievelijke meters en peters werden hiervan op de hoogte gesteld. Heel
wat meisjes verlieten Casa Maín omdat ze meerderjarig geworden zijn. Een aantal kan terecht bij familie,
een aantal blijft in El Hogar in El Tercera Etapa. Gelukkig studeren ook enkele meisjes verder:
verpleegkunde, ingenieur, psychologie… allemaal mooie verhalen.

Nieuwe school
Ondertussen is de kleuterschool helemaal afgewerkt. Ook de meubeltjes zijn besteld en geleverd.
Alles is klaar om bij de start van het nieuwe schooljaar in januari 2018 de nieuwe gebouwen in gebruik te
nemen. Wat een heerlijk moment zal dat zijn. Hierbij enkel sfeerbeelden van de nieuwe gebouwen en de
meisjes.

FINANCIEËL
Casa Ma-In
We streven zoals elk naar een transparante boekhouding. Zoals elk jaar zijn onze inkomsten zeer
divers. We zijn zeer dankbaar voor iedereen die ons zo gul steunde.
Meters en peters steunden ons met het royale bedrag van €8.650.
De Gemeente Aalter & Missiebond en de Gemeente Oostkamp steunden ons met €3.012,72.
De bijdragen van verschillende organisaties, Spes Nostra, Rotary, Music For Life, Vriendenkring
Brandweer en Zonta Tielt was dit jaar goed voor een recordsom van €9.358,41.
We verkochten dit jaar voor €6.444,50 Cava tijdens de eindejaar periode. Dit bedrag was op het
einde van ons boekjaar aanzienlijk lager dan vorig jaar, maar dat komt omdat een aantal bedragen pas
heel laat op onze rekening gekomen zijn, dus na het afsluiten van het boekjaar. Volgend jaar zullen
deze bedragen dus wel zichtbaar zijn.
De verkoop van promomateriaal op verschillende gelegenheden bracht €958,50 op.
Zoals reeds eerder aangehaald, bracht onze Fiesta Maín het prachtige bedrag op van €1.322.
Een aantal vrije giften leverde ons €1.610 op.

inkomsten 2016-2017
€ 31.686,50
interesten
Verkoop ar-kelen
Fiesta Main
vrije gi4en
subsidies
cava-verkoop
peters en meters
sponsering organisa-es

Casa Ma-Uit
Uitgaven zijn niet alleen wat we nodig hebben om onze werking mogelijk te maken, maar ook wat we
doorstorten naar de Zusters in Bolivia. We houden onze werkingskosten zo laag mogelijk, zodat we
zoveel mogelijk kunnen doorstorten naar de Zusters. Op onze uitdrukkelijke vraag kregen we een
bankbewijs van ontvangst van het geld dat we stortten.
Onze werkingskosten bedroegen dit jaar 552,40. Dit zijn oa bankkosten, postzegels, verzekering,
bijdrage staatsblad…
Daarnaast kochten we voor €1.024,66 promomateriaal aan en was de aankoop van Cava goed voor
€6.94,43. Ook de organisatie voor Fiesta Maín kostte ons €1.356.80.
Dit alles gaf als resultaat dat we als gift naar de Zusters het fantastische bedrag van €13.941,13 konden
overschrijven. We zijn met de Zusters overeengekomen dat dit bedrag specifiek voor de werking van de
school gebruikt. Met het bedrag dat onze peter en meter werking opleverde deden we daar nog eens
€8.650 bovenop. Dit bedrag gaat naar de dagelijkse werking van het tehuis.

uitgaven 2016-2017
€ 32.189,42
Verzekeringen - bankkosten
Promo - Werkingskosten
Kosten Fiesta Main
Aankoop verkoopsmateriaal
Aankoop Cava
naar Casa Main (peters, subsidies,
gi4en)

