
Een warme plek voor vrouwen
Van en met elkaar leren

Samen leuke dingen doen
Elkaar helpen

Samen kleurrijk
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Hoe kunt u ons bereiken
Casa Mama Lisi is alle dagen van de week geopend. 
Je bent altijd hartelijk welkom, als bezoeker en als 
vrijwilliger, dus loop gerust een keertje binnen. 
De koffie staat klaar!
 
Moedercentrum Casa Mama Lisi
Eisenhowerstraat 724
6135 BN Sittard

T  06 - 20 07 77 59
E  casamamalisi@gmail.com
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Wie zijn wij?
Casa Mama Lisi is sinds 2003 hét 
ontmoetingscentrum van en voor 
vrouwen in Sittard. Vrouwen 
vanuit welke achtergrond of 
leeftijd dan ook, met of zonder 
kinderen, zijn welkom. Casa 
Mama Lisi is een veilige plek 
voor vrouwen. Casa Mama Lisi 
is voor vrouwen een tweede 
thuis, waar gezelligheid, warmte 
en persoonlijke heel belangrijk 
zijn. Er is aandacht voor ieders 
persoonlijke talent én om dit met 
andere vrouwen te delen. Iedereen 
doet mee en er is voor iedereen 
een plekje.

Zo komen een aantal dames voor de 
taallessen of een stukje integratie 
en andere komen voor ontspanning 
tijdens bijvoorbeeld handwerken, 
meditatie, zingen, sport en 
bewegen, of schilderen. Daarnaast 
is het mogelijk om naailessen te 
volgen én wordt er regelmatig 
multi-cultureel gekookt. Ook zijn 
er thema bijeenkomsten over 
allerhande actuele onderwerpen.  
En niet te vergeten, regelmatig zijn 
er bijzonder gezellige uitstapjes. 

Wat doen we?
Hieronder een greep uit het 
activiteitenaanbod

•  Inloop- en ontmoetingsochtenden 
•  Nederlandse-, Engelse-,  

Spaanse-, Arabische- en   
Engelse conversatieles

• Naai- en handwerkgroepen
•  Creativiteit; tekenen/schilderen, 

zingen
•  Body& mind/meditatie
• Info- en themabijeenkomsten
• Uitstapjes
• Kookles
• Computer,- en fietsles

Niet alle activiteiten worden vast 
aangeboden. Informatie over ons 
actuele aanbod staat op de website.

Kosten

Voor deelname aan deze 
activiteiten is een kleine 
vergoeding verschuldigd.

 Inloop- en thema- 
ochtenden zijn gratis.

Hoe werken we?
Casa Mama Lisi werkt volgens 
een aantal uitgangspunten;

Zelforganisatie en 
zelfbeheer
Vrouwen zijn zelf verant-
woordelijk voor het reilen en 
zeilen van Casa Mama Lisi 
zij verzorgen de inhoud en 
organisaties van de activiteiten, 
onderhouden de ruimtes en 
verzorgen administratieve 
werkzaamheden.

Open activiteitenaanbod
Het activiteitenaanbod is 
gebaseerd op de behoefte  
van de vrouwen. Zij bepalen en 
verzorgen zelf de incidentele 
activiteiten. 

Werk wordt ‘betaald’
‘Betaald’ betekent dat vrouwen 
die zich inzetten, gratis gebruik 
mogen maken van een activiteit 
naar keuze .

Kinderen horen erbij
Kinderen zijn tijdens de 
activiteiten altijd van  
harte welkom.
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