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Aanzet tot gesprek over:  
Continuïteit NGO/project Kings and Queens in relatie tot Stichting Rising Stars: 
  

 Bespreking idee en commitment in 2005 en 2006. 
 

 Oprichting NGO Kings and Queens in Ghana  in 2006 met jaarlijkse vernieuwing. 
 

 Oprichting Stichting Rising Stars in Nederland in 2007. ANBI-status is verkregen bij 
de Belastingdienst. 
 

 In 2011 zijn de besturen van NGO Kings and Queens en Stichting Rising Stars 
uitgebreid van 3 naar 4 leden. 
 

 Continuïteit ontwikkelt zich via: 
           - structuur, organisatie en groeiende samenwerking 
           - leren kennen en hanteren van cultuurverschillen ( met name tijdens jaarlijkse           
             werkbezoeken ) 
           - confrontatie met problemen en het gezamenlijk oplossen hiervan  
           - regelmatige terugkeer van vooral deskundige vrijwilligers uit Nederland 
 

 Grotere, toenemende tijdsbesteding door 2 besturen. 
 

 Samenwerking met vaste mensen/families/netwerken en de geleidelijke uitbreiding 
hiervan in Nederland ( met nadruk op fondsenwerving en netwerking/marketing ). 
 

 Groeiend draagvlak in Nederland ( en in Offinso ) ( o.a. door ex-vrijwilligers . 
Initiatieven om ex-vrijwilligers uit Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden 
te betrekken ). In 2012 is Stichting Rising Stars gekozen als nr.35 van de Top 50 
Goede Doelen in Nederland en gepubliceerd in dagblad Trouw. In 2013 heeft 
Stichting de Wilde Ganzen besloten om de ontwikkeling van de boerderij mee te 
ondersteunen en financieren. 
 

 Groeiende inkomsten in Nederland ( uit: fondsenwervingscampagnes, 
sponsorplannen voor individuele   kinderen en veestapel, en verkoop van Ghanese 
kunstnijverheid en andere producten). Geleidelijk neemt het aantal vaste donateurs 
en fondsen toe! 
 
Bruto-inkomsten: 
2007-2008: € 12.000,- 
2009:          € 18.000,- 
2010:          € 22.000,- 
2011:          € 65.000,- 
2012:          € 45.000,- 
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 Groeiende inkomsten in Ghana ( bijdragen in natura van ouders/familie; steun 
vanuit kerken , maatschappelijke organisaties en particulieren ). 

 

 Toenemende bestedingen/investeringen + ontwikkeling van beheer en 
administratie in relatie tot plannen/ramingen/begrotingen. 
 

 Project past goed in Nederlandse traditie van persoonlijke, kleinschalige aanpak 
met aandacht voor verantwoording en communicatie. 
 

 Economisch zelfstandige Zorgboerderij voor verstandelijke beperkte 
kinderen/jongeren is een aantrekkelijk item in Nederland en een potentiële 
voorbeeldfunctie in Ghana. 
 

 Aandachtspunten 2012-2013: 
 

           * teambuilding in Care Centre Kings and Queens, Offinso 
           * werving deskundige vrijwilligers in Nederland voor Kings and Queens 
           * fondsenwerving en netwerking in Ghana: Offinso en Ashanti-region 
           * betrokkenheid overheden in Ghana, met name gemeente en district 
           * economische recessie in Nederland en kostenstijging/inflatie  in Ghana 
           * concurrentie én samenwerking tussen/met derde wereldprojecten  
             vanuit Nederland/regio ZO Brabant . 
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