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                        De zomer door met Rising Stars 
 

De zomer van 2013 lijkt een zeer bijzondere te worden met de tropische temperaturen na een 

koud en herfstachtig voorjaar. 

Voor veel sectoren is de zomer ‘komkommertijd’, maar stichting Rising Stars heeft volop te 

doen. De ontwikkeling en ondersteuning van Zorgboerderij Kings and Queens in het tropische 

Ghana staan namelijk niet stil…. 

 

Deze zomer startten twee projecten in de Zorgboerderij in Offinso: de aanleg van elektriciteit 

naar de zorgboerderij via bovengrondse palen en draden en de bouw van de eerste hokken en 

schuren voor de eerste 80 varkens. Geen directe zorg deze keer, maar noodzakelijke 

middelen om de toekomst van de zorgboerderij te verzekeren. Voor beide projecten konden 

we de steun verwerven van verschillende donateurs en enkele fondsen. De Wilde Ganzen en 

een collega Zorgboerderij in Noord Holland maakten samen het grootste deel van de 

financiering van de eerste fase van de varkensboerderij mogelijk! 

 

In deze zomer zijn wij met Rising Stars druk in de weer met drie M’s: Markten- Mensen-

Middelen. 

 

Vanaf eind mei tot begin oktober zijn we met onze Ghana-winkel en projectinformatie present 

in maar liefst 9 Markten, festivals, Goede Doelen Dagen op diverse plekken in het land. Soms 

gaat de caravan ook nog mee en krijgen we extra hulp van onze vrijwilligers.. Af en toe zorgt 

het weer voor overlast met regen, wind en hitte. In Nuenen en Eindhoven zetten we de 

meeste keren onze kraam op, maar we reizen ook naar Harderwijk, Hertme ( Borne, OV.) en 

Zeewolde. Leuk werk, want we ontmoeten heel veel, verschillende Mensen, zoals: kopers, 

potentiële donateurs en vrijwilligers. Een terugkerende ervaring is dat heel wat mensen iets 

hebben met Afrika en Ghana en daar soms ook al geweest zijn. Af en toe hebben we een 

bijzonder gesprek met in Nederland wonende Ghanese mensen.        

 

Daarnaast is het natuurlijk ook de bedoeling dat we financiële Middelen verkrijgen uit 

verkoop, donaties en veiling. Zo bracht een veiling op het Erkemederstrand  in Zeewolde 

binnen enkele uren € 500,- op! 
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                 Kraam van Rising Stars tijdens de Goede Doelen Dag van Erkemederstrand  (Zeewolde) 

 

Leuk te vermelden is ook dat op dit moment enkele m3 goederen per containerschip 

onderweg zijn naar Ghana. Het zijn materiële Middelen, namelijk Gered Gereedschap en een 

damesfiets, gedoneerd door Stichting Vraag en Aanbod Internationaal uit Alphen ( N-Br.). 

 

Rising Stars onderhoudt ook regelmatig contact met veel Mensen, vrienden en relaties van 

Rising Stars, via de telefoon, brieven, e-mail en soms ook via bezoekjes in het land.       

Enkele donateurs en vrijwilligers wonen in het buitenland zoals in: Noorwegen, Zweden, 

Duitsland en België. 

Nieuwe relaties bezoeken we vaak persoonlijk, wat ons dan brengt naar plaatsen als: 

Abbenbroek, Barsingerhorn, Rotterdam, Amsterdam en den Haag. In Rotterdam-City 

beleefden we een leuke avond met 5 (nieuwe) donateurs…. 

 

En zo zien we deze zomer veel mensen, plaatsen en goederen in heel ons eigen, kleine 

landje….. 

 

Met vriendelijke groet uit ons, tropisch Nuenen, 

Jaap en Henny Matser 

 

www.rising-stars.nl 

http://www.rising-stars.nl/

