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Jaarverslag over de activiteiten van  Stichting Rising Stars in 2013 
 
1.Algemeen 

 

Het jaar 2013 is het zesde, volledige jaar geweest voor Stichting Rising Stars (RS).  

Opgericht op 23 mei 2007 had Stichting Rising Stars in mei 2012 zijn eerste lustrum. 

 

Het Bestuur bestond in dit verslagjaar wederom uit de volgende drie leden: Jaap Matser 

(voorzitter), Liesbeth Deckers - van Campen (secretaris) en René van Tiel (penningmeester). 

 

Het Bestuur is weer met veel inzet ondersteund door Henny Matser-Regterschot (o.a. als 

administrateur, standwerker en inkoper/verkoper van de Ghanese en andere RS-producten)                     

en door een groeiend aantal vrijwilligers, vrienden en familieleden.  

 

Het Bestuur heeft dit jaar tweemaal vergaderd en heeft daarbuiten veel, informeel en in kleiner 

verband, overleg gehad over de voortgang en uitvoeringszaken. Daarnaast zijn alle bestuursleden 

ook actief betrokken geweest bij vele, praktische zaken.  

De derde bestuursvergadering is uitgesteld naar en heeft plaatsgevonden op 8 januari 2014. 

 

Van 13 januari tot 4 maart 2013 brachten Jaap en Henny Matser hun jaarlijkse werkbezoek aan het 

project Zorgboerderij Kings and Queens (K & Q) in Offinso - Ashanti, Ghana. Dit jaar kregen zij 

gedurende enkele weken ondersteunend gezelschap van Mara Matser, Esther Bronsgeest en 

Sjoerdje en Coert Pasmans-van Nes. 

 

De Jaarrekening en het Jaarverslag over 2013 zijn vastgesteld en naar relevante organisaties 

gezonden. Het Meerjaren Beleidsplan is opnieuw geactualiseerd. Er zijn dit jaar 2 digitale 

Nieuwsbrieven uitgebracht en 1 extra, digitale Nieuwsbrief. In de zomer van 2013 is nog een kort 

bericht naar alle, bijna 300, vrienden en relaties van Rising Stars gezonden met als titel ‘de zomer 

door met Rising Stars’. 

 
 

Het jaarverslag over 2013 zal in het volgende hoofdstuk aan de hand van de beoogde plannen kort 

beschreven worden. 

 

2. Activiteiten en resultaten in 2013 
 

2.1. Ondersteuning van het project Kings and Queens (K & Q) in Offinso. 
 
Doelstelling: het ondersteunen vanuit een tweesporenbeleid: 

zowel mede voorzien in de actuele basisbehoeften van de kinderen,  

 als werken aan een meer perspectiefvolle toekomst. 
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Het tweesporenbeleid kreeg in 2013 goede aandacht. 

 

Ook dit jaar startten we met het jaarlijkse werkbezoek aan K & Q. Alle aandacht konden we 

richten op de kinderen, de medewerkers en gesprekken met het Bestuur van NGO K & Q.           

Met name is er tijdens dit werkbezoek veel overleg geweest met mr. Gabriël Asante, de secretaris-

penningmeester van NGO K & Q. 

 

Het Bestuur van RS werkt sinds september 2010 rechtstreeks samen met het Bestuur van K & Q. 

Zowel beleidszaken, financiële zaken en ontwikkeling van deelprojecten zijn met het gehele 

Bestuur van K+Q of met de secretaris-penningmeester afgehandeld. Financiële en inhoudelijke 

rapportages zijn rechtstreeks van het Bestuur K & Q ontvangen. 

Met de manager van het care centre K & Q, Linda Amanda, hebben we veel contact gehad tijdens 

ons werkbezoek en daarna regelmatig in telefoongesprekken en soms ook per e-mail. 

 

De personeelsbezetting van het care centre blijft een continue aandachtspunt. Op een teamgrootte 

van 4 medewerkers is er jaarlijks wel een mutatie met gevolgen voor de continuïteit van 

begeleiding voor de kinderen. De begeleider Stephen verliet helaas na 2 jaar -wegens persoonlijke 

omstandigheden-  in januari 2013 het project. 

In januari bestond het team begeleiders daarom nog maar uit twee personen: de begeleidster en 

manager Linda Amanda en de kokkin Janet. Jaap en Henny Matser hebben hierover meteen de 

noodklok geluid, intensief overlegd over het personeelsbeleid en de werving en selectie en zijn zelf 

ook concreet op zoek gegaan naar nieuwe en potentiële medewerkers/begeleiders. 

Een belangrijke partner voor het aantrekken van nieuwe begeleiders is de grotere, collega instelling 

Hand in Hand Community in het op enkele uren afstand gelegen Nkoranza. De directie hiervan 

heeft toegezegd om binnen hun medewerkersbestand aandacht te geven aan de mogelijkheid van 

doorstroming naar Zorgboerderij K & Q ! 

 

Steeds duidelijker wordt hierdoor dat het niet gemakkelijk is om gemotiveerde medewerkers te 

vinden en te binden, die goed kunnen omgaan met de kinderen en genoegen kunnen nemen met een 

beperkte vergoeding (allowance + kost en inwoning). Deze vergoeding wordt voorlopig door RS 

gefinancierd. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor beide besturen en vraagt in de toekomst 

andere keuzes en arbeidsvoorwaarden. De vergoedingen voor de medewerkers zijn ook dit jaar 

door RS verhoogd. 

Tijdens het verblijf van Jaap en Henny Matser kon al een schoonmaker op proef worden 

aangesteld, die geleidelijk goed ging functioneren. 

In het najaar kon een vierde medewerkster op proef worden aangesteld, zodat het team weer uit 4 

personen bestond. 

 

Het care centre K & Q heeft het gehele jaar 10  kinderen 24-uurs zorg en ondersteuning kunnen 

bieden. De leeftijd van de kinderen varieert van 8-20 jaar, 6 jongens en 4 meisjes.  

Er worden regelmatig nieuwe kinderen aangemeld vanuit Offinso en vanuit de grote Ashanti regio. 

De wachtlijst is opgelopen tot meer dan 15 kinderen. De afspraak is gemaakt dat er pas weer  

kinderen geplaatst kunnen worden als het tweede huis voor 10 kinderen gereed is over enkele 

jaren. 
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K&Q voert af en toe met de ouders of familie van de 10 kinderen gesprekken over hun rol en hun 

vaak ontbrekende financiële of materiële bijdragen voor de ondersteuning van hun kind. 

 

Dit voorjaar is RS gestart met de ondersteuning van twee jongemannen in de thuissituatie                

( extramurale ondersteuning ). Zij zijn resp. 20 en 23 jaar en woonden eerder in een voorziening 

voor jongeren met een lichamelijke beperking in hetzelfde dorp. Zij zijn beide meervoudig beperkt 

en rolstoelafhankelijk. De jongste, Antwi, is 20 jaar en woont weer bij zijn ouders en extended 

family, wat heel goed gaat. Van enkele Nederlandse donateurs krijgt hij een maandelijkse 

vergoeding voor extra kosten. De tweede jongeman, Papa Yaw, is 23 jaar en wordt door zijn 

moeder in haar kamer verzorgd. Ook hij is volledig zorg- en ondersteuningsbehoeftig. Moeder is 

gemotiveerd, maar heeft toch moeite met deze zware taak. Papa Yaw staat op de wachtlijst van           

K & Q en kan geplaatst worden als de 6
e
 medewerker is gearriveerd en ingewerkt. Moeder en zoon 

krijgen samen een maandelijkse vergoeding voor al hun kosten. Hiervoor zijn extra donateurs 

gevonden, ook uit het buitenland. Rising Stars coördineert de ondersteuning en financiering van 

deze ondersteuning. Hiervoor zijn twee Ghanese vrijwilligers bereid gevonden om maandelijks de 

jonge mannen te bezoeken en de financiële bijdrage te overhandigen. 

 

Doelstelling: via afspraken over de jaarlijkse begroting bijdragen aan beantwoording van de 

basisbehoeften (voedsel, medicatie, onkostenvergoeding teamleden, onderhoudskosten). 

 

Op verzoek van het Bestuur van de NGO K & Q  zijn ook in 2013 vaste, afgesproken bedragen per 

maand gedoneerd ter financiering van met name: voedsel, kleding, spelmateriaal, kosten 

basisschool voor één kind, polissen ziektekosten en dokters-  en ziekenhuisbezoek, vergoedingen 

voor de Ghanese medewerkers en kosten van onderhoud van het woonhuis en de generator. Deze 

bijdragen zijn gekoppeld aan het aantal aanwezige kinderen en begeleiders. 

Besteding van deze donaties is steeds periodiek gerapporteerd aan RS.  

 

Dit jaar zijn op het nieuwe land weer witte bonen en maïs gezaaid en geoogst. Er worden ook 

regelmatig bananenbomen geplant. De twee aanwezige mango bomen leveren ook veel vruchten. 

 

Verheugend is dat K & Q ook zelf enige ondersteuning krijgt van enkele ouders, lokale kerken en 

particulieren. De parochie van St.Agnes in Offinso-Maase is een trouwe bondgenoot gebleven van 

K & Q. 

Het doel op langere termijn blijft natuurlijk dat K & Q zelf alle kosten van de  kinderen en 

medewerkers uit de opbrengst van de boerderij en het land bekostigt. 

 

 

Doelstelling: via afspraken over ontwikkelingsplannen bijdragen aan de ontwikkeling van de 

kinderen (via educatie, spel, bezoeken school, zinvolle dagbesteding) en van het team (via 

scholing,vorming en training). 

 

De uitvoering van deze doelstelling heeft dit jaar zeer beperkt aandacht kunnen krijgen.. 

Er is nog steeds voldoende educatief en spelmateriaal aanwezig. Vrijwilligers en RS vullen dit 

jaarlijks weer aan. 
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Buitenlandse vrijwilligers geven regelmatig wat eenvoudige lesjes en assisteren bij het 

dagbestedings-programma.  

 

De kinderen worden ook gestimuleerd om praktische huishoudelijke activiteiten uit te voeren, zoals 

zichzelf wassen, kleding wassen, assisteren in de keuken, helpen met de oogst van de maïs en 

bonen en het helpen bij het malen van de maïs. 

Sommige  kinderen zijn nog incontinent. Door de te beperkte personeelsbezetting dit jaar is het nog 

niet gelukt om enkele kinderen via training zindelijkheid aan te leren Een klein aantal kinderen zal 

altijd pampers moeten blijven gebruiken. 

 

Linda Amanda, de eerste groepsleidster/manager van het care centre, is weer gestart met een 

project om met een aantal  kinderen kralen te rijgen voor kettingen en armbanden.  

 

De kinderen kunnen nog te weinig individuele aandacht en begeleiding krijgen. Hiervoor moet het 

team medewerkers uitgebreid worden naar 6 personen. 

 

Blessing bezoekt nog steeds een goede, particuliere basisschool in de buurt. Haar schoolresultaten 

waren dit jaar goed. Wij hopen dat deze ontwikkeling doorzet. De kosten van de school zullen de 

komende jaren betaald kunnen worden door donaties van Stichting Jong. 

 

Dankzij volhardend doorzetten van Linda Amanda krijgen de kinderen nog steeds regelmatig een 

medisch consult en zo nodig gerichte medicatie in het regionale ziekenhuis of in een ziekenhuis in 

de stad Kumasi. Soms nemen de ouders hun kind mee naar het ziekenhuis voor onderzoek en 

behandeling. 

 

Voor de toekomst blijven we uitkijken naar professionele vrijwilligers of stagiaires, die gedurende 

een behoorlijke periode mee kunnen helpen met het verder implementeren van individuele 

ondersteuningsplannen. Ook zouden zij de teamleden kunnen ondersteunen door coaching on the 

job. 

 

Via de Ghanese organisatie SYTO zijn dit jaar weer enkele, buitenlandse vrijwilligers geplaatst.  

Het blijkt heel belangrijk om van te voren te onderzoeken of heel jonge vrijwilligers op hun plaats 

zijn in deze speciale setting. 

 

Doelstelling voor de langere termijn (2010-2015):  

het opzetten van een project Zorgboerderij Kings and Queens in de wijk Asuakoo van Offinso. 

 

De aanzet voor dit project dient nu al als extra actie gestart te worden, 

zodat over enkele jaren de nieuwe huisvesting betrokken kan worden;  

zodat zo spoedig mogelijk gewerkt kan worden aan het genereren van eigen financiële middelen  

(uit korenmolen, citrusfruit, landbouw en veeteelt);  

zodat Rising Stars fondsen e.d. kan werven voor een traject dat verder gaat dan de primaire 

basisbehoeften van de kinderen.. 
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In 2009 en 2010 zijn de plannen voor het project Zorgboerderij ontwikkeld en afgestemd met RS. 

Er kon 3 hectare grond worden aangekocht in 2010. 

In 2011 is door K & Q zeer voortvarend te werk gegaan met de uitvoering. Als eerste zou een 

woonvoorziening voor de 10 kinderen gebouwd gaan worden. Er is een Ghanees bouwteam 

geformeerd onder leiding van mr. G.Asante van het bestuur van K & Q. 

Alle voorbereidingen voor de bouw zijn begin 2011 getroffen en er is goed drinkbaar water 

aangeboord, dat wezenlijk is voor de Zorgboerderij. Doordat er voldoende financiële middelen 

beschikbaar waren kon er goed en snel doorgebouwd worden. 

. 

In januari 2012 konden Jaap en Henny Matser zelf meemaken dat de afwerking van Huis 1 al ter 

hand genomen werd. In overleg zijn enkele aanpassingen tijdens de bouw ingevoerd, die de 

toegankelijkheid voor rolstoelers verbeteren. 

Met extra hulp van een trouwe donateur uit Drenthe kon al nieuw meubilair aangeschaft worden. 

In de zomer van 2012 was het huis grotendeels gereed en konden de kinderen en medewerkers 

verhuizen van het oude huurhuis naar de nieuwe, eigen woonvoorziening. In de tweede helft van 

het jaar zijn de buitenvoorzieningen opgeleverd en is het hele huis geschilderd. 

 

De kinderen, medewerkers en het Bestuur van K & Q zijn heel blij en tevreden over hun ruime huis 

met de nieuwe voorzieningen, zoals toiletten en douches met stromend water en een keuken in 

huis, in plaats van buiten het huis.  

 

Het bouw- en fondsenwervingproces zijn door het bestuur van Kings and Queens en Rising Stars 

op hoofdlijnen geëvalueerd. De conclusie is dat we heel erg trots zijn op het resultaat en ook dat er 

diverse leerpunten zijn voor volgende bouwprojecten. Ook een belangrijk leerpunt dat er tijd nodig 

is om de kinderen te leren om goed gebruik te maken van alle facilitaire voorzieningen. 

Uiteindelijk ging de bouw sneller dan de fondsenwerving, wat niet makkelijk was. Gelukkig 

kregen we van enkele fondsen extra hulp, zodat alle kosten in 2012 betaald konden worden. 

 

Tijdens het werkbezoek van fam.Matser en in aanwezigheid van alle ouders/familie en relaties kon 

het eerste, nieuwe woonhuis ( annex care centre ) op 24 februari 2013 officieel geopend worden. 

 

In september 2013 kon de zorgboerderij aangesloten worden op de electriciteits voorziening van 

de naastliggende wijk Adukro.. Dat was een kostbare investering van ruim € 13.000,-. Er moesten 

palen geplaatst en draden getrokken worden over zo’n 2 kilometer afstand. De fondsenwerving 

voor dit deelproject was niet eenvoudig en nam 1,5 jaar in beslag. Maar de afhankelijkheid van 1 

generator voor de stroomvoorziening is nu voorbij en ook de boerderij en de korenmolen kunnen 

nu aangesloten worden op de electra. De zorgboerderij beschikt nu dus over eigen water en electra 

van de gemeente Offinso. 

 

Rising Stars moest er ook in 2013 van uit blijven uitgaan dat de uitdaging om voldoende 

financiering en know how voor het project Zorgboerderij te vinden voorlopig vooral in Nederland 

zou liggen.. 

In augustus 2012 had een uitvoerig gesprek plaatsgevonden met enkele medewerkers van de Wilde 

Ganzen in Hilversum. De vraag was of de Wilde Ganzen de ontwikkeling van de 
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inkomenverwervende boerderij mee zouden willen financieren. Er bleek veel interesse voor dit 

project voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking. Daarom is eind 

2012 een gedocumenteerde aanvraag voor de ontwikkeling van een varkensfokkerij en –mesterij 

bij de Wilde Ganzen (WG) ingediend. 

Tot grote blijdschap van K & Q en RS kregen we in februari 2013 in Ghana bericht dat de WG 

bereid waren om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Zij waren bereid om de door RS te 

verwerven middelen met 55% te vermeerderen, zodat dan het budget van € 20.000,- voor de bouw 

van de eerste varkensschuur voor 80 varkens ( + faciliteiten + veevoer etc. voor de eerste 10 

maanden ) door RS en de WG samen gefinancierd kon worden. 

 

Het bestuur van K&Q ging voortvarend aan de slag met de bouw van de eerste varkensschuur en 

de septic tank en de watervoorziening. In december 2013 was alles klaar en konden tien zwangere 

zeugen hun intrek nemen in de nieuwe schuur. Kwame Appiah werd aangesteld als de eerste boer. 

 

Intussen ontwikkelden K & Q en RS samen het plan voor de bouw van een tweede varkensschuur 

voor 160 varkens en de fundering van een loods voor de opslag van veevoer. Ook dit plan is in 

2013 bij de WG ingediend. Een senior stafmedewerker van de WG heeft in november 2013 een 

tweedaags werkbezoek gebracht aan Zorgboerderij Kings and Queens. Dit resulteerde in februari 

2014 tot het besluit van de WG om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen voor de tweede 

varkensschuur ( + faciliteiten en de fundering van een loods ). Samen gaan RS en de WG nu 

fondsen werven voor een bouwbudget van € 25.000,-.. In de loop van 2014 zou de bouw van deze 

tweede varkensschuur gerealiseerd moeten zijn. 

 

Doelstelling: in Nederland verzamelen van financiële en andere middelen. 

 

Door het bestuur en diverse vrijwilligers van RS is ook dit jaar 2013 weer heel hard gewerkt aan 

het verwerven van steun en financiële middelen voor het project Zorgboerderij Kings and Queens.           

De financiële middelen zijn dit jaar zowel aan de directe zorgkosten, als aan de electra voorziening 

en de eerste varkensschuur besteed. Zie voor details het Financieel Jaarverslag 2013 van Rising 

Stars op onze website (www.rising-stars.nl).   

De RS website is in 2013 geheel vernieuwd. 

 

Het verwerven van middelen is meestal onderdeel van gerichte fondsenwerving, maar soms ook  

het gevolg van voorlichting, publiciteit, PR en persoonlijke netwerking.  

 

RS probeert ook zelf financiële middelen te verwerven door verkoop van vooral Ghanese 

kunstnijverheid. Dit gebeurt vooral in onze kraam tijdens festivals, multiculturele markten en 

kerstmarkten. Sinds 2011 zijn we ook als parttime vrijwilligers verbonden aan kringloopmagazijn 

Stichting Wereldhuis in de Laagstraat, Eindhoven. Deze samenwerking komt het project K & Q 

zeer ten goede ..! 

Tot onze vreugde breidt de kring van Vrienden en Relaties van Rising Stars zich steeds meer uit en 

gaan vrienden en voormalige Ghana - vrijwilligers zelf ook weer op pad met onze informatie en 

onze te verkopen producten en werven dan ook weer nieuwe vrienden en donateurs. Dit leidt soms 

tot verrassende en onverwachte steun vanuit verschillende plekken in Nederland. 

http://www.rising-stars.nl/
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Het beeld over de financiële resultaten over 2013  is in het kort: 

 

 De inkomsten over 2013 zijn: € 40.408,- ( inclusief € 6.600,-- uit depot 2012 )        

en de directe uitgaven ten gunste van het project Zorgboerderij zijn: € 49.000,-. 

 

De bank- en kantoorkosten bleven beperkt tot € 1.408,-. 

  

Niet zichtbaar in de cijfers, maar wel belangrijk zijn de diverse donaties in natura                        

( gesponsorde kosten en materialen ). Deze donaties  houden met name de kosten 

van RS laag. 

 

 Er is per 1 januari 2014 een saldo beschikbaar van € 12.477,- voor enkele 

reserveringen en als buffervoorziening ( werkkapitaal ). 

 

 We verwachten dat het bestuur van K & Q aan het einde van 2014/begin 2015 de 

eerste inkomsten uit de varkensboerderij kan genereren. Dat betekent dat RS en             

K & Q samen in 2015 meer kunnen gaan realiseren. 

 

 Er zijn inmiddels ook een aantal donateurs, die zorgen voor een vaste bodem onder 

de financiering van de directe zorgkosten van K & Q en van de twee externe 

cliënten. Werving van donateurs voor de individuele kinderen zal in 2014 

voortgezet worden. 

 

Het Bestuur wil alle vrijwilligers, fondsen, donateurs, sponsoren en kopers van onze producten 

hartelijk bedanken voor het onverminderd grote vertrouwen in Rising Stars en voor het mogelijk 

maken van de RS activiteiten voor en in de zorgboerderij i.o. Ghana. 

.  

Met jullie samen gaan wij in 2014 opnieuw verder op weg om de kinderen en medewerkers in 

Offinso te ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan een veilig, goed en uitdagend leven in 

de Zorgboerderij. 

 

 

 

Bestuur Stichting Rising Stars, 

Nuenen, mei 2014. 
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                                     De nieuwe woonvoorziening in Offinso  anno januari 2013 
 

 
                                                     De nieuwe varkensschuur in Offinso anno februari 2014 


