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Nieuw woonhuis voor kinderen met een beperking in Ghana geopend 

De vlaggen van Ghana en Nederland wapperen in een warm windje.                                   

Dat betekent dat er iets te vieren valt: de opening van het nieuwe woonhuis op de locatie 

Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso-Asuakoo. 

Op zondag 24 Februari waren zo’n 50 mensen aanwezig bij het gezamenlijke openingsfeestje. 

Verschillende ouders en familieleden van de 10 kinderen waren hierbij aanwezig. 

Voor Jaap en Henny Matser uit Nuenen was deze opening het hoogtepunt van hun 8e 

werkbezoek aan Ghana sinds 2005. ’Mede dankzij alle hulp uit Nuenen en de regio konden we 

dit prachtige huis realiseren. Het huis heeft nu voorzieningen als toiletten, douches en een 

keuken. De kinderen moeten hier nog wel aan wennen’. 

 

 

Steeds meer bezoekers en vrijwilligers uit Nederland en andere landen in Europa weten de 

weg naar deze bijzondere zorgboerderij voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige 

beperking te vinden. 

Een ander hoogtepunt was het in Ghana ontvangen bericht dat de Wilde Ganzen besloten 

hebben om in 2013-2014 mee te gaan werken aan de ontwikkeling van dit project. 

Jaap Matser: ‘dit houdt concreet in dat de Wilde Ganzen gaan mee financieren aan het nieuwe 

project: de bouw en inrichting van een inkomenverwervende boerderij. In de boerderij zullen 

varkens en geiten gefokt en gemest worden. Ook zullen er minstens 500 kippen komen. Het 

door Rising Stars verworven geld zal door de Wilde Ganzen vermeerderd worden met 55% tot 

€ 20.000,-. De Ghanese partner stichting Kings and Queens zal de bouw en beheer van de 

boerderij op zich nemen. Bij een succesvolle uitvoering van dit eerste boerderijproject zullen 

de Wilde Ganzen uitgenodigd worden om een tweede investering mogelijk te maken’. 
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Op dit moment wonen er 10 kinderen 

in het nieuwe woonhuis. Zij worden 

door 3 Ghanese begeleiders 

ondersteund. Henny Matser: ‘deze 

kinderen hebben veel ondersteuning 

en zorg nodig. daarom proberen we 

het team nu uit te breiden naar 5 

vaste medewerkers’.  

Rising Stars heeft tijdens dit 

werkbezoek besloten om per direct 

twee jongens met een ernstige, 

meervoudig beperking thuis te 

ondersteunen. Ouders en familieleden krijgen een financiële vergoeding voor de 

ondersteuning die zij deze jongens thuis bieden. Hopelijk voorkomt dit een te snelle plaatsing 

in de zorgboerderij. Rising Stars krijgt hierbij ook hulp van enkele donateurs/vrijwilligers uit 

Duitsland, Denemarken en Noorwegen. 

 

Weer thuis bereiden Jaap en Henny en de Rising Stars vrijwilligers alweer verschillende 

activiteiten en fondsenwerving voor: 

Op zaterdag 25 mei a.s. staan zij met hun Rising Stars kraam op de Voorjaarsmarkt in de 

Akkers en ook op het Tuinfeest van Eckartdal/Lunetzorg in Eindhoven. 

Jaap Matser: ‘dit jaar willen we de Zorgboerderij aan laten sluiten op het elektriciteits  

netwerk in Offinso. Zonder elektra kan je eigenlijk niet goed leven in het woonhuis en niet 

werken in de boerderij. In Ghana moet je de aanlegkosten helemaal zelf betalen. Daarom 

gaan we hiervoor extra fondsen/donateurs werven dit jaar’. 

 

Voor meer informatie en toezending van de Nieuwsbrieven: 

jaapmatser@rising-stars.nl  

www.rising-stars.nl  
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