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Nieuwsbrief Rising Stars 

augustus 2017 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising 

Stars,      

Hierbij zenden wij jullie onze 3e Nieuwsbrief toe met 

allerlei nieuws over het project Zorgboerderij in Ghana 

en over de ondersteuning door Stichting Rising Stars. 

We gaan met jullie ‘de zomer door’ aan de hand van 

nieuws, activiteiten en verder vooruitkijken. 

Kort Nieuws 

* wij worden zeer regelmatig geïnformeerd over de 

voortgang van de Zorgboerderij en het welzijn van de 

kinderen en medewerkers. 

Het goede nieuws is dat de maïs goed groeit mede 

dankzij de nodige regen. Elke week wordt één dag 

onder leiding van een trainer gewerkt en geleerd  in 

het project organische groentetuin. Een boeiend 

project en met uitzicht op nog meer eigen 

voedselproductie. 

Minder goed nieuws is dat onze boer Boachi een 

ernstig motorongeluk heeft gehad. Gelukkig herstelt 

hij weer. 

Helaas is onze bewoner Dennis in het wooncentrum 

overleden. Hij is 14 jaar geworden. Iedereen is erg 

geschrokken van deze gebeurtenis. Dennis is in 

aanwezigheid van zijn moeder en van mensen van de 

zorgboerderij in Offinso begraven. Dennis stond al 

geruime tijd op de wachtlijst voor een hartoperatie. 

* de kleine kippenschuur voor 150-200 NL kippen is 

even leeg: de kippen hadden hun legtijd achter de rug 

en zijn verkocht voor consumptie. Van de opbrengst 

kunnen maar liefst 300 NL kuikens ingekocht worden.  

Het blijft een mooie oefen- en werkplek voor de 

kinderen. 

 

 

 

* Wij zijn heel blij met de keuze van 3 dames uit 

Nederland om enige tijd als vrijwilliger in de 

zorgboerderij te gaan werken: 

- als eerste gaat Anouk uit Gennep ( L.) eind augustus 

voor 2 maanden naar Offinso. Zij heeft de opleiding 

HBO V afgerond en gaat parttime ondersteunen in de 

zorgboerderij. 

- medio september gaat Nienke uit Enschede/Nuenen 

voor 3 maanden naar Offinso. Zij verblijft dan fulltime 

in de zorgboerderij. Zij studeert technische 

geneeskunde in Enschede. 

- voorjaar 2018 gaat Marjo uit Beek en Donk enkele 

weken in de zorgboerderij aan de slag. Zij steunt met 

de Dames van de Zijden Draad al enige jaren het 

project. Zij werkt zelf als professional in de zorg. 

Op deze manier is Rising Stars steeds ook een beetje 

aanwezig in Kings and Queens. 

- in 2018 en mogelijk de komende jaren krijgen we 

mogelijk stagiaires en vrijwilligers met een 

zorgopleiding uit Friesland in de zorgboerderij.            

Zie: www.you-and-ghana.com  

 

                       Vrijwilligster Sjoerdje  

                        de Mimakkus clown  

                             met Adua, 2015     

        

http://www.you-and-ghana.com/
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Lopende en nieuwe projecten in de 

Zorgboerderij in 2017-2018 

* De bedoeling is om dit jaar te starten met de bouw 

van een grote kippenboerderij voor 3 x 2.000 

Hollandse legkippen. Het tempo van de bouw en start 

zal afhangen van de inkomsten uit de boerderij en van 

de fondsenwerving in Nederland. Het streven is om dit 

project eind 2018 gereed te hebben. 

De bouwmaterialen voor schuur 1 zijn ingekocht met 

schenkingen vanuit Rising Stars en binnenkort start 

de bouw. 

 

Activiteiten van Rising Stars in 

Nederland                                                                      

* Rising Stars is uitgenodigd als gast tijdens het 

Goede Doelen Weekend in Dorpsboerderij 

Weverkeshof in Nuenen. Wij zijn daar op zaterdag 26 

augustus met onze kraam aanwezig van 11.00-17.00 

uur. Op deze dag willen we ook het 10 jarig jubileum 

van onze stichting Rising Stars vieren. We hopen ook 

de West-Afrikaanse percussiegroep Metisse te kunnen 

ontvangen voor een muzikale omlijsting vanaf 14.00 

uur. 

* op zondagmiddag 10 september zijn we met 2 

kramen aanwezig op de 2e, Verenigingenmarkt in het 

Park van Nuenen. Hier gaan wij ook weer wafels 

bakken. Zie: www.verenigingenmarktnuenen.nl  

* op 10 oktober zijn we uitgenodigd door de Rotary 

Club Eindhoven Noord om een presentatie te geven 

over de Zorgboerderij. 

 

Ondersteuning gekregen en gevraagd 

Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij dit 

project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen uitvoeren, 

noch te zijner tijd afronden.  

Van harte willen we daarom hier onze donateurs en 

fondsen van mei t/m 10 augustus 2017 bedanken : 

Stichting NN uit Kaatsheuvel, Stichting Wereldhuis uit 

Eindhoven, Stichting Samen Verder Eindhoven voor 

een groot deel van de Nuenense collecte opbrengst 

rondom Pasen en tenslotte alle trouwe èn nieuwe 

donateurs. 

Heel bijzonder was het om de collecte opbrengst te 

mogen ontvangen van de viering van het Kerkelijk 

Huwelijk van onze vrijwilligster Merel met Rogier en 

van de Oogstviering van de ZLTO tijdens het 

oogstfeest in Nijnsel. 

De ‘Dames van de Zijden Draad’ in Beek & Donk e.o 

hebben aangegeven dat zij ook in 2017 Ghanese 

schorten en andere producten blijven maken en 

verkopen ten bate van de kinderen in Zorgboerderij 

Kings and Queens! Hier zijn we heel blij mee. 

 

 

 

http://www.verenigingenmarktnuenen.nl/
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Op dit moment kunnen de volgende projecten 

nog financiële ondersteuning gebruiken: 

* sponsoring van (een deel van) de maandelijkse 

zorgkosten van enkele kinderen in Kings and Queens 

(de basiskosten in de woonvoorziening zijn opgelopen 

tot  ruim € 90,- per  kind per maand. Dit is 3 euro per 

kind per dag).  

Een bijdrage vanaf 5 euro per maand is heel welkom.                                                                                        

* in 2017 en 2018 willen we samen met zorgboerderij 

Kings and Queens een kippenboerderij voor 6.000 

Nederlandse legkippen gaan bouwen. Dit wordt een 

flinke investering van ruim € 70.000,- en alle hulp is 

welkom! 

 

Heeft u of heb jij interesse in het werk van Rising 

Stars in Ghana of in onze promotieactiviteiten in 

Nederland; heb je interessante tips of prospects voor 

onze fondsenwerving, dan stellen we contact zeer op 

prijs via:  

www.rising-stars.nl;            

e-mail: jaapmatser@rising-stars.nl                   

of via: 040-2833811 of via 06-13321117. 

 

Ons Rising Stars bankrekeningnummer in Nuenen is 

dag en nacht bereikbaar via het IBAN 

rekeningnummer: NL09 RABO 0134 6344 38. 

Voor het buitenland is onze BIC code: RABONL2U    

                                                                                                                                                                           

Bij meerjarige, vaste ondersteuning van het werk van 

onze, erkende ANBI stichting is een aantrekkelijke 

belastingaftrek in Box 1 mogelijk.  

Zie: www.belastingdienst.nl/giften over Overeenkomst 

periodieke gift’. Of: even RS in Nuenen bellen voor het 

samen en direct sluiten van een schriftelijke 

overeenkomst.     

                                                                                                                           

Contact en informatie 

E-mail: info@rising-stars.nl   

 Website: www.rising-stars.nl  

Facebook:  www.facebook.com/kingsandqueensghana  

You Tube: www.youtube.com/watch?v=GNhcxFJXr2w  

 

Tenslotte,doe je wel eens inkopen via internet? 

Dan kan je het werk van Rising Stars steunen via drie 

webshops waaraan Rising Stars als kleinschalig goed 

doel verbonden is:  

www.Doelshop.nl  

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

 

En voor de aanschaf van boeken kan je terecht bij: 

www.YouBeDo.com  

Van elk aangeschaft boek gaat 10% naar Rising Stars 

via het vermelden van Rising-Stars. 

 

Of: bij zeer veel bedrijven en bekende websites kun je 

terecht via www.gratisdoelensteunen.nl  

 

We horen graag of dit lukt! 

Met hartelijke groet vanuit Nuenen,                

namens Rising Stars,  

Jaap en Henny Matser 

 

 

http://www.rising-stars.nl/
mailto:jaapmatser@rising-stars.nl
http://www.belastingdienst.nl/giften
mailto:info@rising-stars.nl
http://www.rising-stars.nl/
http://www.facebook.com/kingsandqueensghana
http://www.youtube.com/watch?v=GNhcxFJXr2w
http://www.doelshop.nl/
http://rising-stars.doelshop.nl/
http://www.youbedo.com/
http://www.gratisdoelensteunen.nl/
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Werken met maïs in 2017 

 

    

                                                                                           

                        

                                                                  

Stichting Rising Stars 2007 - 2017                                                          

 

Nieuwe kledingkisten in maart 2017 

 

 

 

 

 


