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Nieuwsbrief Rising Stars 

December 2016 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising 

Stars,      

Hierbij zenden wij jullie onze vierde Nieuwsbrief in dit 

jaar toe met allerlei nieuws over het project 

Zorgboerderij in Ghana en over de ondersteuning door 

Stichting Rising Stars. 

 

Kort Nieuws 

* Regelmatig bezoeken gasten uit Nederland en 

Ghana de zorgboerderij om zich te oriënteren en om 

een steentje bij te dragen. In oktober j.l. heeft 

Albertine Visbeek van You-And-Ghana de 

zorgboerderij bezocht. Zij wil graag vrijwilligers en 

stagiaires uit Nederland naar Ghana begeleiden. 

 

* Er wonen nog steeds 12 kinderen in de 

zorgboerderij in leeftijd variërend van 10-24 jaar. Zij 

worden door 4 Ghanese medewerkers begeleid.        

Eén jongen, Dennis, is onlangs opgenomen in een 

ziekenhuis in Kumasi. Hij moet waarschijnlijk een 

hartoperatie ondergaan, maar die zit niet in de basis 

zorgverzekering. 

Rising Stars ondersteunt daarnaast 5 kinderen/ 

jongeren, die bij hun ouders of in een schoolinternaat 

wonen. 

 

* De voorbereidingen voor het volgende werkbezoek 

zijn al begonnen. Henny en Jaap zijn van 16 februari 

tot 4 april 2017 weer in Ghana. Sjoerdje, de 

Mimakkus clown, en Coert uit Heerlen zullen weer 3 

weken met ons meewerken in Offinso. 

 

 

                Sjoerdje de Mimakkus clown  

                        met Adua, 2015     

 Lopende en nieuwe projecten in de 

Zorgboerderij in 2016-2017 

De vierde varkensschuur voor 160 varkens is 

binnenkort klaar met dank aan de ondersteunende 

fondsen. 

Nu wordt in de boerderij een tweede waterput 

geboord. Een nagekomen vraag naar een polytank op 

4 betonnen palen kunnen we dit jaar niet meer 

financieren ( extra kosten: € 1.250,-). 

Dankzij de Debmanstichting kan al wel de electra 

vanuit de woonvoorziening doorgetrokken worden 

naar de boerderij! 

                                                                                           

In 2017-2018 willen we samen met Kings and Queens 

starten met de ontwikkeling van een kippenfarm voor 

6.000 Nederlandse kippen. De fondsenwerving 

hiervoor is al gestart. 

In 2017 willen we ook graag de biologische 

groentetuin voor de kinderen en begeleiders laten 

aanleggen en hen laten leren en oefenen in het 

kweken van eigen groentes e.d. 

Minder goed nieuws is dat de economie in Ghana, die 

dit jaar verder achteruit gaat, én de bezorgdheid om 

de verkiezingen in deze maand, de consumptie doen 

afnemen.  

 

Dit betekent voor de boerderij: minder verkoop van 

de eieren en nauwelijks verkoop van varkens.  
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De hoop en verwachting is dat de verkoop in 2017 

weer op gang komt. 

 

Activiteiten van Rising Stars in 

Nederland                                                                      

In september was Rising Stars met 2 kramen 

aanwezig op de Wereldmarkt in Nuenen en op de 

Andere Mèrt in Geldrop. We hebben leuk verkocht en 

onze twee nieuwe filmpjes kunnen laten zien. 

 

Op zondag 20 november stonden we met een kleine 

kraam op de eerste Kerstmarkt 2016 in Kringloop-

warenhuis Wereldhuis in Eindhoven.  

Op 10 december staan we weer buiten op de 

Kerstmarkt in Groendomein Wasven in Eindhoven-

Tongelre ( zie: www.wasven.nl ). 

Op zaterdag 17 december zijn we uitgenodigd als 

deelnemer van de eerste Kerstmarkt in 

Activiteitencentrum Orka, Broekakkerseweg 1, 

Eindhoven ( zie: www.orkacentrum.nl ). 

En de laatste is op dinsdag 20 december om 18.30 

uur: een kleine kraam bij de Levende Kerststal in 

Zorgboerderij Klaterspeel in Maarheeze ( zie: 

www.zorgboerderijklaterspeel.nl ). 

 

Nu al zijn we druk bezig om twee activiteiten in april 

2017 voor te bereiden: 

*   de regionale collecte Samen Verder in Nuenen 

rondom Pasen. Een belangrijk deel van de Nuenense 

opbrengst is voor het goede doel van Stichting Rising 

Stars! 

* de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd voor 160 gasten op 

vrijdag 7 April vanaf 18.00 uur in Nuenen                          

( zie: www.solidariteitsmaaltijd.info ).  

De gehele netto opbrengst van deze avond is ook 

bestemd voor het project Zorgboerderij van Rising 

Stars! 

 

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 september tot nu bedanken : Irma uit 

Eindhoven, Kringloopwarenhuis Wereldhuis in 

Eindhoven, Loge De Schakel uit Dordrecht samen met 

de Louisa Stichting, de Debman Stichting in Den Haag 

en tenslotte het Dirk Bos Fonds. 

Verder blijven de ‘Dames van de Zijden Draad’ in   

Beek & Donk nog steeds Ghanese schorten en andere 

producten produceren en verkopen ten bate van 

Zorgboerderij Kings and Queens!                                                                                    

Op dit moment kunnen de volgende projecten 

nog ruime, financiële ondersteuning gebruiken: 

* sponsoring van (een deel van) de maandelijkse 

zorgkosten van enkele kinderen in Kings and Queens 

(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 Quuens een kippenfarm met 6.000 

Nederlandse kippen gaan bouwen. Dit wordt een flinke 

investering 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 

http://www.wasven.nl/
http://www.orkacentrum.nl/
http://www.zorgboerderijklaterspeel.nl/
http://www.solidariteitsmaaltijd.info/
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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.  

Via deze link is meer info beschikbaar: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/ 

connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/ 

programmasenformulieren/ 

overeenkomst_periodieke_giften 

 of: even RS in Nuenen bellen voor het samen en 

direct sluiten van een 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 

twee 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. 

We horen graag of dit lukt! 

Met hartelijke groet vanuit Nuenen,                

namens Rising Stars,  

 

Jaap en Henny Matser     

 

 De eerste drie varkensschuren 

             

  

 

 

 
De vierde en laatste varkensschuur binnenkort gereed                                                                                                                                                                
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Offinso: afscheid na werkbezoek in mei 2016 

 

   

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naomi en Jaap, mei 2016 

 


