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Nieuwsbrief Rising Stars 

Maart 2020 

Beste Vrienden en Relaties van Rising 

Stars,   

Het is alweer 2020 en graag brengen we 

jullie het laatste nieuws uit Ghana en over 

de activiteiten van Rising Stars. 

 

Kort Nieuws 

> twee ervaren medewerkers van Lunet Zorg in 

Eindhoven zijn op dit moment een rondreis aan het 

maken door Ghana. De laatste dagen bezochten zij de 

zorgboerderij, waar zij weer enthousiast ontvangen 

zijn. Zij houden ons via de app regelmatig op de 

hoogte. Zij verrasten de kinderen met mooi speelgoed 

en namen ook weer duplo blokken en andere 

cadeautjes van Rising Stars voor de kinderen mee. 

> enkele weken geleden bezochten twee dames van 

Yolo Percussie in Eindhoven Ghana. Zij waren ook in 

de gelegenheid om de zorgboerderij kort te bezoeken 

en waren heel positief over de kinderen en 

begeleiders. 

> Rising Stars heeft een prachtig aanbod vanuit 

Uden gekregen: op zondagmiddag 15 maart 

zullen drie legendarische, Udense bands een 

benefietconcert geven in de PUL. Er worden 

prachtige nummers gespeeld en gezonden uit de 

20e eeuw! HELAAS moet dit concert vanwege het 

Corona-virus verzet worden naar zondagmiddag 

15 november a.s.!!!  Wordt vervolgd gelukkig. 

 

 

 

 

          

Berichten uit Zorgboerderij Kings and 

Queens 

Groot nieuws: 

één van de oudere bewoners van de 

zorgboerderij Kofi sr.(24 jaar) is na ruim een 

jaar teruggevonden in een naburig dorp en 

teruggekeerd in Kings and Queens. 

Eind 2018 is hij 2x weggelopen bij zijn 

begeleidster in de grote stad Kumasi. Zijn 

eerste vraag aan zijn begeleidster was: ‘waar 

waren jullie’….’ 

 

>  Van de directeur van de zorgboerderij mr.Asante 

ontvingen wij een positief jaarverslag over 2019. Er is 

veel gerealiseerd in 2019 met hulp van Rising Stars, 

de Wilde Ganzen en alle fondsen en donateurs in NL. 

Echter als gevolg van de mindere economische 

situatie kan de zorgboerderij nog niet financieel 

zelfvoorzienend zijn dit jaar. 

De groentetuin in de zorgboerderij heeft een andere 

plek gekregen en heeft in 2019 weer goed opgeleverd. 
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>  De volgende projecten zullen dit jaar door Rising 

Stars financieel ondersteund worden: 

- het afbouwen van de 3e , grote kippenschuur tbv 

meer inkomsten verwerving; 

- het vervangen van de elektrakabels in de 2 

woongebouwen in verband met het inzetten van 

zonne energie; 

- het leveren van een financiële bijdrage aan het 

bestrijden van de erosie op het terrein. 

 

Fondsenwerving 

De fondsenwerving in 2019 is weer voorspoedig 

verlopen. Met de bijdragen van onze donateurs en de 

opbrengst uit de RS-kraam konden we Kings and 

Queens volgens de afspraken ondersteunen. 

 

Rising Stars is momenteel fondsen aan het werven 

voor de co-financiering van de afbouw van de derde 

kippenschuur in 2020. Van de Werkgroep 

Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging Den Bosch 

ontvangen wij deze maand € 1.500,- voor de 

kippenschuur. 

 

In de komende maanden zullen wij ook weer met onze 

kraam ‘op de markt’ staan in Nuenen en Eindhoven. 

 

A.s. zondag wordt er in Uden een benefiet concert 

speciaal voor Rising Stars georganiseerd! 

 

Wij verwelkomen graag nieuwe donateurs voor het 

project: ‘schoolkosten voor talentvolle leerlingen 

in Ghana’  

 

Ons Jaarverslag en Jaarrekening 2019 zijn bijna 

gereed en worden zsm op de website geplaatst. 

 

 

Contact en informatie 

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 deze schriftelijke overeenkomst.     

                                                                                                                          

E-mail: info@rising-stars.nl   

Website: www.rising-stars.nl 

Facebook:  www.facebook.com/kingsandqueensghana  

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

 

Met hartelijke dank voor alle steun en 

belangstelling, 

namens Rising Stars,  

 

Jaap en Henny Matser 
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