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Nieuwsbrief Rising Stars 

Mei 2016 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising 

Stars,      

De tweede Nieuwsbrief  in dit nieuwe jaar. 

Henny en Jaap Matser zijn op 10 mei j.l. 

teruggekeerd van het 10e werkbezoek aan de 

Zorgboerderij in Ghana. 

In deze Nieuwsbrief willen wij jullie informeren 

over dit werkbezoek en de activiteiten die we de 

komende maanden gaan uitvoeren ten gunste 

van Zorgboerderij Kings and Queens. 

 

Resultaten van het 10e werkbezoek: 

‘Groei en uitdagingen’ 

We zijn op maandag 28 maart van harte 

welkom geheten in de Zorgboerderij en 

maakten ons eerste rondje over de compound. 

 

Er zijn nu 12 kinderen en 5 medewerkers in de 

woonvoorziening en de twee boerderij-

medewerkers wonen nu ook – tijdelijk – in de 

compound. 

                                                                      

We maakten kennis met de twee nieuwe 

kinderen: Dennis en Mary Afia. Het merendeel 

van de kinderen was weer groter en sterker 

geworden. Sommigen lijken echter niet of 

nauwelijks te groeien. Enkele kinderen hebben 

een kwetsbare gezondheid en bezoeken 

regelmatig het ziekenhuis in Offinso. 

 

Twee van de 5 medewerkers waren ook nieuw 

voor ons: Mary en Samuël,                   

 

 

beiden ‘doorgestroomd ‘ vanuit Hand in Hand 

Community in Nkoranza. 

 

Twee jongeren assisteren nu dagelijks enkele 

uren in de boerderij en ervaren dat als echt 

‘grote mensenwerk’. 

 

In april hebben het merendeel van de kinderen 

en jongeren een ‘vakantieperiode’  bij hun 

ouders en familie doorgebracht. In enkele 

gevallen bleek de acceptatie in het thuismilieu 

toch tegen te vallen: een uitdaging voor de 

toekomst. 

 

We konden de nieuwe woonvoorziening met 5 

kamers en een gezamenlijke keuken, douche en 

toilet voor medewerkers en vrijwilligers 

bewonderen. Rising Stars en de Wilde Ganzen 

hebben dit project samen gefinancierd! 

 

De 3e varkensschuur voor 160 varkens was net 

in gebruik genomen en had een nieuwe 

voorziening: waterpunten in een muur voor 

schoon water op maat. De grote loods was ook 

gereed en werd gevuld met vele zakken 

veevoer. De verkoop van varkens loopt goed: 

eind 2016 kunnen 200 varkens verkocht 

worden/zijn.                                                     

Het kippenhok met ruim 150 Hollandse 

legkippen was ook volop in gebruik en bracht 

dagelijks zo’n 150 grote eieren op. Enkele 

kinderen kunnen hier ook leren om de kippen te 

verzorgen en eieren te rapen. Wel bleek het een 

uitdaging om de eieren ongebroken te rapen……. 
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De in 2015 aangekochte 8.000m2 landbouw-

grond bleek een geweldige oppervlakte te zijn, 

goed voor extra maís opbrengst en het starten 

van een biologische groentetuin in 2017.             

Deze aankoop is mogelijk gemaakt door een 

grote donatie in 2015 van de Stichting Vrienden 

van Kassim in Veldhoven. Waarvoor dank!! 

 

Helaas waren in 2015 de twee mogelijke 

maïsoogsten mislukt door een niet-verwachte 

droogte in het zuiden van Ghana. Ons is 

gevraagd om dit jaar nog te proberen een 

waterput met electrische waterpomp ( borehole) 

te financieren, zodat de boerderij en het land  

zonodig voorzien kunnen gaan worden van 

eigen grondwater. 

 

In vele opzichten is de zorgboerderij weer een 

stuk gegroeid en kunnen we blijven investeren 

met zicht op het bereiken van voldoende 

zelfvoorziening. 

 

Waar het gaat om de dagelijkse zorg en 

ondersteuning zien we nog wel uitdagingen om 

de ondersteuning persoonlijker en nog meer 

ontwikkelingsgericht te maken.                                                                                                                             

 

Lopende en nieuwe projecten in de 

Zorgboerderij in 2016-2017 

We bereiden ons nu voor op de projecten die we 

in 2016 samen met Kings and Queens willen 

gaan uitvoeren, zoals de bouw van de 4e en 

laatste varkensschuur voor 160 varkens. 

Daarna willen we dit ook nog proberen om de 

waterput met pomp voor de boerderij en 

aansluiting van de boerderij op de electra te 

financieren. 

 

Als dit met hulp van donateurs en fondsen lukt, 

dan kunnen we ons  in 2017 gaan richten op het 

aanleggen van de biologische groentetuin en 

een flinke start maken met de kippenboerderij. 

                                                         

Activiteiten van Rising Stars in 

Nederland                                                   

Het seizoen van de markten en 

presentaties is begonnen: 

* Op 17 mei waren wij te gast in het 

Eckartcollege in Eindhoven. In juni gaat 

deze school sponsoracties doen, o.a. voor 

Rising Stars. Ter voorbereiding konden wij 

aan drie klassen mavo en havo het project 

Zorgboerderij in Ghana presenteren. Deze 

acties worden in 2017 en 2018 voortgezet!! 

* Op zaterdag 28 mei staan wij weer de 

hele dag met onze kraam op het Tuinfeest 

in Woonpark Eckartdal in Eindhoven.           

* In het weekend van 4 en 5 juni staan wij 

voor de eerste keer op het 

Drakenbootfestival/ Wereldmarkt in 

Helmond.  

* Op 2 en 3 juli staan wij weer in Hertme 

(Overijssel) voor het 28e  Afrika Festival. 

* Op zondag 18 september is er weer een 

Wereldmarkt in ons Nuenen c.a., waar 

we met 2 kramen mogen staan. 

* Een week later op zondag 25 september staan 

we weer op de Andere Mèrt in Geldrop. 

Zie de bijlage voor de websites. 
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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 hier bedanken:      

al onze trouwe en nieuwe donateurs in NL en 

daarbuiten; onze trouwe bondgenoten Stg 

Wereldhuis in Eindhoven, Stg Vraag en Aanbod 

in Wijchen, Stg Anoniem in Brabant, Stg ZZG in 

Eindhoven en Stg Mitialto in Breda ( voor met 

name een laptop voor Yaw ). 

 

Verder kunnen we nog steeds met trots melden 

dat de ‘Dames van de Zijden Draad’ in Beek & 

Donk  van geen ophouden weten en maandelijks 

prachtige, Ghanese schorten en andere 

producten blijven maken voor volwassenen en 

kinderen èn zelf verkopen ten bate van 

Zorgboerderij Kings and Queens!  

Op zaterdag 21 mei kwam Hugo Nooij 

onverwacht met zijn moeder bij ons op bezoek. 

Hugo zit in groep 7 van de basisschool en had 

een grote verrassing voor de Zorgboerderij bij 

zich: een donatie van € 87,50 contant! Hij heeft 

besloten om deze donatie te besteden aan het 

boren van de tweede waterput in de 

Zorgboerderij. En hiermee is Hugo de jongste 

donateur van Rising Stars geworden! 

 

Op dit moment kunnen de volgende projecten 

nog ruime, financiële ondersteuning gebruiken: 

* het bouwen van de 4e en laatste 

varkensschuur voor de zorgboerderij.               

* het boren van een waterput voor de boerderij 

en het aansluiten van de boerderij op de electra 

voorziening ( begrotingen zijn aanwezig )       

* sponsoring van de maandelijkse zorgkosten 

van nog enkele kinderen in Kings and Queens    

(basiskosten in de woonvoorziening zijn 

opgelopen tot  ruim € 90,- per  kind per 

maand).  

Wij geven graag informatie over deze projecten. 

 

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.  

Via deze link is meer info beschikbaar: 

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

connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/ 

programmas_en_formulieren/ 

overeenkomst_periodieke_giften 

 of: even RS in Nuenen bellen voor het samen 

en direct sluiten van een overeenkomst.           

                                                                                                                             

http://www.rising-stars.nl/
mailto:jaapmatser@rising-stars.nl
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/%20connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/%20programmas_en_formulieren/%20overeenkomst_periodieke_giften
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/%20connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/%20programmas_en_formulieren/%20overeenkomst_periodieke_giften
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/%20connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/%20programmas_en_formulieren/%20overeenkomst_periodieke_giften
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/%20connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/%20programmas_en_formulieren/%20overeenkomst_periodieke_giften
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Contact en informatie 

e-mail: info@rising-stars.nl  

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: 

http:// goededoelshop.nl/contact/    

en dan inloggen op: Rising Stars 

 

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            

 

 

 

      

 

    

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Sjoerdje de Mimakkus clown met Adua, 2015  

 

 

            

             

 

  

Naomi en Jaap, mei 2016 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:info@rising-stars.nl
http://www.rising-stars.nl/
http://www.facebook.com/kingsandqueensghana
http://www.youtube.com/watch?v=GNhcxFJXr2w
http://www.youbedo.com/
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                      Onze jongste donateur HUGO  

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                                                                   

              

 

 

           Offinso: afscheid in mei 2016 

 

   Twee nieuwe puppies, als opvolgers van Fankra. 

 

 

 

                                                                                     


