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Nieuwsbrief Rising Stars 

november 2017 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising 

Stars,      

Hierbij zenden wij jullie onze 4e Nieuwsbrief toe met 

allerlei nieuws over het project Zorgboerderij in Ghana 

en over de ondersteuning door Stichting Rising Stars. 

We gaan met jullie ‘de herfst in’ met meteen alweer 

een regenbui, maar met onze blik gericht op de 

bewoners van Zorgboerderij Kings and Queens in 

Ghana. 

 

Kort Nieuws 

* Het goede nieuws is dat de maïs is geoogst als 

voedsel voor de kinderen en voor de dieren. 

Het project organische groentetuin zit in de laatste 

fase. We kregen verschillende foto’s van de bedden 

met groenten. We overwegen om nu de gevraagde 

irrigatie te gaan financieren. 

Onze boer Boachi is langzaam aan het herstellen na 

het motorongeluk. Zijn vrouw en een caretaker 

assisteren hem nu. 

* Anouk en Nienke werken respectievelijk gedurende 

2 en 3 maanden als vrijwilliger in de zorgboerderij. 

Anouk is weer teruggekeerd in Nederland en Nienke 

volgt in december. Zij houden ons regelmatig op de 

hoogte over hun ondersteuning van de kinderen. Ze 

vinden hun werk heel leuk, maar ook confronterend 

ten opzichte van hun ervaringen in Nederland. Zie de 

bijlage voor een column van Nienke in de Nuenense 

Krant. 

* De website van Kings and Queens is zo goed als 

gereed en te vinden via: 

https://asantegabriel5.wixsite.com/kingsqu

eenscarehome 

 

Lopende en nieuwe projecten in de 

Zorgboerderij in 2017-2018 

* De eerste, grote  kippenschuur met enkele opstallen 

is gebouwd. Er wordt nu nog even onderzoek gedaan 

naar de veiligste manier om de in te kopen kuikens in 

de eerste weken te verwarmen. Daarna volgt de 

aanschaf van 2.000 kuikens.  

* Rising Stars overweegt om nu om eerst de irrigatie 

van het land en de moestuin te gaan financieren in 

afwachting van verdere opbrengsten uit de huidige 

boerderij. Ook willen we gaan onderzoeken of zonne - 

energie mogelijk en rendabel is voor het woonhuis en 

de boerderij. In de loop van 2018 en in 2019 gaan we 

dan weer verder met de uitbouw van de kippen-

boerderij. 

 

Activiteiten van Rising Stars in 

Nederland                                                                      

* in de afgelopen maanden hebben we met onze 

Ghana kraam deelgenomen aan het Goede Doelen 

Weekend in Dorpsboerderij Weverkeshof en aan de 

Verenigingenmarkt in Nuenen. 

In oktober mochten we de Zorgboerderij presenteren 

aan Rotary Club Eindhoven Noord. 

* de eerste Kerstmarkt waar we aan deelnamen dit 

jaar was op 18 november j.l. in Kringloopwinkel 

Wereldhuis in Eindhoven, onze hoofdsponsor van 2016 

en 2017. 

        

https://asantegabriel5.wixsite.com/kingsqueenscarehome
https://asantegabriel5.wixsite.com/kingsqueenscarehome
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De volgende, grote Kerstmarkt is op zaterdag 9 

december a.s. in Eindhoven-Tongelre op lokatie 

Groendomein Wasven (zie: www.wasven.nl ) . 

 

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 11 augustus t/m 23 november 2017 

bedanken : Stichting NN, Stichting Wereldhuis uit 

Eindhoven ( 2e donatie en daarmee opnieuw de 

hoofdsponsor in deze periode), de Johanna Donk-

Grote Stichting, het Eckartcollege te Eindhoven, 

Emmaüs te Bilthoven, Eric en Birame van ‘Adhouna’  

in Limburg, de dames van de Zijden Draad in Beek en 

Donk, Rotary Club Eindhoven-Noord, ASN Foundation 

(een toezegging!) en tenslotte alle trouwe èn nieuwe 

donateurs. Een speciaal bedankje voor Anke, die een 

prachtige, zelfgemaakte quilt schonk! We kregen ook 

mooie (sport-)kleding, handdoeken en meubelstoffen 

aangeboden. Deze gaan alle naar Ghana of naar 

collega’s in Afrika. 

 

 

 

 

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 2018 en 2019 willen we samen met zorgboerderij 

Kings and Queens een grote kippenboerderij voor 

6.000 Nederlandse legkippen gaan afronden. Dit 

wordt een flinke investering van nog ruim € 50.000,- 

en alle hulp is welkom! 

* tenslotte willen we een oproep doen voor 

vrijwilligers, die ons eenmalig willen helpen bij 

de jaarlijkse Boekenbeurs in de Brabanthallen in 

den Bosch. Rising Stars is door de Vincentius-

vereniging als tweede Goed Doel  van deze beurs 

uitgekozen voor het project Zorgboerderij Kings 

and Queens. Wij zoeken enthousiaste vrij-

willigers voor het betere sjouw- en verkoopwerk 

op 25 en/of 26 en/of 27 en/of 28 januari 2018 

in de Brabanthallen. Zie de bijlage voor meer 

informatie. Voor meer info even 040-2833811 

bellen. 

 

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. 

 

http://www.wasven.nl/
http://www.rising-stars.nl/
mailto:jaapmatser@rising-stars.nl
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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 

 

Werken met maïs in 2017 

 
    

 

      Naomi, 2017        

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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Stichting Rising Stars 2007 – 2017:                                                          

 

 

                                                                                       

                                                                                         

Nieuwe kledingkisten in maart 2017 

                                                                                   

                              

 

 

 

 

 

 


