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Nieuwsbrief Rising Stars 

September 2019 

Beste Vrienden en Relaties van Rising 

Stars,      

Alweer een beetje in het najaar willen we jullie graag 

weer even bijpraten en vooruitkijken naar de 

activiteiten van Rising Stars in de komende maanden. 

 

Kort Nieuws 

> In de komende weken gaan we enkele landelijke 

bijeenkomsten bijwonen, zoals: de Wilde ganzen-

Partin dag in Nijkerk, een bijeenkomst bij de Wilde 

Ganzen voor Goede Doelen die zich inzetten voor 

mensen met een beperking en een bijeenkomst bij de 

Wilde ganzen voor Goede Doelen die in Ghana actief 

zijn. 

>  De film die onze vrijwilliger Han monteerde over 

ons werkbezoek in dit voorjaar is heel goed 

ontvangen! Meer nog dan in een Nieuwsbrief gaat de 

zorgboerderij leven als je het project , de kinderen en 

begeleiders zelf ziet en hoort. 

 

Berichten uit Zorgboerderij Kings and 

Queens 

 >  Tijdens ons werkbezoek in dit voorjaar hebben we 

Linda Amanda, het hoofd van het wooncentrum van 

Kings and Queens, in het zonnetje gezet. Linda werkt 

dit jaar alweer 10 jaar in de zorgboerderij. In onze 

film van dit jaar laten we haar over deze periode aan 

het woord. 

Twee van de vijf caretakers zijn nu 10 -12 jaar 

achtereen actief en hier zijn we voor de kinderen heel 

blij mee! Het Bestuur van NGO Kings and Queens is 

ook al lang actief ondersteunend bezig: drie van de 

vijf bestuursleden zijn sinds 2007 lid van dit bestuur. 

 

➢  

>   De zonne energie levert jaarlijks een behoorlijke 

kostenbesparing op. Rising Stars en Kings and Queens 

hebben samen besloten om de maandelijkse 

vergoedingen voor de caretakers flink te verhogen. De 

caretakers hadden zelf ook al aangegeven dat hun 

vergoeding al enige jaren niet verhoogd was en ook 

nog niet was gecompenseerd voor de jaarlijkse inflate. 

>  Blessing is bezig met het schrijven van haar Junior 

High School examen. We zijn heel benieuwd of zij zich 

in het najaar kan inschrijven voor de Senior High 

School. Rising Stars heeft toegezegd haar 

schoolkosten te betalen. Blessing blijkt de enige 

bewoonster van de zorgboerderij te zijn, die alleen 

lichamelijk beperkt is en niet verstandelijk. 

 

Projecten en Fondsenwerving 

Dankzij donaties van diverse fondsen en onze hoofd- 

sponsor kon het project Zonne-Energie helemaal en  

naar tevredenheid worden afgerond!!  

Wij konden de Bettine Foundation bedanken voor hun 

donatie voor dit project.  

Van de Johanna Donk-Grote stichting ontvingen wij 

een mooie donatie ten behoeve van de aanschaf van 

een grote Maal-Mix machine! 
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Rising Stars is momenteel fondsen aan het 

werven voor: de co-financiering van een grote Maal-

Mix machine voor de boerderij, de afbouw van de 

derde kippenschuur en voor de schoolkosten van 

Blessing, die in de zorgboerderij woont, en van vier 

externe jongeren.  

Wij verwelkomen graag nieuwe donateurs voor dit 

nieuwe project: ‘schoolkosten voor talentvolle 

leerlingen in Ghana’. 

Samen met de Dames van de Zijden Draad uit Beek 

en Donk e.o. gaan we de extra kosten tijdens het 

tweede Secondary High School jaar van Cindy uit 

Offinso financieren. Binnenkort zullen we nog enkele 

aanvragen ontvangen. 

 

Dankzij onze donateurs draagt Rising Stars 

maandelijks bij aan de woon- en begeleidingskosten 

van de 10 in de zorgboerderij wonende 

kinderen/jongeren en van één jongeman met een 

meervoudige beperking, die bij zijn vader thuis woont. 

 

Onze marktkraam stond begin juli weer twee dagen 

opgesteld in Hertme (gemeente Borne) tijdens het 

jaarlijkse Afrikafestival en is de komende maanden te 

bezoeken in: 

• het centrum van Nuenen (in het Park) 

tijdens de Wereldmarkt op zondagmiddag 

22 september van 13.00 – 17.00 uur 

• Geldrop, rond het Kasteel, tijdens de 

jaarlijkse Andere Mèrt/Regenboog- 

festival op zondagmiddag 29 september van 

12.00 -17.00 uur 

• Helmond tijdens de 3e Fair Trade markt in 

het centrum op zondagmiddag 27 oktober 

van 12.00-17.00 uur. 

 

 

 

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  

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/
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Facebook:  www.facebook.com/kingsandqueensghana  

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

 

Met hartelijke groet vanuit Nuenen,                

namens Rising Stars,  

 

Jaap en Henny Matser 
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