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Nieuwsbrief Rising Stars  

April 2014 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars, 

 

Op 4 maart j.l. zijn we weer teruggekeerd van ons warme en intensieve, negende werkbezoek 

aan Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso. Dit keer waren we 6 weken in Ghana, die om 

zijn gevlogen. In deze Nieuwsbrief willen we hierover kort verslag doen en daarna met jullie 

kijken naar de activiteiten van Rising Stars in Nederland. 

 

 

                       Nieuw leven in de Zorgboerderij  

‘Eind januari j.l. stapten we uit onze kleine taxi op het terrein van Zorgboerderij Kings & 

Queens in offinso, Ghana; ons 9e werkbezoek begon nu echt. 

Op de veranda van de nieuwe woonvoorziening waren enkele kinderen bezig en  renden 

samen met de hond naar ons toe: akwaaba, welkom!  Nieuwsgierig als altijd werden onze 

tassen bekeken, want blanke mensen hebben altijd van alles bij zich….. 

 

Er was iets bijzonders gaande dit jaar in de zorgboerderij en het duurde even voordat we 

begrepen wat het was. Enkele kinderen waren druk bezig met het wrijven van de maïs korrels 

uit de kolven. Ook kinderen van wie we dit niet verwachtten hielpen mee. Het was weer tijd 

om te oogsten! 

 

We moesten zo snel mogelijk mee naar de nieuw gebouwde varkensschuur en zagen 

onderweg een groot bed met slaplanten. 

In de varkensschuur aangekomen begrepen we het: nieuw leven in de boerderij, heel veel 

nieuw leven! Voor de kinderen en begeleiders en ook voor ons was het nieuw: 10 zwangere 

zeugen, die mooi na elkaar 8 tot 12 heel kleine biggetjes kregen. Een fantastisch gezicht hoe 

zorgzaam de zeugen waren en hoe snel de in het begin nog blinde biggetjes op zoek gingen 

naar moedermelk.  

        Datum : 05-04-2014 
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Er was een nieuwe medewerker aangesteld: Kwame Appiah die verantwoordelijk was voor 

deze eerste varkensschuur en de bewoners. Aan het einde van dit jaar zullen hier wel zo’n 80 

varkens wonen. 

Mr.Asante, zelf ook boer en onze contactpersoon in het bestuur van NGO Kings & Queens, 

rekende even vlug voor dat in het begin van 2015 de eerste inkomsten uit de boerderij 

zouden binnenkomen. En dat is al lang één van de doelen van onze Nederlandse 

ondersteuning. 

 

Nieuw was ook dat er nu weer 4 medewerkers waren om de kinderen te verzorgen en te 

begeleiden. Dat geeft ook weer de nodige rust en regelmaat…. 

 

Het bezoek van een stafmedewerker van de Wilde Ganzen in november 2013 had grote indruk 

gemaakt. Hij was zelfs 2 dagen in de zorgboerderij gebleven, had vele vragen gesteld en was 

zeer enthousiast geworden. Medio februari kregen wij het grote nieuws door van de Wilde 

Ganzen: ook dit jaar willen zij een financiële bijdrage leveren en wel aan de bouw van de 2e 

varkensschuur, die 160 varkens zal gaan huisvesten! 

 

Nieuw leven had ook een andere betekenis dit jaar: Charlotte, een jonge en ook ervaren 

Belgische vrijwilligster, werkte enkele maanden met het team mee; Anneke en Esther uit 

Nederland kwamen ons enthousiast enkele weken versterken; verschillende kisten met ‘gered 

gereedschap’  en een damesfiets waren inmiddels van overzee in de zorgboerderij gearriveerd 

en konden meteen ingezet worden;nieuw meubilair en een koelkast konden uit donaties 

worden aangeschaft; en tenslotte: nieuwe plannen en wensen zijn besproken en vastgelegd 

voor 2014 en de volgende jaren. 
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Kortom: we ontmoetten nieuw leven en veel enthousiasme in de zorgboerderij dit jaar en die 

inspireren ons om weer door te gaan met de ontwikkeling van de zorgboerderij en de 

aanwezige uitdagingen op te pakken. 

Met dank aan de trouwe inzet van alle vrijwilligers, donateurs en fondsen van Stichting Rising 

Stars, 

Jaap & Henny Matser, Nuenen, Maart 2014’. 

 

Activiteiten van Rising Stars in 2014 

Met NGO Kings and Queens hebben we afgesproken om dit jaar en volgend jaar een aantal 

grotere en kleinere projecten achtereenvolgens te gaan realiseren. Dus zijn we alweer flink 

aan de slag om de nodige financiële steun te verwerven. 

Het eerste project is de bouw van de tweede varkensschuur voor 160 varkens.                   De 

Wilde Ganzen zijn bereid gevonden om de door Rising Stars nog te verwerven middelen                   

( = € 16.130,- ) met 55% te vermeerderen.                                                                                              

De tweede varkensschuur staat als te steunen project al op de internationale website van de 

1%club ( zie: https://onepercentclub.com/go/projects/a-second-barn ). 

Kleinere projecten zijn: de plaatsing van twee, grotere schommels, de bouw van een 

kippenhok voor de kinderen en de aanschaf van 30 kippen, en de financiering van het 

kralenproject van Linda. 

 

Rising Stars gaat weer diverse presentaties verzorgen, nieuwe en bekende fondsen werven en 

met de kraam vol Ghanese Kunstnijverheid op markten en festivals staan: 

- LENTEMARKT van kringloopwarenhuis Stichting Wereldhuis op zaterdag 12 april van 

10.00 tot 15.00 uur in de Laagstraat 288a in Eindhoven (www.wereldhuiseindhoven.nl) 

- TUINFEEST in woonpark Eckartdal op zaterdag 24 mei van 13.00 – 17.00 uur. Adres: 

Nuenenseweg 1, Eindhoven. 

- VERENIGINGENMARKT in het centrum van Nuenen op zondag 31 augustus van 12.00-

17.00 uur 

 

Een warm, Ghanees zonnetje voor: Drogisterij Noordveld in Kernkwartier Nuenen-Zuid voor 

weer leuke gadgets voor de kinderen in Ghana; voor Anneke uit Standaardbuiten voor heeeel 

veel mooie cadeautjes voor veel mensen in Ghana; voor de manager van de Praxis in Nuenen, 

die ons deze week verraste met een prachtige accu-schroef en klopboor voor de 

Zorgboerderij. En de eerste donaties voor de tweede varkensschuur zijn ontvangen van: 

Ambtsgroep ZWO PGN, Zorgboerderij Klaterspeel in Maarheeze, Stichting Vraag & Aanbod in 

Wijchen en Stichting TeuntjeAnna uit Wijk en Aalburg. 

https://onepercentclub.com/go/projects/a-second-barn
http://www.wereldhuiseindhoven.nl/
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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 zelfs dag en nacht bereikbaar via:         

13 46 34 438  Rabobank Nuenen. Het IBAN rekeningnummer is: NL09 RABO 0134 6344 38. 

Voor het buitenland is onze BIC code: RABONL2U            

                                                                                                                                   

Met dank ook aan al onze trouwe donateurs en graag tot ziens in 2014, 

 

Jaap en Henny Matser 

 

e-mail: info@rising-stars.nl  

www.rising-stars.nl  

Facebook: Zorgboerderij Kings and Queens Ghana/ www.facebook.com/kingsandqueensghana  

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