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Nieuwsbrief Rising Stars Augustus 2013 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars, 

 

hartje zomer in Nuenen en zeker geen komkommertijd voor Rising Stars. Daarom weer een 

Nieuwsbrief met de laatste berichten. 

Hoe wij deze zomer doorbrengen hebben we wat uitgebreider beschreven in een apart bericht, 

dat we met deze Nieuwsbrief meesturen. 

 

Voortgang in Care Centre en NGO Kings and Queens 

Dankzij de telefoon en het email-verkeer blijven we goed op de hoogte van de ontwikkelingen 

in Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso. En soms gaan er vrienden en relaties op bezoek 

in Ghana en dan horen we na terugkeer over de ervaringen en waardering. 

 

Heel belangrijk nieuws is dat het team weer op de oude sterkte is: 1 kokkin, 1 medewerker 

huishouding, 1 groepsbegeleider/hoofd woonvoorziening en 1 groepsbegeleider/ 

verpleegkundige. Nieuw is Andrew Derry een jonge verpleegkundige. Dankzij een verwijzing 

uit Hand in Hand Community in Nkoranza kwam Andrew op onze weg. We hebben hoge 

verwachtingen van zijn bijdrage! 

 

Het gaat goed met de 10 kinderen, die voor een deel ook assisteren in de landbouw ( maïs ). 

Als de kinderen ziek zijn, dan gaat Linda met ze naar het ziekenhuis in Offinso, new town. 

We krijgen ook goede berichten over de jonge mannen Antwi en Papa Yaw, die respectievelijk 

door hun familie of moeder thuis verzorgd worden. 

 

Een geweldige ervaring voor de kinderen en medewerkers is dat er elektriciteit in de 

zorgboerderij is gearriveerd over een behoorlijke afstand via palen en draden. Zie de foto die 

door de bezoeker Maarten Förster uit Eindhoven kortgeleden is gemaakt.  

        Datum : 08-08-2013 
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Van de Wilde Ganzen kregen 

we het bericht dat ze de helft 

van ons gezamenlijk 

investeringsbedrag hadden 

overgemaakt naar de nieuwe boerderij-bankrekening van NGO Kings & Queens. Dit betekent 

dus dat ons nieuwe project ‘Het bouwen van een varkensboerderij’ deze maand augustus gaat 

beginnen. Weer een stapje in de bedoelde richting! 

 

Activiteiten van Stichting Rising Stars 

Genoeg te doen deze zomer, zoals te lezen is in het verhaal  ‘De zomer door met Rising 

Stars’. Aparte vermelding verdienen twee activiteiten. Het tweedaagse Afrika Festival in 

Hertme (gemeente Borne) op 6-7 juli was werkelijk fantastisch om mee te maken: geweldige, 

puur Afrikaanse muziek, tropisch warm en heel veel kramen met projecten in en producten uit 

Afrika. Warm aanbevolen voor editie 26 in 2014! 

Op 23 juli mochten wij weer het Doel zijn tijdens de jaarlijkse Goede Doelen Dag op het 

Erkemederstrand ( gemeente Zeewolde). Ondanks de hitte een prachtige dag met een 

opbrengst van € 1.000,- ter afronding van het electra-project. Geweldig bedankt! 

 

Wij hadden eind juni een leuke ontmoeting met enkele nieuwe donateurs in Rotterdam. 

Diezelfde dag hebben we in Abbenbroek een intensief, intercollegiaal gesprek gehad met Dr. 

Hans de Wall, die in Offinso een compleet nieuwe urologisch ziekenhuis heeft gebouwd.       

Wij hebben in maart een prachtig ziekenhuisbed van hem gekregen voor de thuiswonende 

Papa Yaw in Offinso. 

 

Graag willen we hier nog enkele mensen bedanken: 

- Merel van den Assum, die speciaal voor Zorgboerderij Kings & Queens een 

facebookpagina onderhoudt met actueel nieuws en reactiemogelijkheid (zie: 

www.facebook.com/kingsandqueensghana of gewoon via google zoeken naar 

Zorgboerderij Kings and Queens in Ghana); en natuurlijk ook Rosalie Matser, die onze 

nieuwe website heeft ingericht en voortdurend actueel houdt; 

- Hans Schoor en René van Tiel, die de filmbeelden van dit voorjaar tot films op DVD 

hebben gemonteerd; 

- Het Bestuur van Stichting ZZG –grenzenloze zorg-, dat € 1.500,- doneerde voor het 

electra-project; 

- Maarten Förster en dochter Chelsea, die Kings and Queens in juli j.l. bezochten en 

Rising Stars na terugkeer prachtige kunstnijverheid schonken. 

http://www.facebook.com/kingsandqueensghana
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Veel tijd besteden we aan het contact zoeken met fondsen, sponsoren en donateurs. Hierbij 

krijgen we veel hulp van onze vrijwilligers, vrienden en relaties.  

Zo kwamen we in contact met de organisatie Tee for Charity, die kwaliteits T Shirts met 

unieke opdruk verkoopt via internet voor het Goede Doel. Rising Stars heeft zich aangemeld 

en in week 39 kunnen we allemaal mooie T shirts bestellen en kopen. Alleen in week 39 kan 

je bestellen. De oplage is beperkt tot 1000 stuks. Zie: www.teeforcharity.org 

Ook meldden we ons aan bij Goede Doel Shop, waar je gewone producten bij gewone winkels 

en bedrijven kunt kopen. Die bedrijven staan dan weer een bedragje per product af aan de 

erkende stichting die wordt opgegeven. Rising Stars is ook zo’n erkende stichting. 

Zie: www.goededoelshop.nl  

Het is wat minder persoonlijk, maar het past in deze tijd en het werkt zeker ondersteunend 

voor goede doelen. 

 

Veel persoonlijker is onze zoektocht naar donateurs, die gedurende enige tijd ( een deel van ) 

de maandelijkse kosten van één van de kinderen voor hun rekening willen nemen. 

Als er interesse is in het ondersteunen van één van de tien kinderen in Zorgboerderij Kings 

and Queens of van één van de twee thuiswonende jonge mannen in Offinso, dan horen wij dat 

graag. Samen zoeken we dan naar een goede match. 

   

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: NL09RABO0134634438. 

Voor het buitenland is onze BIC code: RABONL2U              

                                                                                                                                   

Met hartelijke groet, namens het Bestuur van Rising Stars,                                                         

Jaap en Henny Matser  

http://www.teeforcharity.org/
http://www.goededoelshop.nl/
http://www.rising-stars.nl/
mailto:jaapmatser@rising-stars.nl

