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Nieuwsbrief Rising Stars  

Juli 2015 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising 

Stars,                                                                                                                                    

het is 1 juli vandaag en zelfs in Nederland 

werken we nu in tropische omstandigheden 

voor Zorgboerderij Kings and Queens in 

Ghana. In deze Nieuwsbrief praten we jullie 

graag bij over alle ontwikkelingen. 

 

Voortgang in Zorgboerderij Kings and 

Queens in Ghana 

We kregen wekelijks enkele apps en 

maandelijks enkele mails van en over de 

zorgboerderij Kings and Queens. 

Sinds april is er weer veel gebeurd! 

Kofi sr. Is opgenomen geweest in het 

ziekenhuis met een grote buil op zijn been 

en Sharif is met malaria. Ze zijn weer terug 

en vonden het niet zo leuk in het 

ziekenhuis. Na terugkeer in de 

zorgboerderij begon Sharif spontaan te 

zingen! 

 

Er is veel drukte in de boerderij:                

een bouwploeg is druk bezig om de 5 

kamers voor de medewerkers en 

vrijwilligers te bouwen. Vooral Sarfo Yaw 

en Kofi sr. vermaken zich prima met de 

bouwvakkers. 

 

Het Bestuur van NGO Kings and Queens 

heeft besloten om het team medewerkers 

voor het zorgcentrum te versterken.           

 

 

Het contract met 2 medewerkers is 

beëindigd en de zieke Theophilus is 

vervangen. In totaal zijn er twee nieuwe 

caretakers benoemd en is de boerderij-

medewerker Stephen de vervanger van de 

schoonmaker. 

Bijzonder is nu wel dat 4 van de 5 

teammedewerkers afkomstig zijn uit de 

Hand in Hand Community in Nkoranza en 

daar ervaring en scholing hebben 

gekregen! We hopen nu dat dit het team 

zal zijn waarmee we de komende jaren het 

project verder kunnen ontwikkelen en 

verbeteren. 

 

Het Bestuur van Kings and Queens is samen 

met ons intensief bezig om een realistisch en 

degelijk Financieel Meerjaren Plan te schrijven 

en uit te rekenen. We kunnen ons nu mede 

baseren op de financiële  resultaten van het 

zorgcentrum en de eerste resultaten van de 

boerderij. 

                     Naomi en Blessing 
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Het kippenhok voor de kinderen 

 

Lopende projecten in de Zorgboerderij 

Het kippenhok met 50 kippen voor de kinderen 

kan gaan starten. Dankzij enkele donaties aan 

Rising Stars is het geld nu beschikbaar om de 

kuikens te kopen en het voer en de inventaris. 

 

De bouw van de 5 kamers met diverse 

voorzieningen vordert snel. De medewerkers 

verheugen zich al op een eigen, ruime kamer. 

In gesprek is om ook 1 kamer beschikbaar te 

stellen aan de meisjes Comfort en Blessing.    

Zij hebben meer privacy nodig dan nu in de 

woonvoorziening mogelijk is. 

 

Deze maand juli zullen wij de toegezegde 

donatie ontvangen waarmee nog dit jaar ruim 

2.500 m2 extra land kan worden aangekocht 

voor de maïsproductie. We zijn heel blij met 

deze onverwachte donatie van Stichting 

Vrienden van Kassim in Veldhoven!                      

De kosten van duur veevoer zullen hiermee in 

de toekomst flink beperkt worden. 

De fondsenwerving voor de bouw van de derde 

varkensschuur met 160 plaatsen en de afbouw 

van de loods voor de opslag van veevoer is 

gestart. De Wilde Ganzen zijn bereid om voor 

dit deelproject nog een keer een vermeer-

deringssubsidie te geven. Rising Stars heeft 

enkele vermogensfondsen aangeschreven met 

het verzoek tot mede-financiering, als nieuwe 

relatie. We hopen in september a.s. het 

benodigde bedrag verworven  te hebben. 

 

Activiteiten van Rising Stars in 

Nederland 

In april waren we met onze Ghana-kraam 

aanwezig in de Weekmarkt van Kortonjo in 

Eindhoven en op 6 juni namen we deel aan 

het drukbezochte Tuinfeest op lokatie 

Eckartdal van Lunet zorg in Eindhoven. 

 

A.s. zaterdag en zondag 4 en 5 juli staan 

we met onze kraam op het grandioze 

Afrikafestival in Hertme (gemeente Borne) 

(vanaf 12.00 uur geopend: warm 

aanbevolen!). 

Op zaterdag 29 augustus zijn we 

uitgenodigd voor de Goede Doelen Dag in 

Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen      

( www.weverkeshof.nl ). Bij mooi weer 

staan we buiten. Wereldmuziekkoor 

Keskedee uit Nuenen zal deze dag 

enthousiast opluisteren met liederen uit de 

hele wereld en vooral uit Afrika!                     

( www.keskedee.nl ) 

http://www.weverkeshof.nl/
http://www.keskedee.nl/
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 de 5 kamers in opbouw 

 

Voor zondag 27 september hebben we ons 

aangemeld voor deelname aan de Andere 

Mèrt/Regenboogfestival in Geldrop. Marijn de 

wafelbakker uit Beek en Donk heeft toegezegd 

om weer te komen bakken!!! 

 

En in december zullen we weer deelnemen aan 

diverse Kerstmarkten in Eindhoven en 

Maarheeze. 

 

Ondersteuning gekregen en gevraagd! 

Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij 

dit project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen 

uitvoeren, noch afronden te zijner tijd.  

 

Van harte willen we hier bedanken:  

al onze trouwe donateurs; de kerken in Nuenen 

c.a.; familie Askani uit Frankrijk en Ellen Poppe 

Skipenes uit Noorwegen. 

 

Tenslotte mogen we nog melden dat de ‘Dames 

van de Zijden Draad’ in Beek & Donk nog steeds 

van geen ophouden weten en maandelijks 

prachtige Ghanese schorten blijven maken            

voor volwassenen en kinderen  èn zelf verkopen 

ten bate van Zorgboerderij Kings and Queens!  

 

Op dit moment kunnen de volgende 

projecten nog ruime, financiële 

ondersteuning gebruiken: 

* het boren van een waterput voor de boerderij 

en het aansluiten van de boerderij op de electra 

voorziening ( begrotingen zijn opgevraagd )      

( 2015 ) 

* Een aanvulling op de bij MIVA aangevraagde  

financiering van een tweede hands pickup truck 

( in 2015-2016: benodigde aanvulling is:            

€ 5.000,-)  

* Aanleg van en training voor een biologische 

‘schooltuin’ met hulp van het Agro Eco Louis 

Bolk Instituut Afrika ( in 2015-2016: ruim            

€ 2.000,-) 

* Sponsoring van de maandelijkse zorgkosten 

van Kofi Akaa ( nog 5 euro per maand is niet 

gedekt ) en vanaf september a.s. de kosten van 

de basisschool voor Blessing  ( € 85 per 4 

maanden ). 

 

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.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 mogelijk.              

Voor meer info: even RS in Nuenen bellen.                                                                                                                                       

 

Met warme groet vanuit Nuenen,                

namens Rising Stars,  

Jaap en Henny Matser                         

                                             

Contact en informatie: 

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  

 

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 Rising-Stars. 

We horen graag of dit lukt! 

 

 

 

Henny en Sarfo-Yaw zijn vrienden geworden              

 

 

 

 

 

 

 

  Naomi ziet voor het eerst biggetjes      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Onkruid wieden tussen de maïs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjoerdje de Mimakkus clown met Adua 

 

 

 

 


