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Nieuwsbrief Rising Stars Maart 2013 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars, 

 

de vlaggen van Ghana en Nederland wapperen in een warm windje.                                   

Dat betekent dat er iets te vieren valt: de opening van het nieuwe woonhuis op de locatie 

Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso-Asuakoo. 

Op zondag 24 Februari waren zo’n 50 mensen aanwezig bij het gezamenlijke openingsfeestje. 

Verschillende ouders en familieleden van de 10 kinderen waren hierbij en een groep 

familieleden van de in 2008 overleden oprichtster Margaret Adutwumwaa. Maar liefst zeven 

vrijwilligers uit Nederland en 3 collega-vrijwilligers uit Duitsland waren aanwezig en kleurden 

het gebouw en de kinderen oranje. In de toespraakjes werd ingegaan op de bijzondere, niet-

vanzelfsprekende samenwerking tussen de Ghanese NGO Kings and Queens en Nederlandse 

stichting Rising Stars. 

 

 

In deze periode zijn er nog verschillende andere Nederlanders op bezoek geweest, zoals:     

de familie van vrijwilligster Marina, familie Bakker, en vrijwilligster Esther ( 2 weken ).       

Voor Jaap en Henny Matser was dit alweer het achtste werkbezoek ( van 7 zeer warme weken 

dit keer) en voor dochter Mara Matser was dit de eerste kennismaking ( van 2 weken ). 

Vrijwilligers Sjoerdje (alias Sara de MiMakker clown) en Coert hebben zich twee weken samen 

met ons ingezet voor Kings and Queens en ook voor Hand in Hand Community in Nkoranza. 

 

Voortgang in Care Centre en NGO Kings and Queens 

Er zijn momenteel 10 kinderen aanwezig: vier meisjes en 6 jongens, van wie enkelen een 

grote ondersteuningsbehoefte hebben. De kinderen zijn fysiek in een goede conditie. 

Nieuw zijn de jongen Sharif en het meisje Adua. Akosua is al geruime tijd op verlof bij haar 

ouders en familie. Het lijkt er op dat zij weer thuis kan blijven wonen. 

 

        Datum : 20-03-2013 
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Tijdens dit werkbezoek hebben we samen met drie Duitse vrijwilligsters, één Deense 

vrijwilligster (alle vier werkzaam voor een ander project in Offinso) en twee Ghanese 

vrijwilligers besloten om twee meervoudig beperkte jongens thuis ondersteuning te bieden. 

Hierdoor hopen we te voorkomen dat zij te snel in Kings and Queens geplaatst moeten 

worden. Het zijn Papa Yaw (23 jaar) en Antwi (20 jaar), die jarenlang tijdelijk  in een 

voorziening voor lichamelijk beperkte jongeren in Offinso gewoond hebben. We zijn in gesprek 

met enkele donateurs over financiële ondersteuning van deze extramurale zorg en van 

respectievelijk de moeder en de ouders, die hun zoon nu als caretaker zijn gaan 

ondersteunen. 

Er zijn wel enkele aandachtspunten 

waar wij het komende jaar 

gezamenlijk aan moeten werken, 

zoals: het op peil houden van het 

team Ghanese medewerkers met 4 of 

5 personen ( nu zijn er 3 medewerkers 

aanwezig ), het onderhoud van het 

nieuwe gebouw en alle voorzieningen 

en de financiële bijdrage van de 

ouders/familie van de 10 kinderen. 

Tijdens ons werkbezoek kwam het 

heuglijke bericht binnen dat de Wilde 

Ganzen met ons willen gaan samenwerken om de boerderij op te zetten. Dat betekent dat wij 

dit jaar al kunnen gaan starten met het opzetten van een varkensfokkerij en – mesterij op de 

locatie van de Zorgboerderij van 3 hectare. De Wilde Ganzen gaan de door Rising Stars 

verzamelde donaties en opbrengsten vermeerderen en een actieve rol vervullen bij het 

stimuleren en evalueren van de uitvoering door Kings and Queens. Dit jaar brengen 2 

medewerkers van de Wilde Ganzen ook een werkbezoek aan hun projecten in Ghana, 

waaronder aan Zorgboerderij Kings and Queens. 

 

 

 

 

 

Tijdens ons werkbezoek hebben we ervaren dat een continue elektra-voorziening echt 

wordt gemist. Een paar uurtjes elektriciteit in de avond via de kleine generator is toch echt te 

weinig. Daarom gaan we ons extra inspannen om dit jaar ook de elektra-voorziening vanaf de 

grote weg over 2 kilometer naar de Zorgboerderij te brengen. 
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Activiteiten van Stichting Rising Stars   

Nog even terugkijkend op de fondsenwerving in de laatste maanden van 2012 mogen we 

zeggen dat er een echte eindspurt is ontstaan: van de Haëlla Stichting ontvingen we de eerste 

donatie voor het elektra project; vele particuliere donateurs schonken ons een mooie 

Kerstdonatie en we mochten deelnemen aan drie Kerstmarkten in resp. Maarheeze ( levende 

Kerststal in Zorgboerderij Klaterspeel) en in Eindhoven ( Kerstmarkt in Groendomein het 

Wasven en de Kerstmarkt van Kringloopwinkel Stedenkontakt in de Laagstraat ). 

Als klap op de vuurpijl ontvingen we aan het einde van het jaar een geweldige donatie van 

Stichting Stedenkontakt Eindhoven voor het boerderij project. 

 

In januari t/m maart van dit jaar kwamen diverse donaties binnen als reactie op onze 

verzoeken voor het project Boerderij van: Stichting Bisschop Bekkers, Kringloopwinkel Vraag 

en Aanbod in Wijchen, de 1% Club, de Prot. Gemeente Helmond en een heel bijzondere 

donatie ‘uit onverwachte, Westfriese hoek..’! Wij zijn zeer dankbaar voor al deze steun en 

tellen onze zegeningen, om ze vervolgens zo goed mogelijk te investeren in de Zorgboerderij. 

De Wilde Ganzen gaan deze donaties dus vermeerderen, waardoor het Boerderij project kan 

starten met een investering van € 20.000,- deze zomer en we ook nog wat over hebben voor 

het project elektriciteit, dat ook belangrijk is voor de boerderij. 

 

Van Stichting Vraag en Aanbod Internationaal uit Alphen ( N-Br.) kregen we bericht dat een 

hele partij gered gereedschap en een fiets gratis klaar stonden voor verzending overzee naar 

Offinso. 

 

We hebben weer mooie kunstnijverheid en tassen ingekocht in Ghana, die we de komende 

maanden via marktkramen kunnen gaan verkopen: 

25 mei: Voorjaarsmarkt in de Akkers in Nuenen 

25 mei: Tuinfeest Eckartdal/Lunetzorg, Eindhoven 

Juni: MultiCultimarkt in Harderwijk 

6 + 7 juli: 25e AfrikaFestival Hertme ( gemeente Borne ); www.afrikafestivalhertme.nl  

23 Juli: Goede Doelendag van Erkemederstrand in Zeewolde; www.erkemederstrand.nl  

25 augustus: Goede Doelenweekend van Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen; 

www.weverkeshof.nl   

22 september: Wereldmarkt in Nuenen; www.wereldmarkt-nuenen.nl  

 

 

 

http://www.afrikafestivalhertme.nl/
http://www.erkemederstrand.nl/
http://www.weverkeshof.nl/
http://www.wereldmarkt-nuenen.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: NL09RABO0134634438. 

Voor het buitenland is onze BIC code: RABONL2U                                                                                  

Ook als er interesse is in het financieel ondersteunen van één van de tien kinderen in 

Zorgboerderij Kings and Queens of van één van de twee thuiswonende jongens in Offinso kan 

je ons aanspreken…..            

                                                              

Met hartelijke groet,  

namens het Bestuur van Rising Stars,    

            

Jaap en Henny Matser   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bestuursleden Kings and Queens en Linda Amanda houden het openings- 

             cadeau, een flat screen TV, stevig vast 

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

