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Nieuwsbrief Rising Stars  

November 2013 

 

Beste Vrienden en Relaties van Rising 

Stars, 

 

Rising Stars is de zomer goed 

doorgekomen met het deelnemen aan 

diverse markten en goede doelen dagen.   

De Goede Doelen Dagen met mooi weer in 

het Erkemederstrand ( Zeewolde) en in 

Weverkeshof ( Nuenen ) zijn prima 

verlopen. Het tweedaagse Afrika Festival in 

Hertme ( Borne, Ov.) was vooral door de 

Afrikaanse live muziek fantastisch! 

De Wereldmarkt in ons eigen Nuenen op 22 

september j.l. is zeer goed bezocht met 

ook mooi en droog weer. Rising Stars kreeg 

hier de hulp van de jonge wafelbakker 

Marijn en zijn familie. Via facebook en op 

onze website kunt u meer informatie 

hierover vinden. 

Deze maand starten we weer met onze 

Kaartenactie ( zie verder ) en in 

december zijn we uitgenodigd om weer aan 

verschillende Kerstmarkten in de regio 

deel te nemen. 

 

Voortgang in Care Centre en NGO 

Kings and Queens 

Op dit moment zijn er weer 4 Ghanese 

begeleiders actief in zorgboerderij Kings 

and Queens. Regelmatig komen ook 

vrijwilligers uit Europa assisteren. 

 

Blessing gaat nu naar een andere 

basisschool, vlakbij de zorgboerderij.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Jong uit Bilthoven zal haar  

schoolkosten voorlopig voor haar rekening 

nemen. 

Kofi heeft leren fietsen! Hij is er erg trots 

op. Naast de Japanse fiets is er nu ook een 

Nederlandse damesfiets gearriveerd in 

Kings and Queens. Samen met andere 

praktische hulpgoederen is deze fiets 

gedoneerd door Stichting Vraag en Aanbod 

Internationaal uit Alphen (Nrd B). 

 

Het electra-project is deze zomer ook 

afgerond, dankzij de financiële 

ondersteuning van verschillende donateurs 

en trouwe fondsen. De elektriciteit is nu 

aangesloten op de woonvoorziening en de 

korenmolen. Kofi en Sarfo Yaw hebben zich 

naast alle meterkasten laten fotograferen. 
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Op dit moment wordt hard gewerkt aan de 

bouw van de boerderij. De eerste 

varkensschuur voor 80 varkens met 

faciliteiten ( water, septic tank ) is bijna 

klaar!  

Wij zijn alle donateurs en fondsen zeer 

erkentelijk voor hun bijdrage aan dit 

boerderij project! Nu komt ook voorzichtig 

de mogelijkheid in beeld dat de 

zorgboerderij voor eigen inkomsten kan 

gaan zorgen. 

 

De Wilde Ganzen zijn een belangrijke 

partner in het boerderij project. Niet alleen  

financieel hebben zij een grote bijdrage 

geleverd: twee medewerkers van Wilde 

Ganzen brengen deze week op 6 en 7 

november een uitvoerig werkbezoek aan de 

Zorgboerderij! 

 

 

 

 

 

Rising Stars en de Wilde Ganzen gaan deze 

maanden een tweede project ( lees: bouw 

tweede varkensschuur ) voorbereiden en 

hiervoor wederom donateurs en fondsen 

werven. Realisering kan mogelijk in de 

zomer van 2014 starten. 

 

Activiteiten van Stichting Rising Stars   

Deze week starten wij weer de jaarlijkse 

Kaartenactie. Bij deze nieuwsbrief voegen 

wij namelijk twee kaartenoverzichten en 

bestellijsten. Ook door het kopen van deze 

prachtige kaarten met enveloppe steunt u 

direct Zorgboerderij Kings and Queens.   

Onze grote dank aan kunstenares Ineke 

van Tiel uit Wapserveen ( Dr.) voor het 

beschikbaar stellen van 4 speciale 

kerstkaarten. Zie: www.inekevantiel.nl  

 

Het bestuur van Rising Stars is de laatste 

maanden in gesprek gekomen met een 

kleine, enthousiaste collega stichting uit 

Boxtel met de naam Stichting Bewa Ghana. 

We gaan elkaar steunen en adviseren op 

het terrein van fondsenwerving in 

Nederland. Ook gaan we samen proberen 

om in mei 2014 een leuke activiteitendag 

te organiseren op een mooie plek tussen 

Nuenen en Boxtel. 

Dankzij Bewa Ghana kregen wij in oktober 

j.l. een prachtige donatie van € 475,- van 

de Brinkgroep uit Eindhoven.  

 

Tenslotte zijn wij al begonnen met de 

voorbereiding van het volgende ( 9e ) 

werkbezoek aan Ghana. We vertrekken op 

20 januari en komen op 4 maart 2014 weer 

terug.  

http://www.inekevantiel.nl/
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Het kan goed zijn dat enkele donateurs ook 

enkele weken naar Ghana komen. 

 

 

 

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…..            

Onze trouwe vrijwilligers Merel en Rosalie 

beheren nu samen de Kings and Queens 

facebook pagina: 

www.facebook.com/kingsandqueensghana 

voor al ons actuele nieuws! 

                                                           

Met hartelijke groet,  

namens het Bestuur van Rising Stars,    

            

Jaap en Henny Matser   

 

 

 

Henny actief in de Rising Stars kraam 

tijdens de Wereldmarkt in Nuenen 

 

Zie de bijlagen met de Kaartenactie 

2013. 
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