Extra Nieuwsbrief Rising Stars
Januari 2017
Beste Vrienden en Relaties van Rising
Stars,
hierbij zenden wij jullie als eerste Nieuwsbrief in dit
nieuwe jaar een extra Nieuwsbrief toe.
Natuurlijk om jullie allemaal een Gelukkig, Gezond en
Mooi Nieuwjaar 2018 te wensen!
En ook om de hoop uit te spreken dat we samen weer

Anouk met de kinderen aan het werk

Zorgboerderij Kings and Queens verder op weg gaan
helpen naar volledige zelfvoorziening.

* De Rising Stars kraam was weer aanwezig op maar
liefst 3 Kerstmarkten: in kringloopwinkel Wereldhuis

Kort Nieuws
* onze vriend Kennedy in offinso heeft alle
medewerkers van de zorgboerderij een persoonlijke
Kerstbonus gebracht namens Rising Stars. Zeer

in Eindhoven, buiten in Groendomein het Wasven in
Eindhoven en tijdens de Levende Kerststal van
Zorgboerderij Klaterspeel in Maarheeze. Met dank
voor de genoten gastvrijheid.

verdiend allemaal voor een jaar lang dagelijkse zorg
en ondersteuning.
* Na Anouk is nu ook Nienke veilig teruggekeerd na 3
maanden vrijwilligerswerk in de zorgboerderij. Zij zijn
beiden heel enthousiast over het contact met de
kinderen en de gezamenlijke activiteiten, zoals het
gaan ‘zwemmen’.

Rising Stars gaat naar den Bosch toe
Rising Stars is door de Vincentiusvereniging in
Den Bosch gekozen als tweede Goed Doel van
hun 44ste Boekenbeurs. Het gaat om ons project
Zorgboerderij in Offinso, Ghana.
De beurs vindt plaats in de Brabanthallen op
vrijdagavond 26 januari, zaterdag 27 en zondag
28 januari a.s. en de toegang is gratis ( zie de
bijlage ). Naast 20 soorten boeken zijn er vinyl
langspeelplaten, CD’s en DVD’s te koop.
Er hebben zich maar liefst 15 vrijwilligers
gemeld om mee werken aan het opbouwen en
inrichten van de beurs en mee te verkopen.

Nienke met Sharif

Wij zouden het natuurlijk heel fijn vinden als
jullie allemaal naar Den Bosch komen om een

Zij hebben beiden een korte evaluatie met ook enkele
kritische adviezen naar de leiding gezonden.

boek, plaat, CD of DVD uit te zoeken !!
Zie: www.vincentiusdenbosch.nl en
www.facebook.com/BoekenbeursDenBosch
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Lopende en nieuwe projecten in de

* Tenslotte heeft het bestuur van Rising Stars

Zorgboerderij in 2017-2018

besloten om in 2018 het project zonne - energie te

* De eerste, grote kippenschuur met enkele opstallen

gaan realiseren. Er zal gezocht worden naar

is gebouwd. Er wordt nu nog even onderzoek gedaan

deskundige bedrijven in Ghana en naar fondsen.

naar de veiligste manier om de in te kopen kuikens in

* In 2019 zouden we dan aandacht kunnen besteden

de eerste weken te verwarmen. Daarna volgt de

aan de afronding van de kippenboerderij en de

aanschaf van 2.000 kuikens. Rising Stars wil nu

aanschaf van een pickup truck.

fondsen gaan werven om in september de tweede,
grote kippenschuur te laten bouwen.

Ondersteuning gekregen en gevraagd
In de afgelopen maanden november en december
2017 hebben we veel en extra donaties ontvangen.
Van harte willen we daarom hier onze vaste en nieuwe
fondsen van 23 november 2017 tot 1 januari 2018
bedanken : Stichting Wereldhuis uit Eindhoven (met
vlag en wimpel: onze hoofdsponsor), de Dames van
de Zijden Draad in Beek en Donk, ASN Foundation
(een geweldige donatie voor het hele project
zorgboerderij ontvangen!), Werkgroep ZWO van de

* Rising Stars heeft besloten om nu om eerst de
irrigatie van het land en de moestuin te gaan
financieren in afwachting van verdere opbrengsten uit
de huidige boerderij. De benodigde gelden konden in
december al worden overgemaakt!

Prot. Gemeente Nuenen en tenslotte alle trouwe èn
nieuwe donateurs.

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
dag en nacht bereikbaar via het IBAN
Paprika’s gaan naar de markt!

rekeningnummer: NL09 RABO 0134 6344 38.
Voor het buitenland is onze BIC code: RABONL2U

2

Bij meerjarige, vaste ondersteuning van het werk van
onze, erkende ANBI stichting is een aantrekkelijke
belastingaftrek in Box 1 mogelijk.
Zie: www.belastingdienst.nl/giften over Overeenkomst
periodieke gift’. Of: even RS in Nuenen bellen voor het
samen en direct sluiten van een schriftelijke
overeenkomst.

Contact en informatie
E-mail: info@rising-stars.nl
Website: www.rising-stars.nl
Facebook: www.facebook.com/kingsandqueensghana
You Tube: www.youtube.com/watch?v=GNhcxFJXr2w

Met hartelijke groet vanuit Nuenen,

Nienke met Akwasi sr

namens Rising Stars,
Jaap en Henny Matser

Stichting Rising Stars 2007 – 2017:

De Ghanese Kerstman in de Rising
Stars winkel
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