Jaarverslag van Stichting Rising Stars over 2016
1.Algemeen
Het jaar 2016 is het negende, volledige jaar geweest voor Stichting Rising Stars (RS).
Opgericht op 23 mei 2007 had Stichting Rising Stars in mei 2012 zijn eerste lustrum.
Het statutaire doel van de stichting is:
‘het scheppen van mogelijkheden voor kansarme (wees-) kinderen, kinderen en volwassenen met
een verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana en in andere landen om een beter bestaan
op te bouwen’.
Dit doel is in Ghana vertaald in het ondersteunen van de ontwikkeling van een zelfvoorzienende
Zorgboerderij voor 10-20 kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking
in Offinso, Ashanti region. Stichting Rising Stars functioneert hierin als partnerstichting van de
Ghanese initiatiefnemer van dit project NGO Kings and Queens te Offinso.
Het Bestuur van Rising Stars bestond in dit verslagjaar uit de volgende drie leden: Jaap Matser
(voorzitter), Liesbeth Deckers - van Campen (secretaris) en Wilbert van Emden (penningmeester).
Wilbert van Emden heeft per 1 april zijn functie van bestuurslid en penningmeester beëindigd.
Het Bestuur is hem zeer erkentelijk voor het opzetten en implementeren van een professionele,
financiële administratie.
Per 15 juli is dhr. Léon Driessen te Nuenen benoemd als lid van het bestuur van RS in de functie
van penningmeester.
Het Bestuur is weer met veel inzet ondersteund door Henny Matser-Regterschot en door een
groeiend aantal vrijwilligers, vrienden en familieleden. In Nuenen is een nieuwe vrijwilliger bereid
gevonden om de jaarlijkse filmbeelden te monteren tot een korte, informatieve film. Met hulp van
een andere vrijwilliger is een nieuwe flyer ontworpen en uitgegeven.
Het Bestuur heeft dit jaar vier keer vergaderd en heeft daarbuiten veel overleg gehad over de
voortgang en uitvoeringszaken. Daarnaast zijn alle bestuursleden ook actief betrokken geweest bij
vele, praktische zaken.
Van 24 maart tot 10 mei 2016 brachten Jaap en Henny Matser hun jaarlijkse werkbezoek aan het
project Zorgboerderij Kings and Queens (K & Q) in Offinso.
In 2016 is Stichting Rising Stars op eigen verzoek getoetst als klein Goed Doel door het Centraal
Bureau Fondsenwerving ( CBF). Na deze toetsing en na het opvolgen van enkele adviezen is onze
stichting per 1 juli 2016 een door het CBF erkend Goed Doel geworden. Rising Stars zal in de
toekomst periodiek getoetst blijven worden.
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De inrichting van het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 zijn in belangrijke mate ontleend
aan de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen ( versie 2011 ). Deze jaarrapportages zijn door
het bestuur vastgesteld en naar relevante organisaties gezonden.
Er zijn dit jaar digitaal vier Nieuwsbrieven uitgebracht. Actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen
worden vermeld op de facebook pagina www.facebook.com/kingsandqueensghana .
De schriftelijke presentatie over het project ‘Een Zorgboerderij in Ghana: utopie of werkelijkheid?’
is regelmatig geactualiseerd en verspreid.
Meer achtergrondinformatie over Stichting Rising Stars en het vigerende Beleidsplan kunt u
vinden op onze website www.rising-stars.nl
In het volgende hoofdstuk staat aan de hand van de beoogde plannen een korte beschrijving.
2. Activiteiten en resultaten in 2016
Ondersteuning van het project Kings and Queens (K & Q) in Offinso.
2.1. Beleidsdoelstelling: het voeren van een tweesporenbeleid, namelijk:
zowel mede voorzien in de actuele basisbehoeften van de kinderen in de Zorgboerderij,
als werken aan een meer perspectiefvolle toekomst voor hen en – inmiddels – voor enkele externe
kinderen/jongeren.
Ook dit jaar is er weer een uitvoerig werkbezoek gebracht aan zorgboerderij Kings and Queens.
Alle aandacht kon gegeven worden aan de kinderen en jongeren, de medewerkers en gesprekken
met het Bestuur van NGO K & Q. Met name is er tijdens dit werkbezoek weer veel overleg
geweest met mr. Gabriël Asante, de secretaris-penningmeester van NGO K & Q. Hij is namens het
bestuur van NGO Kings and Queens ook de onbezoldigd, gedelegeerd directeur van de
Zorgboerderij.
Het Bestuur van RS werkt sinds september 2010 rechtstreeks samen met het Bestuur van K & Q.
Zowel beleidszaken, financiële zaken en ontwikkeling van deelprojecten zijn met het gehele
Bestuur van K & Q of met de secretaris-penningmeester besproken en afgehandeld.
Financiële en inhoudelijke rapportages zijn rechtstreeks van het Bestuur K & Q ontvangen.
Met de manager van de woonvoorziening voor 12 kinderen en jongeren (hierna te noemen: het care
centre K & Q) care taker Linda Amanda hebben we veel contact gehad tijdens ons werkbezoek en
daarna vanuit Nederland in telefoongesprekken en soms ook per e-mail of WhatsApp. Hierin gaat
het meer over de directe zorg voor de kinderen, over de kwaliteit van de ondersteuning door de
caretakers en over de kwaliteit van de accommodatie voor de kinderen.
De personeelsbezetting van het care center blijft een continu aandachtspunt.
Ook dit jaar zijn weer drie van de zes medewerkers vertrokken om verschillende redenen.
Eind 2016 zijn er weer twee nieuwe medewerkers benoemd.
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Eén van de twee boeren in de boerderij is wegens studie vertrokken en wordt deels vervangen door
de echtgenote van de eerste boer en door de bijdragen van twee, jongvolwassen bewoners
Het care center K & Q heeft bijna het gehele jaar 12 kinderen 24-uurs zorg en ondersteuning
kunnen bieden. De leeftijd van de kinderen varieert van 10-24 jaar, 7 jongens en 5 meisjes.
Er worden regelmatig nieuwe kinderen aangemeld vanuit Offinso en vanuit de grote Ashanti regio.
De medewerkers zijn van beslissende betekenis voor de veiligheid en het welzijn van de kinderen.
Tot onze verbazing zien we de kinderen en jongeren jaarlijks groeien en ontwikkelen, ondanks de
voortdurende discontinuïteit in het kleine team caretakers.
Sinds 2013 is stichting Rising Stars (RS) gestart met de ondersteuning van twee jongemannen in
de thuissituatie ( extramurale ondersteuning ). Zij woonden eerder in een voorziening voor
jongeren met een lichamelijke beperking in Offinso. Zij zijn beiden meervoudig beperkt en
rolstoelafhankelijk. De jongste van deze twee is in 2014 plotseling overleden. De oudste jongeman
is nu 26 jaar en woont inmiddels bij zijn vader en diens gezin in een naastliggend dorp.
RS ondersteunt deze jongeman met een maandelijkse vergoeding voor de extra kosten.
De gezondheid van zijn vader laat te wensen over, zodat plaatsing in de zorgboerderij in de
toekomst onvermijdelijk lijkt.
Eind 2015 is RS op verzoek een jongeman van 21 jaar gaan steunen, die een lichamelijke
beperking heeft en 7 jaar lang in een internaat voor jongeren met een lichamelijke beperking in
Offinso woonde. Hij behaalde medio 2015 zijn Junior High School diploma en wilde graag naar
een SHS –schoolinternaat. Samen met enkele donateurs zet RS zich nu in om de 3 SHS schooljaren
te (laten) financieren, zodat hij daarna meer kansen heeft voor zijn toekomst in Ghana.
Zijn studieresultaten waren in 2016 zeer goed. RS bezoekt hem jaarlijks in zijn schoolinternaat in
Mampong, Ashanti region.
Per januari 2017 ondersteunt RS met eigen donateurs: 11 kinderen/jongeren in de zorgboerderij en
4 kinderen/jongeren, die elders bij ouders of in een schoolinternaat wonen.
Eén meisje van 16 jaar is teruggeplaatst naar Kumasi, waar haar vader ( weer ) en een Engelse
stichting voor haar zorgen.
Jaarlijks bezoeken enkele gasten ( onder wie donateurs van RS ) en vrijwilligers uit Nederland voor
kortere of langere tijd de zorgboerderij. Regelmatig wordt RS door hen geïnformeerd over hun
bevindingen en waardering.
2.2. Doelstelling: via afspraken over de jaarlijkse begroting bijdragen aan beantwoording van de
basisbehoeften (voedsel, medicatie, onkostenvergoeding teamleden, onderhoudskosten).
Op verzoek van het Bestuur van de NGO K & Q zijn ook in 2016 vaste bedragen per maand
gedoneerd ter financiering van met name: voedsel, kleding, spelmateriaal, kosten basisschool voor
één kind, polissen ziektekosten en dokters- en ziekenhuisbezoek, vergoedingen voor de Ghanese
caretakers en kosten van klein onderhoud van het woonhuis en de generator.
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Gezien de gestadig groeiende èn geplande inkomsten uit de boerderij is besloten dat RS een
maandelijkse bijdrage van € 1.000,- voor deze kosten garandeert tot 1 januari 2019. Dat is het jaar
waarin de omslag naar zelfvoorziening verwacht wordt.
De maandelijkse kosten van het care centre zijn hoger dan deze bijdragen. Deze extra kosten
kunnen betaald worden uit de geplande opbrengsten van de boerderij, uit extra (Ghanese) donaties
in geld en natura en door incidentele bijdragen van bestuursleden van NGO Kings and Queens.
Besteding van de donaties van RS is steeds periodiek gerapporteerd aan RS. NGO Kings and
Queens is als erkend Social Welfare NGO verplicht om een jaarrekening te presenteren. De eerste,
over 2015, is in 2016 uitgebracht.
De zorgboerderij produceert nu jaarlijks een hoeveelheid maïs, witte bonen en sla.
Een deel hiervan is voor de kinderen en de begeleiders. Ook worden er jaarlijks o.a. citrusvruchten,
bakbananen en aubergines geoogst. De maïs wordt in de eigen korenmolen gemalen. De kleine
kippenschuur met 150 Nederlandse kippen levert eieren en de vier varkensschuren leveren
periodiek varkensvlees.

Verheugend is dat K & Q ook zelf enige ondersteuning krijgt van enkele ouders, lokale kerken en
particulieren. De RK - kerken en de Methodisten kerk in Offinso zijn trouwe bondgenoten van
K & Q.
Het doel op langere termijn blijft natuurlijk dat K & Q zelf alle kosten van de kinderen en
medewerkers uit de opbrengst van de boerderij en het land gaat bekostigen.
We verwachten dat dit doel in 2019-2020 bereikt kan worden, nadat een kippenfarm voor 6.000
legkippen is gerealiseerd!
Groot was de teleurstelling van iedereen dat de economische situatie in Ghana en de angst voor de
resultaten van de parlements- en presidentsverkiezing in december 2016 hebben geleid tot een
grootschalige consu-mindering in het land. Met als gevolg in Offinso: geen verkoop van varkens,
minder verkoop van eieren en een negatief saldo voor de boerderij. Het verlies aan inkomsten is
door het Bestuur van Kings and Queens privé opgevangen. Door K&Q is besloten dat een actievere
marketing zou moeten plaatsvinden.
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Na de rustig verlopend verkiezingen en de keuze van een nieuwe president in december is de
verkoop van varkensvlees in twee nieuwe winkeltjes in Offinso weer op gang gekomen!

De Besturen van Kings and Queens en Rising Stars zullen in 2017 samen beoordelen hoe en
wanneer de afgesproken doelstellingen de komende jaren gerealiseerd kunnen worden.
2.3. Doelstelling: via afspraken over ontwikkelingsplannen bijdragen aan de ontwikkeling van de
kinderen (via educatie, spel, bezoeken school, zinvolle dagbesteding) en van het team (via
scholing,vorming en training).
De uitvoering van deze doelstelling heeft dit jaar beperkter aandacht kunnen krijgen. Het verloop
van de medewerkers werkt remmend. Ontwikkelingsgericht werken blijft slechts beperkt mogelijk
in deze situatie.
Er is nog steeds voldoende educatief- en spelmateriaal aanwezig. Vrijwilligers en RS vullen dit
jaarlijks weer aan.
Buitenlandse vrijwilligers geven regelmatig wat eenvoudige lesjes en assisteren bij het uitvoeren
van het dagbestedings-programma. Eén meisje bezoekt nog steeds de basisschool. De vraag rijst of
zij hier voldoende ondersteuning krijgt als leerling met een duidelijke lichamelijke beperking.
Op verzoek van het CBF is door RS een uitvoerige notitie geschreven over de waargenomen
resultaten van de ondersteuning en zorg in de zorgboerderij voor de inwonende kinderen en
jongeren. Indirect geeft deze evaluatie ook een indicatie van de effecten van de ondersteuning
vanuit en door Stichting Rising Stars. Onze conclusie na 10 jaar actieve partnerschap is:
‘Zorgboerderij Kings and Queens biedt:
- een veilige woon- en leefsituatie aan 12 kinderen en jongeren met heel verschillende
ondersteuningsbehoeften en
- een goede basis - zorg binnen de context van de eigen cultuur en economie
- de kinderen en jongeren krijgen hierdoor meer kansen op groei en ontplooiing dan in de vroegere
thuissituatie’. Deze notitie staat op de website www.rising-stars.nl
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Voor de toekomst blijven we uitkijken naar professionele vrijwilligers en stagiaires, die gedurende
een behoorlijke periode mee kunnen helpen met het verder ontwikkelen en implementeren van de
individuele ondersteuningsplannen.
In dit jaar zijn we benaderd door Albertine Visbeek van Stichting You & Ghana uit Leeuwarden.
Zij heeft met haar Ghanese partner een uitvoerig bezoek gebracht aan de zorgboerderij. Vervolgens
heeft zij samenwerking aangeboden in het jaarlijks uitzenden en begeleiden van enkele stagiaires
en vrijwilligers naar de zorgboerderij. Deze stagiaires en vrijwilligers zijn afkomstig uit
verpleegkundige of zorgopleidingen. In 2017 willen we dit interessante plan concreet uitwerken.
Rising Stars heeft hiertoe een inhoudelijke notitie geschreven: ‘Doorgaande ontwikkeling van en in
Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso, Ghana’. Zie de RS - website.
2.4. Doelstelling voor de langere termijn (2010-2019):
het opzetten van een project Zorgboerderij Kings and Queens in de wijk Asuakoo van Offinso.
De aanzet voor dit project dient als extra actie gestart te worden,
zodat over enkele jaren de nieuwe huisvesting betrokken kan worden;
zodat zo spoedig mogelijk gewerkt kan worden aan het genereren van eigen financiële middelen
(uit korenmolen, citrusfruit, landbouw en veeteelt);
zodat Rising Stars fondsen e.d. kan werven voor een traject dat verder gaat dan de primaire
basisbehoeften van de kinderen.
Wat is tot en met 2016 bereikt:
* in 2009 en 2010 zijn de plannen voor het project Zorgboerderij ontwikkeld en afgestemd met RS.
Er kon 3 hectare grond worden aangekocht in 2010. Goed drinkbaar water is uit eigen grond
aangeboord. In 2015 kon met een grote donatie ruim 8.000 m2 extra landbouwgrond aangekocht
worden, zodat de compound bijna 4 hectare groot werd.
* In de zomer van 2012 was het woonhuis voor 10 kinderen en enkele care takers grotendeels
gereed en zijn de kinderen en medewerkers van het oude huurhuis naar de nieuwe, eigen
woonvoorziening verhuisd.

De nieuwe woonvoorziening in Offinso anno januari 2013
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* In september 2013 is de zorgboerderij aangesloten op de electriciteits - voorziening van de
naastliggende wijk Adukro. De zorgboerderij beschikt nu dus over eigen water en elektra uit de
gemeente Offinso.
* In augustus 2012 is de medewerking van de Wilde Ganzen (WG) in Hilversum verkregen als cofinancier van de verdere ontwikkeling van de zorgboerderij.
In de periode 2013 t/m 2015 konden hierdoor 3 grote varkensschuren gebouwd worden en een
grote loods voor veevoer. In 2015 startte de verkoop van 1-jarige vleesvarkens. In dat jaar is ook
een groot kippenhok voor 200 legkippen gebouwd en in gebruik genomen.
In 2016 is een nieuwe woonvoorziening met 5 kamers opgeleverd voor de huisvesting van
caretakers en vrijwilligers.
De varkensboerderij kon volgens plan in 2016 worden afgerond met de bouw van de 4e
varkensschuur en een eigen waterput met elektrische pomp. Ook is de boerderij aangesloten op de
elektra voorziening van de zorgboerderij. Twee boeren zijn fulltime in dienst voor de
varkensboerderij.
De totale capaciteit is 560 varkens/biggen. De hele cyclus van fokken, mesten en verkoop wordt
steeds zelf uitgevoerd.

De eerste en tweede varkensschuur anno 2015
* De plannen van Rising Stars voor 2017 zijn:
- financiering van het grootste deel van de directe zorgkosten van 10 kinderen/jongeren en 4 externe
kinderen/jongeren
- start met de bouw en ingebruikname van een kippenboerderij voor 3 x 2000 Hollandse legkippen met
faciliteiten. De wens is om dit in maximaal 2 jaar samen met NGO Kings and Queens te realiseren met
hulp van diverse fondsen.
- het realiseren van een organische moestuin, waarin de kinderen en de medewerkers leren om zelf
groenten te produceren voor eigen consumptie.
- bijdragen aan de ontwikkeling van een website voor Kings and Queens, waarmee ook de fondsenwerving
in Ghana gestimuleerd kan worden.
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2.5. Doelstelling: in Nederland verzamelen van financiële en andere middelen.
Door het bestuur en diverse vrijwilligers van RS is ook dit jaar 2016 weer heel hard gewerkt aan
het verwerven van steun en financiële middelen voor het project Zorgboerderij Kings and Queens.
Het verwerven van financiële middelen is meestal onderdeel van gerichte fondsenwerving en soms
ook het gevolg van voorlichting, publiciteit, PR en persoonlijke netwerking.
RS probeert ook zelf financiële middelen te verwerven door verkoop van met name Ghanese
kunstnijverheid. Dit gebeurt vooral in onze kraam tijdens festivals, multiculturele markten en
kerstmarkten in Z.O. Brabant en elders in Nederland. Sinds 2011 zijn we ook als parttime
vrijwilligers verbonden aan kringloopwinkel Stichting Wereldhuis in de Laagstraat, Eindhoven.
Stichting Wereldhuis was in 2016 de hoofdsponsor van Stichting Rising Stars!
Het Eckartcollege in Eindhoven heeft zich als sponsor voor drie jaar verbonden aan het werk van
Rising Stars voor de zorgboerderij. In het eerste jaar 2016 is met sponsoracties € 5.000,- voor
Rising Stars opgehaald in Eindhoven.
Tot onze vreugde breidt de kring van Vrienden en Relaties van Rising Stars zich langzaam maar
zeker uit en gaan vrienden en voormalige Ghana - vrijwilligers zelf ook weer op pad met onze
informatie en onze of eigen producten ( schorten; wafels ) en werven dan ook weer nieuwe
vrienden en donateurs. Dit leidt soms tot verrassende en onverwachte steun vanuit verschillende
plekken in Nederland. De rol van facebook en de website van Rising Stars hierbij kan niet
onderschat worden.
3. Financiën
3.1. Realisatie 2016
Baten:
- Ontvangsten uit eigen fondsenwerving € 50.979,-, Dit betroffen geoormerkte en niet-geoormerkte
giften in geld, opbrengsten uit verkoop van artikelen en giften in natura.
- Daarnaast waren er rentebaten ad € 12,De totale baten bedroegen € 50.991,- Begroot voor 2016 was: € 48.002,Lasten:
Besteed aan doelstellingen:
- Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q care center Ghana
- Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana
- Huisvesting zorg gerelateerd
- Bevordering financiële autonomie NGO Kings en Queens Ghana
Kosten eigen fondsenwerving en gezamenlijke acties € 875,Kosten beheer en administratie € 1.005,Totaal van de lasten € 41.933,-. Begroot voor 2016 was € 44.005,-.
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€ 11.737,€ 2.378,€
738,€ 25.200,-

Saldo van de baten en lasten:
Er is in 2016 € 9.058,- meer ontvangen dan besteed. Deze worden toegevoegd aan de reserves en
fondsen.
Bestedingspercentages 2016 :
kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving (*100%): 1,50
kosten beheer en administratie / totale lasten (*100%):
2,40
bestedingen aan doelstellingen / totale lasten (*100%):
95,52
bestedingen aan doelstellingen / totale baten (*100%):
78,55
Meer gedetailleerde financiële informatie over 2016 is te lezen in de Jaarrekening 2016 van Rising
Stars. Deze is geplaatst op de website www.rising-stars.nl
3.2. Begroting 2017
De begroting 2017 is opgesteld op basis van diverse gegevens, zoals de begroting én realisatie
2016, ramingen van bestedingen en ontvangsten voor projecten die in 2017 doorlopen dan wel
starten. Ook werd er gebruikgemaakt van (financiële) rapportages van NGO Kings and Queens
in Ghana en van algemeen financieel/economische informatie. Zie verder: www.rising-stars.nl
Baten:
Totaal van de verwachte baten voor 2017: € 52.750,Lasten:
Te besteden aan de diverse doelstellingen: € 56.636,Te onttrekken aan de reserves: € 3.886,De grootste besteding van RS in 2017 zal zijn de investering van € 35.000,- in de te bouwen en
exploiteren kippenfarm.
Aan de zorgkosten van de 11 interne kinderen zal € 12.925,- worden bijgedragen.
Aan 5 thuis of in schoolinternaat wonende kinderen zal € 1.890,- worden bijgedragen.
4. Nawoord
Het Bestuur wil alle vrijwilligers, fondsen, donateurs, sponsoren en kopers van onze producten
hartelijk bedanken voor het onverminderd grote vertrouwen in Rising Stars en voor het mogelijk
maken van alle RS activiteiten in 2016 voor en in de zorgboerderij i.o. in Ghana.
.
Graag gaan wij met jullie samen in 2017 opnieuw verder op weg om de kinderen en medewerkers
in Offinso te ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan een veilig, goed en uitdagend leven in
de Zorgboerderij of voor enkele kinderen: daarbuiten.
Bestuur Stichting Rising Stars, Nuenen, mei 2017
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Sjoerdje onze mimakkus clown
in Offinso, februari 2015

Afscheid in Offinso in mei 2016
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