Jaarverslag van Stichting Rising Stars over 2019
1. Algemeen
Het jaar 2019 is het twaalfde volledige jaar geweest voor Stichting Rising Stars (RS).
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 (K&Q) te Offinso.
Daarnaast ondersteunt RS een klein aantal kinderen en jongeren, met en zonder beperkingen,
buiten de zorgboerderij.
Het Bestuur van Rising Stars bestond in dit verslagjaar uit de volgende drie leden: Jaap Matser
(voorzitter), Liesbeth Deckers - van Campen (secretaris) en Léon Driessen (penningmeester).
Het Bestuur is weer met veel inzet ondersteund door Henny Matser-Regterschot en door een
enthousiaste aantal vrijwilligers, vrienden en familieleden.
Het Bestuur heeft dit jaar drie keer vergaderd en heeft daarbuiten overleg gehad over de voortgang
en uitvoeringszaken. Daarnaast zijn alle bestuursleden ook actief betrokken geweest bij vele,
praktische zaken.
De inrichting van het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 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
zijn 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.
Onder de titel MORE LIFE is een kort artikel over de toekomst van de zorgboerderij geschreven en
verspreid.
Meer achtergrondinformatie over Stichting Rising Stars en het vigerende Beleidsplan kunt u
vinden op onze website www.rising-stars.nl
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2. Activiteiten en resultaten in 2019
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.
Dit jaar is een uitgebreid werkbezoek gebracht aan zorgboerderij Kings and Queens.
Na analyse van de groeiende ontwikkeling van de zorgboerderij heeft het Bestuur van Rising Stars
besloten om één keer per twee jaar een uitgebreid werkbezoek te brengen. Het volgende
werkbezoek zal daarom in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Afscheid in maart 2017

Kort verslag van het werkbezoek van Rising Stars aan Zorgboerderij Kings and Queens,
project partner in Offinso, Ghana, in Februari 2019
1. Ontvangst en eerste indrukken
We zijn weer heel enthousiast en hartelijk ontvangen door de kinderen/jongeren, care takers
en gedelegeerd directeur van zorgboerderij Kings and Queens. We hadden elkaar sinds het
werkbezoek in 2017 duidelijk gemist. De cadeautjes, kleding en kerstbonussen werden met
gejuich ontvangen…..
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Wijzelf zagen aan het begin van dit werkbezoek al verschillende veranderingen sinds 2017:
• in plaats van 11 ontmoetten wij nu 9 inwonende, vrolijke kinderen/jongeren, van wie
sommigen echt groot geworden waren;
• van de 5 care takers waren 2 nieuw voor ons: Vivian en Mohammed;
• het terrein vóór het woongebouw wordt langzaam maar zeker een mooie tuin met gras,
beplanting in de perken en paden met betonnen stootranden. Dit alles als onderdeel van
het zg. Erosie Project en met hulp van een project-tuinman;
• de boerderij was uitgebreid met 2 grote kippenschuren voor elk 2.000 kuikens, resp.
legkippen. Het fundament voor een derde, grote kippenschuur was al gelegd!
• het eerste deel van de zonnepanelen lag op het dak van het woongebouw en zorgde er al
voor dat er geen gewone elektra meer hoefde te worden ingekocht, wat jaarlijks een
geweldige besparing gaat opleveren. Rising Stars en de Wilde Ganzen gaan dit jaar
2019 samen de 2e en afrondende fase van dit project financieren.
Tijdens ons verblijf in Offinso volgden de kinderen in 3 groepjes actief hun dagprogramma.
Wij konden hier met onze vrienden Sjoerdje en Coert wat extra’s aan toevoegen, zoals
muziek maken, schilderen, spelletjes doen, klussen etc.
Blessing bezoekt als enige scholiere van deze groep, de Junior High School in de naburige
wijk en wordt mogelijk in 2020 toegelaten tot de Secondary High School met verblijf in het
schoolinternaat. Rising Stars is in principe bereid om haar schoolkosten te blijven
financieren.
2. De boerderij en zelfvoorziening
Mr.Asante, de vanuit het Bestuur van NGO Kings and Queens gedelegeerde directeur, heeft
ons mondeling en schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over de financiële resultaten van de
zorgboerderij in 2018:
• de verkoop van vleesvarkens via de 2 winkels in Offinso en via rechtstreekse verkoop is
in 2018 toegenomen t.o.v. 2017.Twee boeren en Sarfo Yaw, 1 van de 9 bewoners,
werken dagelijks in en voor de varkensboerderij;
• in 2018 zijn 2 grote kippenschuren opgeleverd en inmiddels bevolkt door 2.000 NL
legkippen en 2.000 NL kuikens. De legkippen leggen volop eieren, die dagelijks met
behoorlijke aantallen aan lokale en regionale handelaren verkocht worden.
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•

In de loop van dit jaar zijn de kuikens uitgegroeid tot legkippen en gaan ook eieren
leggen. In de kippenboerderij werken nu 2 vaste boeren met ad hoc hulp van buiten en
een waakzame dierenarts;
een belangrijke tegenvaller voor de boerderij blijft de economische situatie in Ghana.
Alles wordt constant duurder als gevolg van de jaarlijkse inflatie van 10 tot 15% en de
steeds zwakkere positie van de Ghanese Cedi tov van de dollar en euro. Vooral de
kosten van maïs en ander geïmporteerd veevoer van goede kwaliteit blijven stijgen.
Dit hoorden we ook van andere Ghanezen met boerderij projecten. Het bestuur van
NGO Kings and Queens heeft vastgesteld dat verdere schaalvergroting en
kostenbeheersing nodig zijn de komende jaren. Een derde kippenschuur blijft gewenst
en een grote, elektrische maal-mixmachine voor het veevoer was al op krediet
aangeschaft om arbeidsuren te beperken. De 2e fase van het zonne energie project is met
name gericht op kostenbesparing in de boerderij.

3. De toekomst van de zorgboerderij
Geleidelijk komen er jaarlijks meer donaties binnen uit Ghana zelf en in 2018 is zelfs een
kleine bijdrage uit een gemeentelijk fonds ontvangen. Ouders en familie van nieuwe
kinderen gaan een financiële bijdrage betalen. Er is een groeiende wachtlijst met kinderen,
wier ouders/familie om plaatsing verzoeken.
In onderling overleg tussen Kings and Queens en Rising Stars is besloten om op het
dringende verzoek van de care takers in te gaan en hun maandvergoedingen per 1 maart
flink te verhogen. Dit moet voorkomen dat goede medewerkers alleen om financiële
redenen vertrekken.
Rising Stars zal de zorgboerderij financieel blijven steunen tot 1 januari 2021, zoals in 2018
reeds aangekondigd. In 2021 zal de zorgboerderij grotendeels zelfvoorzienend kunnen en
moeten zijn.
Rising Stars zal zich meer gaan inzetten voor de ondersteuning van externe of
thuiswonende kinderen. Het huidige aantal van 6 kinderen zal worden uitgebreid tot 10
kinderen met hulp van donateurs en fondsen. Het zal dan vooral gaan om financiële
ondersteuning ten behoeve van het kunnen volgen van onderwijs, een beroepsopleiding of
arbeidsparticipatie.
Henny en Jaap Matser zullen namens Rising Stars en vanuit de grote, wederzijdse
betrokkenheid één keer per 2 jaar een kort werkbezoek aan Ghana en aan de zorgboerderij
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brengen. Hierdoor kunnen wij ook persoonlijk, als vrienden, met iedereen in contact blijven
en zijn of haar ontwikkeling volgen.
Dit alles, natuurlijk, met hulp van onze donateurs, fondsen, vrienden en familie in
Nederland.
Jaap & Henny Matser, Ghana, 11- 03-2019

Eerste fase project zonne energie
Enkele ontwikkelingen in de zorgboerderij in de rest van het jaar:
De in 2018 ‘weggelopen’ bewoner Kofi is in 2019 niet meer gevonden of teruggekeerd. In zijn
plaats is via Social Welfare een nieuw meisje geplaatst. Dit betekent dat er weer 10 kinderen en
jongeren in de zorgboerderij wonen. ( Nb. Kofi is in februari 2020 in de regio gevonden en als
‘verloren zoon’ teruggekeerd in de zorgboerderij ).
Care Taker Mohammed is weer vertrokken en in zijn plaats is een nieuwe caretaker aangesteld.
NGO Kings and Queens heeft enkele prijzen gewonnen en donaties ontvangen.
Hierop aansluitend hebben de directeur en het hoofd care centre het aanbod van de Wilde
Ganzen aangenomen om in 2019-2020 de cursus ‘Change the Game’ te volgen. In deze cursus
wordt aandacht besteed aan het zelf fondsen gaan werven in het eigen land. Hierdoor kan de
afhankelijkheid van buitenlandse fondsen afnemen.
Door ernstige regenval heeft er weer behoorlijke erosie plaatsgevonden. Bestrijding van erosie
blijft ook voor Rising Stars een aandachtspunt.
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De tweede fase van realisering zonne energie is succesvol afgerond en opgeleverd.Rising Stars
heeft met enkele fondsen ook de Maal-Mix-Machine kunnen financieren.

Eieren sorteren.
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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 NGO K & Q zijn ook in 2018 vaste bedragen per maand
gedoneerd ter financiering van de basiskosten, zoals: voedsel, kleding, spelmateriaal, kosten Junior
High School voor één kind, polissen ziektekosten en dokters- en ziekenhuisbezoek, vergoedingen
voor de Ghanese care takers en kosten van klein onderhoud van het woonhuis en de generator.
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 2020. Dat is het jaar
waarin de omslag naar zelfvoorziening hopelijk meer in beeld komt.
In 2020 zal de maandelijkse bijdrage beperkt worden tot € 750,- per maand.
De maandelijkse kosten van het care centre zijn hoger dan deze bijdragen. Deze extra kosten
kunnen betaald worden uit de opbrengsten van de boerderij, uit extra (Ghanese) donaties in geld en
natura, door een beperkte subsidie van de gemeente Offinso en door incidentele bijdragen van
bestuursleden van NGO Kings and Queens.
Besteding van de donaties van RS is door NGO Kings and Queens steeds periodiek gerapporteerd
aan RS. NGO Kings and Queens is als erkend Social Welfare NGO verplicht om een jaarrekening
te presenteren. De derde, over 2018, is al in januari 2019 uitgebracht.
De zorgboerderij produceert nu jaarlijks een hoeveelheid maïs voor eigen gebruik en voor veevoer.
In 2018 is het project organische moestuin gestart. Dit leverde al snel goede groentes op voor eigen
gebruik en zelfs voor enige inkomsten uit verkoop op de lokale markt.
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 nu dat dit doel in de loop van 2020 bereikt kan worden, nadat de derde
kippenschuur met 2.000 legkippen is gerealiseerd en mits de verkoop van de eieren goed blijft
lopen!
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 weer beperkt aandacht kunnen krijgen. Er is nog
steeds voldoende educatief- en spelmateriaal aanwezig. Vrijwilligers en RS vullen dit jaarlijks aan.
Er is gedurende enkele maanden een stagiaire ‘special education’ vanuit de Universiteit in
Winneba in de zorgboerderij geplaatst.
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Onze conclusie na 12 jaar actieve partnerschap blijft:
‘Zorgboerderij Kings and Queens biedt:
- een veilige woon- en leefsituatie aan 11 kinderen en jongeren met heel verschillende
ondersteuningsbehoeften en
- een goede basiszorg 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

Tweede kippenschuur gestart in 2017-2018

2.5. Doelstelling: in Nederland verzamelen van financiële en andere middelen ter ondersteuning
van de zorgboerderij en enkele externe kinderen en jongeren.
Door het bestuur en diverse vrijwilligers van RS is ook dit jaar 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.
De Wilde Ganzen waren een onmisbare co-financier van beide deelprojecten Zonne Energie in
2018-2019!
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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. In 2019 was Rising Stars met een kraam
aanwezig op 10 markten in Brabant en op het tweedaagse Afrika Festival in Hertme ( Borne,
Overijssel ).
Sinds 2011 zijn we ook als parttime vrijwilligers verbonden aan kringloopwinkel Stichting
Wereldhuis in de Laagstraat, Eindhoven. Stichting Wereldhuis was in 2019 opnieuw de
hoofdsponsor van Stichting Rising Stars!
Al onze fondsen worden vermeld in onze periodieke Nieuwsbrieven.
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, schilderijen ) 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
kunnen ook niet onderschat worden.
Bestuursleden van Rising Stars bezoeken jaarlijks enkele ( educatieve ) bijeenkomsten van de
Wilde Ganzen en van onze branche organisatie PARTIN.

Plannen voor de fondsenwerving in 2020:
Naast het leveren van een financiële bijdrage aan de basiskosten van de 10 kinderen en jongeren in
de zorgboerderij wil Rising Stars in 2020:
* een extra financiële bijdrage geven aan de school- of zorgkosten van minimaal 5 externe
kinderen/jongeren;
* het afbouwen van de 3e kippenschuur voor 2.000 legkippen financieren;
* zo mogelijk een financiële bijdrage leveren aan het project Bestrijding Erosie in de compound
van de zorgboerderij.
Wij doen hiervoor weer een beroep op bekende en voor ons nieuwe fondsen en op onze trouwe
donateurs. Twee nieuwe donateurs uit Geldrop gaan in 2020 zelf de zorgboerderij bezoeken en
enkele dagen meelopen.
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3. Financiën
3.1. Realisatie 2019
Baten:
- Ontvangsten uit eigen fondsenwerving en gezamenlijke acties : € 33.209,-. Dit betroffen
geoormerkte en niet-geoormerkte giften in geld, opbrengsten uit verkoop van artikelen en giften in
natura.
Rising Stars ontving dit jaar van 32 donateurs een vaste of eenmalige donatie. Van 12 organisaties,
sociale bedrijven, fondsen en sponsors werden op verzoek kleine tot grote donaties ontvangen. Tot
de laatste groepen hoorden onder andere de Wilde Ganzen, diverse vermogensfondsen en enkele
kringloopwinkels. Hierdoor konden we in 2019 weer enkele grote investeringen in de zorgboerderij
doen.
Via diverse markten het hele jaar door heeft Rising Stars ook inkomsten verworven uit de verkoop
van vooral Ghanese kunstnijverheid.
Lasten:
Besteed aan doelstellingen:
- Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q care centre Ghana
- Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana
- Huisvesting zorg gerelateerd
- Bevordering financiële autonomie i.c. investeringen in de inkomenverwervende boerderij van NGO Kings en Queens Ghana

€ 12.556,€ 2.254,€
193,€ 18.297,-

Kosten eigen fondsenwerving en gezamenlijke acties € 693,Kosten beheer en administratie € 943,Totaal van de lasten € 35.086,Saldo van de baten en lasten:
Er is in 2019 € 2.092,- meer besteed dan ontvangen. Dit is gedekt uit de resultaten over 2018.
Bestedingspercentages 2018:
kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving (*100%): 2,2 %
kosten beheer en administratie / totale lasten (*100%): 2,7 %
bestedingen aan doel / totale lasten (*100%): 95,3 %
bestedingen aan doel / totale baten (*100%): 100,7 %
Meer gedetailleerde financiële informatie over 2019 is te lezen in de Jaarrekening 2019 van
Stichting Rising Stars. Deze is geplaatst op de website www.rising-stars.nl
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3.2. Begroting 2020
De begroting 2020 is opgesteld op basis van diverse gegevens, zoals de begroting én realisatie
2019, ramingen van bestedingen en ontvangsten voor projecten die in 2020 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:
€ 28.330,Te besteden aan de diverse doelstellingen: € 30.004,Te onttrekken aan de reserves: € 1.674,De grootste besteding van RS in 2020 zal zijn de investering van € 10.500,- in de afbouw van
kippenschuur nr.3.
.
Aan de zorgkosten van de 11 interne kinderen zal € 9.000,- worden bijgedragen.
Aan 5 thuis of elders in schoolinternaat wonende kinderen zal € 4.700,- worden bijgedragen.

4. Nawoord
Het Bestuur wil alle vrijwilligers, fondsen, donateurs, sponsoren en kopers van onze producten
hartelijk bedanken voor het vertrouwen in Rising Stars en voor het mogelijk maken van alle RS
activiteiten in 2019 voor en in de zorgboerderij i.o. in Ghana.
Graag gaan wij met jullie samen in 2020 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 duurzame Zorgboerderij én voor enkele bekende èn nieuwe jongeren daarbuiten.

Nuenen, 24 Februari 2020 ( ontwerpversie ).
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Samen de maïs oogsten.
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