Jaarverslag van Stichting Rising Stars over 2020
1. Algemeen

Het jaar 2020 is het dertiende, 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 10-12 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 aantal kinderen en jongeren, met en zonder beperking elders in
Ghana.

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 aantal
enthousiaste vrijwilligers, vrienden en familieleden.
Het Bestuur heeft dit jaar drie keer vergaderd en heeft daarbuiten regelmatig overleg gehad over de
voortgang en uitvoeringszaken. Daarnaast zijn alle bestuursleden ook actief betrokken geweest bij
praktische zaken.

De inrichting van het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2020 zijn in belangrijke mate ontleend
aan de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (versie 2011). Deze jaarrapportages zijn door
het bestuur vastgesteld, gepubliceerd op onze eigen webpagina’s, en naar relevante organisaties
gezonden.
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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.
Meer achtergrondinformatie over Stichting Rising Stars en het vigerende Beleidsplan kunt u
vinden op onze website www.rising-stars.nl

2. Activiteiten en resultaten in 2020 ter 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 en jong-volwassenen in de
Zorgboerderij,
als werken aan een meer perspectiefvolle toekomst voor hen
Dit verslagjaar is geen uitgebreid werkbezoek gebracht aan zorgboerderij Kings and Queens.
Na analyse van de groeiende ontwikkeling van de zorgboerderij heeft het Bestuur van Rising Stars
namelijk besloten om in de toekomst één keer per twee jaar een uitgebreid werkbezoek te brengen.
Het volgende werkbezoek zal daarom in het najaar van 2021 plaatsvinden, mits mogelijk door de
corona-pandemie en de vaccinatie daar tegen.

Eerste fase project zonne-energie in 2019
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Wel zijn er dit jaar 4 bezoekers uit Nederland geweest: twee Vrienden/leden van een Afrikaans
koor uit Eindhoven en twee medewerkers/donateurs van Lunet zorg uit Geldrop. Ook zij zijn weer
hartelijk ontvangen!

Ook dit jaar werden de 10 bewoners van de zorgboerderij begeleid door 4-5 begeleiders. Enkele
bewoners assisteerden in de boerderij, waarin ook 4 boeren werkzaam zijn. Ook assisteren enkele
bewoners bij huishoudelijke werkzaamheden.
Een klein aantal medewerkers vertrok en nieuwe konden aangesteld worden. Drie van de
begeleiders werken al diverse jaren in de zorgboerderij en zijn de vertrouwenspersonen van de
bewoners.
Eén van de jongvolwassen bewoners, Kofi sr., is na ruim een jaar in de regio tot opluchting van
iedereen teruggevonden en teruggekeerd in de zorgboerderij. Aan het einde van het jaar is hij bij
zijn vader thuis gaan wonen en werken, omdat dat rustiger voor hem lijkt te zijn.
Blessing, een scholiere van 16 jaar, is geslaagd voor haar examen Junior High School in Offinso.
Een klein wonder, want zij heeft haar hele leven in Kings and Queens gewoond en blijkt dus toch
met succes onderwijs te kunnen volgen. In overleg met haar wordt gekeken naar een
vervolgopleiding, mogelijk een Secondary High School.

Eieren sorteren
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Dankzij de boerderij en diverse donaties in natura kon de zorgboerderij voor een deel in eigen
behoeften voorzien. Bijvoorbeeld levert de boerderij: maïs, groenten, mango’s, eieren, kippen- en
varkensvlees.

2.2. Doelstelling: via afspraken over de jaarlijkse begroting bijdragen aan beantwoording van de
basisbehoeften van de kinderen en jong-volwassen bewoners van de Zorgboerderij (voedsel,
medicatie, onkostenvergoeding teamleden, onderhoudskosten).

Zowel in Ghana, als in Nederland heeft het verslagjaar 2020 een heel andere inhoud gekregen dan
verwacht en gepland. Als gevolg van de corona-pandemie hebben ook in Ghana diverse lock
downs plaatsgevonden, zijn veel activiteiten gecanceld en heeft de economie een forse terugval
gekregen.

Op verzoek van het Bestuur van NGO K & Q zijn ook in 2020 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 begeleiders en kosten van klein onderhoud van het woonhuis.
Gezien de tot 2020 gestadig groeiende èn geplande inkomsten uit de boerderij heeft RS besloten
om een maandelijkse bijdrage van € 750,- voor deze kosten te garanderen tot 1 januari 2021.
De werkelijke, maandelijkse kosten van het zorgcentrum zijn hoger dan deze bijdragen. Deze extra
kosten kunnen in principe betaald worden uit de opbrengsten van de boerderij, uit extra (Ghanese)
donaties in natura en soms uit geld, uit een beperkte subsidie van de gemeente Offinso en uit
incidentele bijdragen van bestuursleden van NGO Kings and Queens.
De secretaris van het Bestuur en het hoofd van het zorgcentrum hebben eind 2019 en begin 2020 in
Accra de door de Wilde Ganzen aangeboden cursus Change the Game (fondsenwerving in Ghana)
gevolgd. Fondsenwerving in eigen land zou de afhankelijkheid van buitenlandse fondsen moeten
gaan beperken.
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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 ook verplicht om een
jaarrekening te presenteren. De jaarrekening en een jaarverslag over 2019 zijn in 2020 door RS
ontvangen.

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 verwachtten dat dit doel in de loop van 2020 bereikt zou worden, nadat de derde kippenschuur
met 2.000 legkippen zou zijn gerealiseerd.
Helaas is dit nog niet gelukt vanwege:


kostenstijgingen door terugval economie tijdens de corona-pandemie en door inflatie



forse daling van verkoop boerderij producten



extra kosten als gevolg van aanhoudende erosie als onderdeel van klimaatwijziging.

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 mede door de corona-pandemie beperkt aandacht
kunnen krijgen. Er is nog steeds voldoende educatief- en spelmateriaal aanwezig. Vrijwilligers en
RS vullen dit regelmatig aan. De jonge bewoners worden wel gestimuleerd om actief bezig te zijn.
We meldden al dat Blessing dit jaar haar JHS diploma behaalde. Waar mogelijk worden bewoners
ook betrokken bij boerderijactiviteiten zoals groenten en maïs oogsten.

Onze conclusie na 13 jaar actieve partnerschap blijft:
Zorgboerderij Kings and Queens biedt:
- een veilige woon- en leefsituatie aan 10-12 kinderen en jongeren met heel verschillende
ondersteuningsbehoeften;
- een goede basiszorg binnen de context van de eigen cultuur en economie;
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- de kinderen en jongeren krijgen hierdoor meer kansen op groei en ontplooiing dan in de vroegere
thuissituatie.

Samen de maïs oogsten.

3. Ondersteuning van kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke of meervoudige
beperking elders in Ghana
Rising Stars gaat geleidelijk meer kinderen en jong-volwassenen ondersteunen, die elders wonen.
Zo ondersteunen we al enige jaren Papa Yaw in Namon, Ashanti region. Papa Yaw is een
meervoudig beperkte jonge man en woont bij zijn vader en diens gezin.
Sinds 2020 ondersteunen we de jonge, meervoudig beperkte jongen Niels in het tehuis
MotherCare in Swedru (in het zuiden van Ghana). Hij kan hier niet de begeleiding krijgen die hij
nodig heeft. Er wordt geprobeerd om hem te laten plaatsen in het beter toegeruste Hand in Hand
Community in Nkoranza.
Ook in 2020 zijn wij begonnen met het ondersteunen van een groep van 15 jonge mensen met een
verstandelijke beperking in Tamale (in het noorden van Ghana). Deze mensen wonen thuis en
hebben vaak langdurig speciaal onderwijs gevolgd. Na die vaak te lange schoolperiode is er geen
voorziening waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.
6

Tuma Viela, een door een Nederlandse pionier opgerichte organisatie, biedt hen de mogelijkheid
van dagbesteding in werkprojecten en de kans om in de eigen buurt door te groeien naar betaalde
arbeid.

4. In Nederland verzamelen van financiële en andere middelen ter ondersteuning van de
zorgboerderij en van externe kinderen en jong volwassenen in Ghana.

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 en
voor enkele andere personen en projecten.

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 gewoonlijk vooral in onze kraam tijdens festivals, multiculturele
markten en kerstmarkten in Z.O. Brabant en elders in Nederland.
In 2020 kon helaas aan geen enkele markt deelgenomen worden als gevolg van de coronapandemie!! Ook een benefietconcert in november 2020 moest helaas uitgesteld worden.
Sinds 2011 zijn we ook als parttime vrijwilligers verbonden aan kringloopwinkel Stichting
Wereldhuis in de Laagstraat, Eindhoven. Stichting Wereldhuis was in 2020 opnieuw de
hoofdsponsor van Stichting Rising Stars!
Gelukkig konden we vanuit huis zelfgemaakte producten en een beetje Ghanese kunstnijverheid
verkopen.
Al onze fondsen worden – zo gewenst - vermeld in onze periodieke Nieuwsbrieven.

Tot onze vreugde blijft de kring van Vrienden, Relaties en Donateurs van Rising Stars stabiel en
ondersteunend. De rol van facebook en de website van Rising Stars bij het werven van
ondersteuning kan ook niet onderschat worden.
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Bestuursleden van Rising Stars bezoeken jaarlijks enkele (educatieve, nu online) bijeenkomsten
van de Wilde Ganzen en van onze branche organisatie PARTIN.

Plannen voor de fondsenwerving in 2021:
Naast het leveren van een, meer beperkte, financiële bijdrage aan de basiskosten van de 10
kinderen en jongeren in zorgboerderij Kings and Queens wil Rising Stars:
* de start van de 3e kippenschuur voor 2.000 legkippen mee-financieren ( aankoop kuikens, voer
voor de eerste maanden en inventaris kippenschuur);
* een financiële bijdrage leveren aan de afronding van het project Bestrijding Erosie in de
compound van de zorgboerderij. Helaas blijkt dit project dringend nodig en zijn de kosten hoog.
Daarnaast wil Rising Stars:
* een financiële bijdrage geven aan de school- of zorgkosten van minimaal 5 externe
kinderen/jongeren;
* en aan het dagbestedingsproject van Tuma Viela in Tamale voor minimaal 15 jonge mensen.

Wij doen hiervoor weer een beroep op bekende en voor ons nieuwe fondsen en op onze trouwe
donateurs in Nederland en daarbuiten. Wij zijn blij met het trouwe gezelschap van Stichting
Wereldhuis in Eindhoven, de Dames van de Zijden Draad in Beek en Donk, de groep ZWO van de
Protestantse Gemeente Nuenen en de groep vaste en onverwachte donateurs!

5.

Financiën

5.1.

Realisatie 2020

Baten:
Ontvangsten uit eigen fondsenwerving: € 39.955.
Dit betreft geoormerkte en niet-geoormerkte giften in geld, opbrengsten uit verkoop van artikelen
en giften in natura.
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Rising Stars ontving dit jaar van 45 particuliere donateurs een vaste of eenmalige donatie. Van 9
organisaties, sociale bedrijven, (vermogens-) fondsenfondsen en sponsors werden op verzoek
kleine tot grote donaties ontvangen. Hierdoor konden we in 2020 weer enkele grote investeringen
in de zorgboerderij doen.
Als gevolg van de corona pandemie heeft er het hele jaar door geen enkele markt plaatsgevonden
en heeft Rising Stars veel inkomsten gemist uit de verkoop van vooral Ghanese kunstnijverheid.
Wel zijn er enkele eigen producten gemaakt (zoals mondkapjes, gastendoekjes en kerstlichtjes) en
zijn enkele stukken kunstnijverheid via internet en vanuit huis verkocht.

Lasten:
Besteed aan doelstellingen: € 39.554


Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q care centre Ghana

€ 9.785



Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana

€ 4.144



Huisvesting zorg gerelateerd (waaronder bestrijding van erosie)

€ 14.250



Bevordering financiële autonomie i.c. investeringen in de inkomen-



verwervende boerderij van NGO Kings en Queens Ghana

€ 11.000

Overige bestedingen (“inkoop” diensten)

€

Kosten eigen fondsenwerving:

€ 69

Kosten beheer en administratie:

€ 364

Totaal van de lasten komt daarmee op € 39.987

Saldo van de baten en lasten:
Saldo financiële baten en lasten: -/- € 200
Er is in 2020 € 232 meer besteed dan ontvangen.
Dit is gedekt uit de, in eerdere jaren, opgebouwde reserves.
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Bestedingspercentages 2020:
kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving (*100%):

0,2 %

kosten beheer en administratie / totale lasten (*100%):

0,9 %

bestedingen aan doel / totale lasten (*100%):

98,9 %

bestedingen aan doel / totale baten (*100%):

99,0 %

Meer gedetailleerde financiële informatie over 2020 is te lezen in de Jaarrekening 2020 van
Stichting Rising Stars. Deze is geplaatst op de website www.rising-stars.nl

5.2. Begroting 2021

De begroting 2021 is opgesteld op basis van diverse gegevens, zoals de begroting én realisatie
2020, ramingen van bestedingen en ontvangsten voor projecten die in 2021 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
De opbrengsten (baten) in 2021 worden begroot op € 22.735.
Geplande bestedingen aan de diverse doelstellingen en geplande kosten: € 23.060.
Dus, te onttrekken aan de reserves een bedrag van € 325.
Aan de zorgkosten van de 11 interne kinderen zal € 6.900 worden bijgedragen.
Aan thuis of elders in schoolinternaat wonende kinderen zal € 5.910 worden bijgedragen.
De grootste besteding van RS in 2021, naast de ondersteuning aan en de zorg voor de kinderen en
jong-volwassenen, zal zijn de investering van € 5.000 voor de bestrijding van de erosie op het
terrein van het Kings and Queens care centre.
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6. 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 2020 voor en in de zorgboerderij in Ghana.

Graag gaan wij met jullie samen in 2021 opnieuw verder op weg om de kinderen, jongeren 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 en
jong-volwassen mensen met een beperking elders in Ghana.

Nuenen, Januari 2021

Erosiebestrijding
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Erosiebestrijding: perken, paden, goten ..
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