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Beste Vrienden en Relaties van Rising

> Blessing blijkt in 2020 haar Junior High School

Stars,

examen te gaan doen. Rising Stars heeft toegezegd

hierbij alweer de laatste Nieuwsbrief van

de schoolkosten van de Senior High School te

dit jaar! Wij kijken terug op de laatste

betalen, als zij wordt toegelaten. Blessing is de enige

maanden en vooruit naar onze Kerst-

bewoonster van de zorgboerderij, die alleen

activiteiten en naar de nieuwe acties in

lichamelijk beperkt is en niet verstandelijk.

2020.

> Minder goed nieuws is dat er weer hevige
regenbuien zijn geweest met veel erosie als gevolg.

Kort Nieuws

Wegens waterschade moesten veel legkippen

> twee ervaren medewerkers van Lunet Zorg in

geëvacueerd worden uit hun schuur.

Eindhoven gaan een rondreis door Ghana maken in

> Er is gedurende enkele maanden een stagiaire

maart 2020. Van 6-14 maart 2020 zullen zij de

geplaatst in Kings and Queens, die ervaring op doet

zorgboerderij dagelijks bezoeken en ondersteunen.

als leerkracht ‘special education’. Hij is geplaatst door

> Rising Stars heeft een prachtig aanbod vanuit

de University of Education in Winneba.

Uden gekregen: op zondagmiddag 15 maart

> Kings and Queens is door de Social Welfare

zullen drie legendarische, Udense bands een

Department in Kumasi uitgekozen als één van de tien

benefietconcert geven in de PUL. Er worden

instellingen in de Ashanti regio, die het verdienen een

prachtige nummers gespeeld en gezonden uit de

grote donatie in natura te ontvangen in het kader van

20 eeuw! Meer info volgt, maar noteer alvast de

het 40-jarig jubileum van dit Departement.

datum.

> Mr.Asante, de gedelegeerd directeur vanuit NGO

> Vanuit Rising Stars is deelgenomen aan de Wilde

Kings and Queens, en Linda Amanda, het hoofd van

Ganzen-Partin dag en aan twee studiedagen van de

het zorgcentrum, hebben in november enkele dagen

Wilde Ganzen.

een cursus gevolgd in Accra. In december volgt een

e

tweede ronde. De cursus heet ‘Change the Game’ en

Berichten uit Zorgboerderij Kings and

beoogt voorzieningen te ondersteunen in

Queens

fondsenwerving in het eigen land. De cursus wordt

> Er is via het bureau Social Welfare in Offinso een

gefinancierd door de Wilde Ganzen en is bedoeld voor

nieuw meisje in de zorgboerderij komen wonen. Nu

projecten die vanuit Nederland mede door de Wilde

wonen er weer 11 kinderen en jongeren in Kings and

Ganzen financieel zijn ondersteund.

Queens.
> Met Kerstmis bezorgt Rising Stars de medewerkers
in de zorgboerderij weer een jaarlijkse Kerstbonus als
dank voor hun inzet voor de kinderen.
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> De groentetuin in de zorgboerderij heeft een andere

> De markten in september en oktober zijn goed

plek gekregen en heeft dit jaar weer goed opgeleverd.

verlopen! De Wereldmarkt in Nuenen was heel gezellig
en drukbezocht. Wij kregen maar liefst ruim € 500,aangeboden van een groep dames, die hun eigen,
Afrikaanse schilderijen verkochten voor het goede
doel!

Rising Stars is momenteel fondsen aan het
werven voor: de co-financiering van de afbouw van
de derde kippenschuur in 2020.

Wij verwelkomen graag nieuwe donateurs voor het
nieuwe project: ‘schoolkosten voor talentvolle
leerlingen in Ghana’.
Samen met de Dames van de Zijden Draad uit Beek
en Donk e.o. gaan we de extra kosten tijdens het
tweede Secondary High School jaar van Cindy uit
Offinso financieren. Binnenkort zullen we nog enkele

Projecten en Fondsenwerving

aanvragen ontvangen.

> Het project Maal-Mix-Machine is met succes
afgerond: de machine is geplaatst in de grote loods

Dankzij onze donateurs draagt Rising Stars

en kon met hulp van Kringloopwinkel Wereldhuis in

maandelijks bij aan de woon- en begeleidingskosten

Eindhoven en van Stichting NN in Brabant in

van de 11 in de zorgboerderij wonende

november helemaal gefinancierd worden.

kinderen/jongeren en van één jongeman met een
meervoudige beperking, die bij zijn vader thuis woont.

Onze marktkraam is de komende maanden te
bezoeken:
- in Vitalis Brunswijck aan de Generaal
Bradleylaan 1 in Eindhoven op vrijdag 13
december. Hier is een Dickens Kerstmarkt van
11.00-15.00 uur.
- op het buitenterrein van de Wasven-boerderij
aan de Celebeslaan 30 in Eindhoven op zaterdag
14 december. Deze grote Kerstmarkt is van
13.00-17.30 uur.
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•

Rising Stars zal met enkele vrijwilligers
meewerken aan de 46e boekenbeurs van de

Met hartelijke dank voor alle steun in dit jaar,

Vincentiusvereniging in Den Bosch. De

wensen wij U allen Prettige Kerstdagen

verkoop is op vrijdagavond 24 januari vanaf

en een Gelukkig Nieuwjaar toe.

19.00 uur en op zaterdag 25 januari en
zondag 26 januari van 10.00 -16.00 uur in de

Namens Rising Stars,

Brabanthallen. Rising Stars heeft opnieuw
een Kleine Gift voor de zorgboerderij in

Jaap en Henny Matser

Ghana aangevraagd.

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

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 deze schriftelijke overeenkomst.

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