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waakhond. Hij is einde vorig jaar overleden tot

Beste Vrienden en Relaties van Rising

groot verdriet van iedereen.

Stars,
welkom in dit nog prille jaar 2016:
wij wensen jullie persoonlijk alle Goeds toe en
goede resultaten met al jullie activiteiten!

In deze Nieuwsbrief willen wij jullie informeren
over het laatste nieuws en vooruitkijken naar
enkele activiteiten ten gunste van Zorgboerderij
Kings and Queens in Ghana.
Met de kinderen gaat het goed! Er is ook een

Campagne Particulier Initiatief 2015

nieuwe jongen komen wonen: Dennis.

van de Wilde Ganzen

Vroeger heeft hij ook al enige tijd in de

Heel veel mensen hebben van ons of van

zorgboerderij gewoond. Nu had hij niemand

vrienden en relaties een oproep gekregen om op

meer die voor hem kon zorgen.

het project Zorgboerderij Kings and Queens te
stemmen. En hier is van harte en door velen op

Ook is er een extra begeleider aangesteld:

gereageerd: we hebben maar liefst 1.154

Emmanuel Annor uit Offinso. Hij gaat zich o.a.

stemmen gekregen!!! Hiermee zijn we van 30

bezighouden met de ontwikkeling van de

deelnemende projecten op plaats 8 geëindigd.

kinderen, de coaching van de team-

Zoveel steun hebben we in zo’n korte tijd nog

medewerkers en met administratieve taken..

niet eerder ontvangen en we willen jullie
hiervoor hartelijk bedanken. Een jury gaat de

Rising Stars ondersteunt momenteel:

uiteindelijke winnaar uit de 5 projecten met de

11 kinderen in de zorgboerderij en 4

meeste stemmen kiezen.

externe kinderen/jongeren.

Voortgang in Zorgboerderij Kings and

In november 2015 is begonnen met de bouw

Queens in Ghana

van de derde, grote varkensschuur en het

Niet leuk nieuws bereikte ons over Fankery, de

afbouwen van de loods voor de opslag van

door een vrijwilliger ooit aan de kinderen

veevoer. In december 2015 ontving Rising Stars

geschonken hond. Deze trouwe hond

nog een donatie van een vermogensfonds,

ontwikkelde zich van speelmaatje tot echte

waardoor de financiering van dit project, samen
met de Wilde Ganzen, helemaal rond kwam.
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De 200 Hollandse kuikens zijn alweer
uitgegroeid tot echte legkippen. Met als gevolg

Ondersteuning gekregen en gevraagd!

dat er dagelijks vele eieren geraapt kunnen

Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij

worden.

dit project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen
uitvoeren, noch afronden te zijner tijd.

Van harte willen we hier bedanken:
al onze trouwe en nieuwe donateurs in NL en
daarbuiten; alle kerstdonaties die wij mochten
ontvangen in december; Marijn, die in december
weer wafels voor ons bakte; Ineke en René voor
alle mooie kunstkaarten; Cor en Annelies voor
alle prachtige coupons; en ten slotte al die
medewerkers van het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven, die hun kerstpakket met ons
deelden!

Lopende projecten in de Zorgboerderij
We bereiden ons nu voor op de projecten die we
in 2016 samen met Kings and Queens willen
gaan uitvoeren, zoals de bouw van de 4e en
laatste varkensschuur voor 160 varkens.
Verder zijn er nog diverse wensen, zoals een 2e
hands pickup truck, een waterput met pomp
voor de boerderij, aansluiting van de boerderij
op de electra en een biologische groentetuin op
de extra landbouwgrond.

Activiteiten van Rising Stars in
Nederland
In december 2015 waren we met Rising Stars
aanwezig op maar liefst 5 Kerstactiviteiten in

Verder kunnen we nog steeds met trots melden
dat de ‘Dames van de Zijden Draad’ in Beek &
Donk van geen ophouden weten en maandelijks
prachtige, Ghanese schorten blijven maken
voor volwassenen en kinderen èn zelf verkopen
ten bate van Zorgboerderij Kings and Queens!

In januari gaat onze donateur Anneke met haar
vriendin Iris enkele dagen op bezoek bij de
kinderen in de zorgboerderij!
Op dit moment kunnen de volgende projecten
nog ruime, financiële ondersteuning gebruiken:

* het bouwen van de 4e en laatste
varkensschuur voor de zorgboerderij.
Op 15 januari is al de eerste donatie van
€ 500,- toegezegd vanuit Wijchen door:

Eindhoven, Aarle Rixtel en Maarheeze.
Daarnaast hebben we heel veel stemmen voor
Rising Stars verzameld.
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* het boren van een waterput voor de boerderij
en het aansluiten van de boerderij op de electra

of: even RS in Nuenen bellen voor het samen
en direct sluiten van een overeenkomst.

voorziening ( begrotingen zijn opgevraagd )
* een aanvulling op de bij MIVA aangevraagde

Contact en informatie

financiering van een tweede hands pickup truck

e-mail: info@rising-stars.nl

( benodigde aanvulling is: € 5.000,-)

www.rising-stars.nl

* sponsoring van de maandelijkse zorgkosten

Facebook:

van nog enkele kinderen in Kings and Queens

www.facebook.com/kingsandqueensghana

( basiskosten zijn opgelopen tot € 80 per maand

You Tube:

per kind ) en voor Adjei Charles, die toegelaten

www.youtube.com/watch?v=GNhcxFJXr2w

is tot een Secondary Highschool maar niemand
heeft om die kosten te betalen !

Tenslotte:

Wij geven graag informatie over deze projecten.

Doe je wel eens inkopen via internet?
Dan kan je het werk van Rising Stars steunen

Heeft u of heb jij interesse in het werk van

via twee webshops waaraan Rising Stars als

Rising Stars in Ghana of in onze

kleinschalig goed doel verbonden is:

promotieactiviteiten in Nederland; heb je

http:// goededoelshop.nl/contact/

interessante tips of prospects voor onze

en dan inloggen op: Rising Stars

fondsenwerving, dan stellen we contact zeer op
prijs via: www.rising-stars.nl;

Voor de aanschaf van boeken kan je terecht bij:

E-mail: jaapmatser@rising-stars.nl

www.YouBeDo.com

of via: 040-2833811 of via 06-13321117.

Van elk aangeschaft boek gaat 10% naar Rising
Stars via het vermelden van Rising-Stars.

Ons Rising Stars bankrekeningnummer in

We horen graag of dit lukt!

Nuenen is dag en nacht bereikbaar via het IBAN
rekeningnummer: NL09 RABO 0134 6344 38.

Met hartelijke groet vanuit Nuenen,

Voor het buitenland is onze BIC code:

namens Rising Stars,

RABONL2U

Jaap en Henny Matser

Bij meerjarige, vaste ondersteuning van het
werk van onze, erkende ANBI stichting is een
aantrekkelijke belastingaftrek in Box 1 mogelijk.
Via deze link is meer info beschikbaar:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/
programmas_en_formulieren/
overeenkomst_periodieke_giften
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Nieuwe schommel in gebruik

Sjoerdje de Mimakkus clown met Adua

Yaw uit Offinso gaat naar SHS in Mampong
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