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Beste Vrienden en Relaties van Rising

* de Jaarrekening 2016 en Begroting van 2017 van

Stars,

Rising Stars zijn gereed! De resultaten over 2016 zijn

Hierbij zenden wij jullie onze 2e Nieuwsbrief toe met

prima en de begroting 2017 is behoorlijk ambitieus.

allerlei nieuws over het project Zorgboerderij in Ghana

Op verzoek zenden we deze documenten graag toe en

en over de ondersteuning door Stichting Rising Stars.

ze komen ook in de website.

Ons werkbezoek aan de zorgboerderij in februari-

* in deze maand op 25 mei bestaat onze Stichting

maart j.l. levert natuurlijk extra nieuws op.

precies 10 jaar: een klein jubileum dus. Het is wel
heel snel gegaan allemaal. We gaan graag nog enkele

Kort Nieuws
e

jaren door met deze positieve uitdaging. En we willen

* Het 11 werkbezoek ligt alweer achter ons.

jullie allemaal hartelijk danken voor de bijzondere

Het was fijn om weer actief op de vertrouwde plekken

steun en samenwerking in al deze jaren.!

te zijn en te zien dat de kinderen het goed maken.
Er wonen op dit moment 10 kinderen in de
zorgboerderij in leeftijd variërend van 10-24 jaar.
Zij worden door 5 Ghanese medewerkers begeleid.
Sjoerdje, de MiMakkus clown en haar man hebben
drie weken met ons opgetrokken en meegewerkt.
Veel kinderen helpen mee met de verwerking van de
maïsoogst en twee sterke jongens assisteren nu 2x
per dag in de varkensboerderij.
De varkensboerderij is helemaal klaar en de varkens

Sjoerdje de Mimakkus clown

worden nu per kilo verkocht in twee kleine winkeltjes

met Adua, 2015

in Offinso.
Er is met het bestuur van NGO Kings and Queens

Lopende en nieuwe projecten in de

uitvoerig gesproken over alle resultaten in 2016 en

Zorgboerderij in 2017-2018

over hoe we samen gaan werken aan de

* Dit jaar gaan we zeker de organische groentetuin

verzelfstandiging van de zorgboerderij in de komende

voor de kinderen en begeleiders laten aanleggen en

jaren.

hen laten leren en oefenen in het kweken van eigen

Met behulp van diverse donaties uit Limburg, van de

groentes e.d.

Dames van de Zijden Draad en van en via Rising Stars

* De bedoeling is om dit jaar ook te starten met de

konden vele concrete zaken aangeschaft of

bouw van een grote kippenboerderij voor 3 x 2.000

gerepareerd worden,

Hollandse kippen. Het tempo van de bouw en werking
zal afhangen van de inkomsten uit de boerderij en van
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de fondsenwerving in Nederland. Het streven is om dit

Rising Stars heeft zich alweer ingeschreven voor

project eind 2018 gereed te hebben.

deelname aan:

* Het bestuur van Kings and Queens is bezig om een

* de proloog Betere Werelddag van het Eckartcollege

eigen website te laten ontwikkelen, waardoor ook de

op dinsdag 16 mei in Eindhoven. Op 13 juni zijn hun

communicatie en fondsenwerving in Ghana verder

sponsoracties mede bestemd voor Rising Stars!

ontwikkeld kunnen worden.

* Tuinfeest Eckartdal aan de Nuenenseweg in

* Rising Stars zal zich met Nederlandse partners gaan

Eindhoven op zaterdag 20 mei van 10.00-17.00 uur.

inzetten om professionele vrijwilligers en stagiaires de

* het 3e Drakenbootfesitival/Wereldmarkt op zondag 4

komende jaren uit te zenden ter ondersteuning van de

juni in Helmond. www.drakenbootfestival.nl/helmond

zorgboerderij. Ons volgende werkbezoek staat

* het 29e Afrikafestival in Hertme ( gem.Borne ) op

gepland in 2019.

1 en 2 juli. Zie: www.afrikafestivalhertme.nl .
* de 2e Verenigingenmarkt op zondagmiddag 10

Activiteiten van Rising Stars in

september in Nuenen. Hier gaan wij ook weer wafels

Nederland

bakken. Zie: www.verenigingenmarktnuenen.nl

Terug uit Ghana konden we meteen aan de slag voor
de Solidariteitsmaaltijd op 7 april in kerkelijk centrum

Ondersteuning gekregen en gevraagd

de Regenboog in Nuenen. Dat is een mooie avond

Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij dit

geworden met een volle zaal, Ghanees eten ,

project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen uitvoeren,

kraampjes en echte West-Afrikaanse djembé muziek

noch te zijner tijd afronden.

door Metisse. Zie: www.solidariteitsmaaltijd.info

Van harte willen we daarom hier onze donateurs en

De prachtige opbrengst van ruim € 1.600,- zal

fondsen van februari –maart -april 2017 bedanken :

besteed worden aan de bouw van de kippenfarm.

Stichting NN uit Wijk en Aalburg en de werkgroepen
MOV en ZWO uit de Nuenense kerken en de

Rondom Pasen was weer de Samen Verder huis aan

Protestantse Gemeente Nuenen voor de Samen

huis collecte in Nuenen c.a. Tientallen collectanten

Verder collecte opbrengst en tenslotte alle trouwe èn

gingen met de RS bestuursleden weer vrijwillig op pad

nieuwe donateurs.

en haalden bijna € 10.000,- op, waarvan € 6.000,-

Wij hebben Merijn de Wafelbakker uit Beek en Donk

voor Rising Stars ten behoeve van de kippenfarm in

met een oorkonde bedankt voor 3 jaar wafels bakken.

Ghana.

Binnenkort gaat onze vrijwilliger Merel in Maarssen

Alle vrijwilligers van deze twee activiteiten in Nuenen

trouwen met haar Rogier. Zij beheert onze facebook

willen wij ook hierbij hartelijke bedanken mede

pagina. Alvast onze hartelijke gelukwensen voor jullie

namens zorgboerderij Kings and Queens.

huwelijk.
De ‘Dames van de Zijden Draad’ in Beek & Donk e.o
hebben aangegeven dat zij ook in 2017 Ghanese
schorten en andere producten blijven maken en
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verkopen ten bate van de kinderen in Zorgboerderij

Ons Rising Stars bankrekeningnummer in Nuenen is

Kings and Queens! Hier zijn we heel blij mee en

dag en nacht bereikbaar via het IBAN

Rising Stars levert graag mooie Ghanese doeken voor

rekeningnummer: NL09 RABO 0134 6344 38.

deze producten.

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 een schriftelijke
overeenkomst.
Op dit moment kunnen de volgende projecten
nog financiële ondersteuning gebruiken:
* sponsoring van (een deel van) de maandelijkse
zorgkosten van enkele kinderen in Kings and Queens
(basiskosten in de woonvoorziening zijn opgelopen tot
ruim € 90,- per kind per maand. Dit is 3 euro per
kind per dag).
Een bijdrage vanaf 5 euro per maand is heel welkom.

Contact en informatie
E-mail: info@rising-stars.nl
Website: www.rising-stars.nl
Facebook: www.facebook.com/kingsandqueensghana
You Tube: www.youtube.com/watch?v=GNhcxFJXr2w
Tenslotte,doe je wel eens inkopen via internet?
Dan kan je het werk van Rising Stars steunen via
twee webshops waaraan Rising Stars als

* in 2017 en 2018 willen we samen met zorgboerderij
Kings and Quuens een kippenfarm met 6.000
Nederlandse kippen gaan bouwen. Dit wordt een flinke

kleinschalig goed doel verbonden is:
www.Doelshop.nl

http://rising-stars.doelshop.nl/

investering en alle hulp is welkom!

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.

En voor de aanschaf van boeken kan je terecht bij:
www.YouBeDo.com
Van elk aangeschaft boek gaat 10% naar Rising Stars
via het vermelden van Rising-Stars.
We horen graag of dit lukt!
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Met hartelijke groet vanuit Nuenen,
namens Rising Stars,

Jaap en Henny Matser

Afscheid in Offinso, maart 2017
Naomi in 2016

Grote kledingkisten voor alle kinderen, maart 2017

Werken met maís in 2017
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