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Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars,
het negende werkbezoek begin dit jaar aan Zorgboerderij Kings & Queens in het tropische Ghana ligt
alweer achter ons en we beginnen in het frisse Nederland weer met nieuwe plannen en activiteiten.

Voortgang in Zorgboerderij Kings and Queens in Ghana
Het was weer een hartelijk weerzien eind januari in de Zorgboerderij. De kinderen renden ons tegemoet
en riepen onze Ghanese namen: Hanny en Jabo. Het is telkens weer een thuiskomen, net als andersom
nu in Nuenen.

Het gaat goed met de kinderen. Verschillende kinderen worden echt groter en we zien ook wat
‘puberteitsverschijnselen’ bij enkele meisjes en jongens. Enkele kinderen lijken nog klein te blijven en
twee kinderen hebben regelmatig medicijnen nodig. Sjoerdje en Coert uit Heerlen brachten een
prachtige vogelnestschommel mee, die na enige aarzeling volop gebruikt werd. Comfort blijkt het heel
leuk te vinden om te schilderen en met verrassend resultaat. Toen we alle cadeautjes, zoals kleding –
speelgoed – tekenmateriaal – schoenen - muziekinstrumentjes en 2 djembé’s, aanboden was het weer
groot feest.

De tweede varkensschuur voor 160 varkens was gereed en in gebruik. Dit alles is eind 2014 mogelijk
gemaakt door verschillende fondsen en donateurs en door de Wilde Ganzen. In onze aanwezigheid zijn
de eerste 8 varkens gewogen en verkocht. Ook konden we het varkensvlees enkele keren proeven.
Per 1 april j.l. waren er al 170 varkens aanwezig in de twee schuren samen en waren er in totaal 20
varkens verkocht. Dat betekent dat de boerderij nu zorgt voor geregelde, zij het beperkte inkomsten.

Voor het eerst sinds jaren zijn er nu 5 medewerkers aangesteld om de kinderen te ondersteunen en
verzorgen: 3 care takers, een schoonmaker en een kokkin. Dat geeft meer rust en meer mogelijkheden
om de kinderen ook individueel te begeleiden.

Vanuit Tamale is de Nuenense Marthe enkele dagen op bezoek geweest en ze keek haar ogen uit. Deze
maand april is zij opnieuw met haar man Henk op bezoek geweest en hebben zij meegedraaid in het
dagprogramma.
Het grote kippenhok voor 50 legkippen dat door de kinderen beheerd gaat worden is ook klaar, maar er
waren nog geen kuikens te zien. Klein foutje in de regie…. dat we nu vanuit Nuenen goed gaan maken.
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Lopende projecten in de Zorgboerderij
De loods voor de opslag voor veevoeder is grotendeels klaar voor gebruik en wordt in 2015 helemaal
afgebouwd. Dit wordt onderdeel van het derde project in de varkensboerderij: bouw van de derde
varkensschuur voor 160 varkens en het afbouwen van de loods. De fondsenwerving hiervoor is gestart
en de Wilde Ganzen heeft laten weten dat zij in principe bereid zijn om mee te financieren via
vermeerdering van de inleg van Rising Stars.

Vlak voordat wij begin maart afscheid namen van de zorgboerderij zijn twee bouwvakkers begonnen om
duizenden stenen blocs te maken voor de bouw van de 5 kamers voor de medewerkers en vrijwilligers.
Dat project zal voor de zomer gereed zijn. De fondsenwerving voor de bouw van deze kamers is in
februari j.l. afgerond met hulp van de Wilde Ganzen! Waarvoor onze dank.

Er is een pickup-truck nodig met cabine om de kinderen te vervoeren en met een laadbak voor de
boerderij. Deze wordt dit jaar vanuit Ghana aangevraagd bij de stichting MIVA. Zij gaan hopelijk een
groot deel van de financiering voor hun rekening nemen in 2015-2016. Uit Nederland heeft zich ook al
één donateur gemeld!

Bij de lokale chiefs in Offinso is de vraag neergelegd om nog wat extra grond te kopen. Het veevoer is zo
duur geworden, dat het belangrijk is om zoveel mogelijk maïs zelf te produceren. De paramount chief
van Offinso heeft ons schriftelijk laten weten dat Kings and Queens 5 grote percelen mag kopen aan de
rand van het terrein naast de varkensschuren. Goed nieuws dus.
Nog beter nieuws is dat een bevriende stichting uit Veldhoven ons vorige week heeft toegezegd om de
aankoop van deze ruim 2.500 m2 te gaan financieren! Ook dit deelproject kan dan voor de zomer
gerealiseerd worden. In de volgende Nieuwsbrief kunnen we jullie meer vertellen over deze stichting.
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Een belangrijke, gezamenlijke activiteit van NGO Kings & Queens en Rising Stars dit jaar is: het
opstellen van een degelijk financieel 5 jaren plan voor de zorgboerderij als geheel. Dit plan moet inzicht
geven in de kansen om de Zorgboerderij in 2019 zelfvoorzienend te laten functioneren en tegelijk een
degelijke administratie en aansturing van de exploitatie mogelijk te maken.
In de volgende Nieuwsbrief hopen we de afronding te kunnen melden.

Activiteiten van Rising Stars in Nederland
Goed nieuws ook vanuit het Bestuur van Rising Stars: we hebben een nieuwe penningmeester gevonden
in Eindhoven. Het is Wilbert van Emden, die een ruime ervaring heeft verworven op financieeladministratief terrein.
Op 16 maart j.l. hebben we in Groendomein het Wasven in Eindhoven afscheid genomen van onze
penningmeester René van Tiel. Hij heeft zich ruim 8 jaren zeer actief ingezet voor onze kleine en
productieve stichting. René wil ons nog enige tijd als all round vrijwilliger blijven steunen.
We gaan nu op zoek naar een vice-voorzitter m/v, die ons als vierde bestuurslid kan versterken.

Na het werkbezoek aan de zorgboerderij in Ghana hebben we in april alweer enkele fondsenverwervende
en verkoopactiviteiten verricht, zoals verkoop van kaarten in Vitalis-Kortonjo in Eindhoven, diverse
vrijwillige werkzaamheden in kringloopwarenhuis Wereldhuis in Eindhoven ( één van onze trouwe
fondsen! ) en we hebben Marijn de wafelbakker geassisteerd tijdens het tweedaagse Internationale
Waterpolotoernooi in Helmond.

Op het programma van Rising Stars staan:


zaterdag 6 juni : deelname aan het Tuinfeest Eckartdal aan de Nuenense weg in Eindhoven



zaterdag en zondag 4 en 5 juli: deelname aan het grandioze Afrikafestival in Hertme
(gemeente Borne)(warm aanbevolen!)
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Opties:


zaterdag 25 juli: deelname aan de Themadag in Erkemederstrand in Zeewolde



zondag 27 september: deelname aan de Andere Mèrt/Regenboogfestival in Geldrop



december: deelname aan diverse Kerstmarkten in Eindhoven en Maarheeze

Ondersteuning gekregen en gevraagd!
Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij dit project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen
uitvoeren, noch afronden te zijner tijd.
Van harte willen we hier bedanken:
al onze trouwe donateurs en weer enkele nieuwe donateurs voor de kinderen ( uit Nuenen c.a. en uit de
regio Rotterdam); Zorgboerderij Klaterspeel in Maarheeze; Peuterspeelzaal de Driewieler in Geldrop;
Stichting Jong in Bilthoven; de Wilde Ganzen in Hilversum; Stichting Vraag & Aanbod in Wijchen;
Stichting TeuntjeAnna in Wijk & Aalburg; onze dochters en diverse familieleden; onze eerste
penningmeester+ echtgenote; familie P. uit Limburg en Nuenen; een gouden huwelijks paar uit Nuenen;
de WereldWinkel in Nuenen, voor de verkoop van onze artikelen toen wij in Ghana waren; de schenkers
van een vogelnestschommel en nog veel meer uit Heerlen; de schenkers van vele, prachtige shirts uit
Nuenen; de Regenboogquiltgroep uit Nuenen voor 3 prachtige Vlisco quilts; Marijn de wafelbakker uit
Beek & Donk; etcetera…..
Tenslotte mogen we nog melden dat de ‘Dames van de Zijden draad’ in Beek & Donk van geen
ophouden weten en maandelijks prachtige Ghanese schorten blijven maken èn verkopen ten bate van
Zorgboerderij Kings and Queens!

Op dit moment kunnen de volgende projecten nog ruime, financiële ondersteuning gebruiken:


Bouw van de derde varkensschuur voor 160 varkens en afbouwen van de loods
voor veevoer ( in 2015: € 28.022,08 ). (De Wilde Ganzen hebben toegezegd om
1/3 deel van dit budget te financieren als aanvulling op het door Rising Stars te
verwerven 2/3e deel );



Een aanvulling op de aan te vragen financiering van een tweede hands pickup truck door
MIVA ( in 2015-2016: aanvulling is € 5.000,-)



Aanleg ven en training voor een biologische ‘schooltuin’ met hulp van het Agro Eco Louis
Bolk Instituut Afrika ( in 2015-2016: ruim € 2.000,-)



Sponsoring van de maandelijkse zorgkosten van nog enkele kinderen van Kings and Queens:
vanaf september a.s. de kosten van de basisschool voor Blessing ( € 85 per 4 maanden ) en
voor Kofi Akaa is er nog een kleine sponsorruimte over ( € 5,- per maand ).
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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 mogelijk. Voor meer info: even RS in Nuenen bellen.

Met warme groet vanuit Nuenen namens Rising Stars,

Jaap en Henny Matser

Contact en informatie:
e-mail: info@rising-stars.nl
www.rising-stars.nl
Facebook: Zorgboerderij Kings and Queens Ghana/ www.facebook.com/kingsandqueensghana You Tube:
www.youtube.com/watch?v=GNhcxFJXr2w
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Tenslotte:
Doe je wel eens inkopen via internet?
Dan kan je het werk van Rising Stars steunen via twee webshops waaraan Rising Stars als
kleinschalig goed doel verbonden is:

http:// goededoelshop.nl/contact/
en dan inloggen op: Rising Stars

Voor de aanschaf van boeken kan je terecht bij:
www.YouBeDo.com
Van elk aangeschaft boek gaat 10% naar Rising Stars via Rising-Stars.
We horen graag of dit lukt!

Henny en Sarfo-Yaw zijn vrienden geworden

Naomi ziet voor het eerst varkens en biggen
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