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Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars,

‘tussen alle buien door……….schijnt de zon voor Rising Stars’
Met deze beeldspraak kunnen we de periode april - augustus goed typeren.
Met name de fondsenwerving kwam dit jaar pas in de zomer goed op gang en we hebben
buiten in de Rising Stars kraam ook heel wat regenbuien doorstaan…..
In deze derde Nieuwsbrief van dit jaar geven we graag alle zonneschijn voor Rising Stars
door, maar ook een groot verlies.
Project ‘Bouw tweede varkensschuur voor 180 varkens en start bouw loods voor
veevoeders’.
We kunnen trots en tevreden melden dat de werving van de benodigde fondsen sinds vandaag
ruim is geslaagd! De Wilde Ganzen gaan nu onze inleg met 55% vermeerderen tot het
afgesproken budget van € 25.000,- en in september a.s. start de bouw van de tweede
varkensschuur. Op deze plaats willen we alle fondsen van harte bedanken, hen hier ook bij
name noemen, enkele nieuwe fondsen vermelden en een drietal logo’s presenteren aan het
einde van deze nieuwsbrief.
Onze trouwe, ondersteunende fondsen zijn weer: Ambtsgroep ZWO PGN, Zorgboerderij
Klaterspeel, Stichting TeuntjeAnna, Stichting Vraag en Aanbod, Stichting Wereldhuis,
Recreatiecentrum Erkemederstrand, Stichting ZZG – grenzenloze zorg -, en de Wilde Ganzen.
Onze nieuwe fondsen zijn: de Louisa Stichting samen met Loge de Schakel, Stichting G.G.D.
Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt, de heren senioren van Golfclub de Gulbergen, en
de Debman Stichting te den Haag. Allemaal en ook de actieve tussenpersonen krijgen jullie
een pluim van Blessing, één van de 10 kinderen in de Zorgboerderij:
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Voortgang in Zorgboerderij Kings and Queens
Vanaf nu gaan Rising Stars en Kings and Queens samen het volgende project voor dit jaar
aanpakken: de bouw van 5 kamers voor de medewerk(st)ers en buitenlandse vrijwilligers van
zorgboerderij ‘Kings and Queens’. Deze kamers worden aaneengesloten gebouwd op het
terrein van de zorgboerderij. De winst hiervan is dat de teamleden niet meer in het woonhuis
tussen de kinderen verblijven, maar kortbij buiten het woonhuis hun eigen kamer krijgen met
privacy en gemeenschappelijk sanitair.
We krijgen regelmatig positieve berichten over de kinderen in Kings and Queens. Zij hebben
net als wij enthousiast de prestaties van het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal gevolgd.
Op dit moment zijn de meeste kinderen weer actief bezig met het oogsten van de maïs,
alweer de tweede oogst dit jaar.
Er verblijven nu zo’n 70 varkens in de eerste varkensschuur. Begin januari 2015 worden de
eerste inkomsten uit de verkoop verwacht.
Binnenkort wordt een nieuw, groter frame voor 2 schommels geplaatst en speciaal voor de
kinderen een kippenhok voor 50 kippen. De eieren zullen voor eigen consumptie zijn.
Rising Stars ondersteunt met een groep donateurs uit verschillende landen twee jongemannen
met een ernstige meervoudige beperking, die nog niet in Kings and Queens wonen. Antwi van
21 jaar woonde de laatste jaren weer bij zijn ouders en familie in Offinso. In februari j.l.
konden we hem een nieuwe rolstoel geven, waar hij heel blij mee was. Esther en Anneke uit
Nederland hebben jarenlang bijgedragen aan de kosten van zijn verzorging.
Afgelopen maandag 11 augustus is hij plotseling overleden en deze week vindt het afscheid
van hem plaats in de funra (Ashanti begrafenis ritueel). Wij zijn heel blij dat hij de laatste
jaren weer thuis kon wonen en genoot van de liefdevolle aandacht van zijn ouders en familie.
Wij herinneren hem als een hele lieve jongen met sprekende ogen.
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Activiteiten van Rising Stars in Nederland
De Rising Stars kraam heeft de afgelopen maanden al op verschillende plekken gestaan in
Eindhoven (2x), twee dagen in Hertme (gemeente Borne) tijdens het Afrikafestival,
in Zeewolde als het Goede Doel van Erkemederstrand en in Nuenen-Mierlo als het Goede Doel
van het senioren golf toernooi. Soms met stralend weer en soms met stevige buien, maar
altijd de moeite waard.
Voor de komende periode staat de Rising Stars kraam op:


de eerste, grote VERENIGINGENMARKT in het Park, centrum van Nuenen op
zondag 31 augustus van 12.00-17.00 uur



de andere Mèrt/ Regenboogfestival in de Kasteeltuin van Geldrop op zondag 28
september van 12.00 tot 17.00 uur. Marijn ( 12 jr.) de wafelbakker uit Beek en
Donk gaat met zijn familie en vrienden ook weer wafels bakken voor Rising Stars!

Via Rosalie Matser zijn we in contact gekomen met peuterspeelzaal ‘de Driewieler’ in Geldrop.
Onder leiding van leidster Brigit gaan de kinderen de komende maanden aan het werk voor
Kings and Queens. Tijdens de Kerstmarkt in december a.s. zal er dan een mooie
ondersteuning kunnen komen. Maar het mooiste is al: ‘kinderen voor kinderen’!
Graag wil het Bestuur van Stichting Rising Stars in contact komen met enthousiaste
kandidaten voor de nieuwe functie van vice-voorzitter en tevens ter vervanging van onze
penningmeester, die na 7 jaar ‘afzwaait’. Met dit vernieuwde en uitgebreide bestuur van 4
personen kunnen we weer stevig de volgende fase in van de stapsgewijze voltooïng van
Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso, Ghana.
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
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Met dank ook aan al onze trouwe donateurs en graag tot ziens,
Jaap en Henny Matser
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
Onze nieuwe relaties:

Vrijmetselaarsstichting “Louisa Stichting”

Vrijmetselaarsloge “De Schakel”
te Dordrecht
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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!
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