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Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars,
deze week beginnen voor Rising Stars de Kerstmarkten in de regio: soms buiten, soms
binnen, maar altijd gezellig. December is traditie getrouw een drukke maand met veel
belangstelling voor kleine Goede Doelen, zoals Rising Stars.
In deze Nieuwsbrief kijken we weer even terug en vooral ook vooruit naar het nieuwe jaar
2015.
Voortgang in Zorgboerderij Kings and Queens in Ghana
We krijgen steeds meer en sneller informatie over het leven van alle dag en over de
voortgang van de kleine en grote projecten in de Zorgboerderij. Behoudens af en toe een ziek
kind, gaat het heel goed in de Zorgboerderij. Er is veel leven en actie.
Speciaal voor de kinderen konden we een nieuwe, grotere schommel laten plaatsen en een
stevig kippenhok laten bouwen. Dit kippenhok biedt plaats aan 50 kippen en zal geheel door
de kinderen verzorgd gaan worden. En de eieren zijn voor eigen consumptie!
De tweede varkensschuur voor 160 varkens is af en alweer bewoond door een aantal varkens.
Nieuwe biggetjes worden geboren en een aantal zeugen zijn (weer) zwanger. Een heel bedrijf.
Er is een nieuwe boer aangesteld. Een aantal volwassen varkens gaat binnenkort verhuizen,
want worden verkocht. En dat is voor het project een mijlpaal: voor het eerst komen er
binnenkort eigen inkomsten!
Een aantal kinderen vindt het leuk om mee te werken in de boerderij: vooral om mee te
werken op het land en mee te oogsten en het maïs te malen.
Goed nieuws is ook dat nu toch de vijfde medewerker is benoemd. Hij heet Annarfo en heeft
al ervaring opgedaan in Hand in Hand Community in Nkoranza, waar zo’n 60 kinderen en
volwassenen met een verstandelijke beperking wonen. Annarfo zal met Linda en Jennifer de
kinderen ondersteunen en –zonodig- verzorgen.
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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 en betaald.
Er is een pickup-truck nodig met cabine om de kinderen te vervoeren en een laadbak voor de
boerderij. Deze is aangevraagd bij de stichting MIVA. Zij gaan hopelijk een groot deel van de
financiering voor hun rekening nemen in 2015.
Op dit moment loopt de fondsenwerving voor de bouw van 5 kamers + faciliteiten voor de
medewerkers en buitenlandse vrijwilligers. Dat zal een geweldige ondersteuning zijn van de
medewerkers, die nu nog met de kinderen in hun nieuwe woonhuis wonen. De Wilde Ganzen
willen dit project mee financieren. Rising Stars probeert deze maand nog de laatste € 3.000,te verwerven en dan kan de bouw in 2015 beginnen.
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 zelf maïs te produceren.

Activiteiten van Rising Stars in Nederland
Goed nieuws van uit het Bestuur van Rising Stars: we zijn in vergevorderd stadium van
gesprekken met een nieuwe penningmeester uit Eindhoven. In de volgende Nieuwsbrief
kunnen we hem aan u voorstellen. De immer actieve, huidige penningmeester René van Tiel
kan terug zien op 7 productieve en goede jaren voor Rising Stars.
We gaan nu op zoek naar een vice-voorzitter m/v, die ons als vierde bestuurslid kan
versterken.
Rising Stars is dit jaar zeer actief geweest in het werven van fondsen en het verkopen van
Ghanese kunstnijverheid en Kunst- en Kerstkaarten in onze regio ZO-Brabant en in het land.
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Daarnaast krijgen we steeds meer hulp van allerlei ( groepjes ) vrijwilligers, die zelf ook
creatief aan de slag gaan voor Zorgboerderij Kings and Queens. Dat is vaak te volgen op
facebook. Van Ingrid Kremers van Marketwize kregen we professioneel advies over het
verbeteren van onze fondsenwerving.
Henny en Jaap Matser gaan weer op werkbezoek naar Ghana van 16 januari tot 10 maart
2015. De voorbereidingen lopen al en enkele volle koffers en een volle agenda gaan mee.
Wij zijn vooral via de mail bereikbaar. Voor de duidelijkheid en geruststelling: in Ghana is
gelukkig geen Ebola epidemie tot nu toe. Wij krijgen daar in Ghana weer bezoek van onze
vrijwilligers Coert en Sjoerdje en misschien ook van Bibi en Marthe. Zelf gaan we ook weer
naar Tamale in het noorden om daar inkopen te doen en enkele projecten te bezoeken.
Ondersteuning gekregen en gevraagd!
Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij dit project niet kunnen uitvoeren, noch
afronden te zijner tijd. En wat hebben we sinds augustus weer een ondersteuning gekregen
van familie, vrienden, vrijwilligers, donateurs, fondsen en klanten die onze mobiele winkel
bezochten! Hartelijk dank hiervoor en ook voor de energie die we hierdoor kregen.
Speciale vermelding van de steun in de afgelopen periode van: Marijn de wafelbakker en zijn
familie; kringloopwarenhuis Wereldhuis in Eindhoven; Stichting LMS Supports; Stichting Bewa
Ghana in Boxtel; Stichting Djenné in Eindhoven; Books4Life in Eindhoven; Werkgroep ZWO
van de Prot.Gemeente Nuenen; Houtse Winkel van Swinkel in Mierlo-Hout e.a.
En op dit moment zijn de ‘Dames van de Zijden draad’ als mobiel naaiatelier helemaal
losgegaan in en vanuit Beek en Donk met het produceren en verkopen van echte ‘Afrikaanse
schorten’ voor de feestdagen!! En de opbrengst gaat naar Zorgboerderij Kings and Queens.
Nog een verrassing: Rising Stars is uitgenodigd en uitgekozen als één van de 10 Goede
Doelen die komend jaar door Marketing- en Sales Bureau Fredon V.O.F uit Geldrop gesteund
gaan worden!
Op dit moment kunnen de volgende projecten nog ruime, financiële ondersteuning gebruiken:


De bouw van 5 kamers op locatie Zorgboerderij voor de medewerkers en externe
vrijwilligers (deze maand nog € 3.000,- nodig )



Een aanvulling op de mogelijke financiering van een tweede hands pickup truck
door MIVA ( in 2015: € 5.000,- )
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Aanleg ven en training voor een biologische ‘schooltuin’ met hulp van het Agro Eco
Louis Bolk Instituut Afrika ( € 2.000,-)



Sponsoring van de maandelijkse zorgkosten van nog enkele kinderen van Kings
and Queens ( elk kind kost momenteel € 60,- per maand. Sponsoring vanaf € 5,per maand is zeer welkom tot de inkomsten van de boerderij voldoende zijn ).

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.
Prettige Feestdagen toegewenst en een Gelukkig Nieuwjaar,
namens Rising Stars,
Jaap en Henny Matser

Linda heeft dit jaar haar kralen-activiteit nieuw leven in kunnen
blazen met hulp van Lizzie uit Zwitserland. Rising Stars verkoopt
vanaf nu een deel van deze zelfgemaakte halskettingen en
armbanden.
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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

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!

Zij waren dit jaar nieuwe en verrassende ondersteuners van het werk van Rising Stars!

Henny en Sarfo-Yaw zijn vrienden geworden

Naomi ziet voor het eerst varkens en biggen
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