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Hierdoor komt er in de woonvoorziening
voor de kinderen ook ruimte vrij. Besloten

Beste Vrienden en Relaties van Rising

is om Dennis als de 11e bewoner te laten

Stars,

terugkeren. Hij had in het dorp niemand

het is 19 november vandaag en tijd om

meer om voor hem te zorgen! Ook komt er

jullie weer te informeren over het project

een nieuw kindje voor alleen overdag. Haar

Zorgboerderij Kings and Queens in Ghana.

ouders werken als leerkracht op de

In deze Nieuwsbrief kijken we een beetje

basisschool waar Blessing ook dagelijks

terug op wat we bereikt hebben in 2015 en

met plezier heengaat.

zoemen we in op de Kerstactiviteiten in

Rising Stars ondersteunt dan: 11 kinderen

november en december. Tenslotte kunnen

in de zorgboerderij, 1 kind in de dagopvang

we al enkele activiteiten in 2016

en 4 externe kinderen/jongeren.

aankondigen.
In oktober j.l. konden we met enige moeite
Voortgang in Zorgboerderij Kings and

ruim € 18.000,- overmaken naar de Wilde

Queens in Ghana

Ganzen voor de bouw van varkensschuur

We krijgen nog steeds wekelijks enkele

nr.3 en het afbouwen van de loods voor

apps en maandelijks enkele mails van en

veevoer. De WG heeft dit berdrag met 50%

over de zorgboerderij Kings and Queens.

vermeerderd en meteen doorgestuurd naar

Sinds juli is er weer veel gebeurd!

Ghana, zodat de bouw kon beginnen!
Dit is het eerste jaar, waarin de

Met de kinderen gaat het goed!

zorgboerderij zelf geld verdient met de

Zij vermaken zich ook weer met de

verkoop van 1-jarige vleesvarkens.

bouwvakkers, die druk bezig zijn in de

De opbrengst wordt voorlopig gebruikt om

zorgboerderij. Begin deze maand is het

samen met Rising Stars de boerderij verder

gebouw met 5 kamers en faciliteiten voor

te laten groeien.

medewerkers en vrijwilligers opgeleverd.
Een mijlpaal voor de medewerkers!

Dankzij een grote donatie van de Stichting
Vrienden van Kassim is er een aangrenzend
perceel van 2.500 m2 aangekocht voor
uitbreiding van de landbouw. Dit is een
zeer waardevolle uitbreiding, waarvoor
onze grote dank.
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En dan zijn ook nog eens 200 Hollandse

Lopende projecten in de Zorgboerderij

kuikens ingevlogen, als bewoners van de

We bereiden ons nu voor op de projecten die we

eerste kippenschuur, die door de kinderen

in 2016 samen met Kings and Queens willen

onder begeleiding wordt beheerd. Over 6

gaan uitvoeren, zoals de bouw van de 4e en

maanden zullen de eerste eieren geraapt

laatste varkensschuur voor 160 varkens.

kunnen worden.

Verder zijn er nog diverse wensen, zoals een 2e
hands pickuptruck en water en electra voor de

Het kippenhok voor de kinderen

boerderij en een biologische groentetuin op de
extra landbouwgrond.

Activiteiten van Rising Stars in
Nederland
In juli, augustus en september stonden we
met onze Ghana kraam op diverse plekken
en markten, buiten en binnen. Leuk om te
doen, we ontmoeten veel mensen en
verdienen ook wat ter financiering van de
zorgkosten van de kinderen.
Het team medewerkers bestaat nog steeds
uit 5 personen. Angela is om studie
redenen vertrokken en opgevolgd door
miss Asafo Agyei. Ook zij heeft haar
ervaring verworven in Hand in Hand
Community in Nkoranza.
Wij hebben deze week een lezing bij
gewoond over de mogelijkheden van deze
kinderen om zich te hechten aan hun
begeleiders. Dit vraagt wel om continue
aanwezigheid van begeleiders die hiervoor
open staan. Dit blijft ook een belangrijk
aandachtspunt voor de zorgboerderij.

A.s. zaterdag start een serie van 5
Kerstmarkten, waarvoor we zijn
uitgenodigd. Wees welkom bij:
* Kerstmarkt van Kringloopwarenhuis
Wereldhuis in de Laagstraat in Eindhoven
op 21 november van 10.00-15.00 uur
* Kerstmarkt in Wilgenhof van Vitalis
woonzorg groep in Eindhoven op 10
december van 10.00 – 16.00 uur
* Kerstmarkt buiten in Groendomein
Wasven in Eindhoven op 12 december van
13.00-17.30 uur
* Winterfair in Klokkengieterij te Aarle
Rixtel op 20 december van 12.00-18.00
uur
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* Levende Kerststal in zorgboerderij

per kind ) en voor Adjei Charles, die toegelaten

Klaterspeel in Maarheze op 22 december

is tot een Secondary Highschool maar niemand

vanaf 18.30 uur.

heeft om die kosten te betalen !

Ondersteuning gekregen en gevraagd!

Heeft u of heb jij interesse in het werk van

Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij

Rising Stars in Ghana of in onze

dit project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen

promotieactiviteiten in Nederland; heb je

uitvoeren, noch afronden te zijner tijd.

interessante tips of prospects voor onze
fondsenwerving, dan stellen we contact zeer op

Van harte willen we hier bedanken:

prijs via: www.rising-stars.nl;

al onze trouwe en nieuwe donateurs in NL en

E-mail: jaapmatser@rising-stars.nl

daarbuiten!; de kerken in Nuenen c.a.; Henk

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

voor zijn partij nieuwe T-shirts; Annelies en Cor
voor een grote zak vol prachtige coupons uit

Ons Rising Stars bankrekeningnummer in

Helmond; Marijn, die ze weer bakte in Geldrop

Nuenen is dag en nacht bereikbaar via het IBAN

en Sjoerdje als Mimakkus clown was ook in

rekeningnummer: NL09 RABO 0134 6344 38.

Geldrop bij de Andere Mèrt; etc.

Voor het buitenland is onze BIC code:
RABONL2U

Verder kunnen we nog steeds melden dat de

Bij meerjarige, vaste ondersteuning van het

‘Dames van de Zijden Draad’ in Beek & Donk

werk van onze, erkende ANBI stichting is een

van geen ophouden weten en maandelijks

aantrekkelijke belastingaftrek in Box 1 mogelijk.

prachtige Ghanese schorten blijven maken

Voor meer info: even RS in Nuenen bellen.

voor volwassenen en kinderen èn zelf verkopen
ten bate van Zorgboerderij Kings and Queens!

Met hartelijke groet vanuit Nuenen,
namens Rising Stars,

Op dit moment kunnen de volgende projecten

Jaap en Henny Matser

nog ruime, financiële ondersteuning gebruiken:

* het boren van een waterput voor de boerderij
en het aansluiten van de boerderij op de electra
voorziening ( begrotingen zijn opgevraagd )
* een aanvulling op de bij MIVA aangevraagde
financiering van een tweede hands pickup truck
( benodigde aanvulling is: € 5.000,-)
* sponsoring van de maandelijkse zorgkosten
van nog enkele kinderen in Kings and Queens
( basiskosten zijn opgelopen tot € 80 per maand
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Contact en informatie:

e-mail: info@rising-stars.nl
www.rising-stars.nl

Naomi ziet voor het eerst biggetjes

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!

Sjoerdje de Mimakkus clown met Adua
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