Extra Nieuwsbrief Rising Stars Mei 2013

Datum : 21-05-2013

Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars,
er is Nieuws te melden en daarom sturen we een Extra Nieuwsbrief uit, zodat we het nieuws
met jullie kunnen delen:


Website van Rising Stars is vernieuwd
Na enkele weken hard werken en met steun van onze deskundige vrijwilliger Ward
Eerland is de vernieuwde website van Rising Stars op 16 mei j.l. online gegaan!
U kunt nu gaan kennismaken met deze nieuwe site via www.rising-stars.nl
Rosalie Matser is René van Tiel opgevolgd als webmaster van deze website en Jaap
Matser is redacteur. De site zal steeds update gehouden worden en jullie reacties en
kopij zijn welkom bij: roosmater@hotmail.com en jaapmatser@rising-stars.nl
Namens het Bestuur willen wij onze webmaster-pionier René hartelijk bedanken voor
zijn jarenlange, vrijwillige werk voor de eerste website van Rising Stars.

 Persbericht
‘Bouw varkensboerderij voor kinderen met een beperking
in Ghana kan beginnen
Goed nieuws voor de kinderen met een (meervoudige) beperking die in Zorgboerderij
Kings and Queens in Offinso, Ghana wonen. Na de oplevering van hun nieuwe huis in de
zorgboerderij in 2012, kan deze zomer met de bouw van een echte varkensboerderij
begonnen worden.
Sinds 2007 ondersteunt de Nuenense Stichting Rising Stars deze kinderen via de Ghanese
partnerstichting Kings and Queens in Offinso.
Jaap Matser, voorzitter van Rising Stars, vertelt: ’de eerste jaren hebben we samen hard
gewerkt aan goede opvang en een aangepast huis. Hiervoor hebben we heel veel steun
gekregen uit Nuenen en de regio Zuid Oost Brabant. Maar over enkele jaren moet de
zorgboerderij in oprichting klaar zijn en de eigen kosten kunnen financieren’.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een rendabele boerderij met varkens, geiten en kippen
voldoende geld moet kunnen opbrengen om 20 kinderen met een verstandelijke of
meervoudige beperking een veilige woonplek met voldoende zorg en ondersteuning te
bieden. Henny Matser licht toe; ‘enkele, grotere kinderen kunnen op den duur zeker onder
begeleiding een handje helpen of zelfs enkele uren per dag in de boerderij gaan werken’.
Dankzij een mooie premie van de Wilde Ganzen in april kon Rising Stars het benodigde
budget voor de eerste investering van € 20.000,- verwerven. Medewerkers van de Wilde
Ganzen gaan dit jaar de zorgboerderij ook bezoeken en beoordelen of een tweede
investering in 2014 gedaan kan worden.
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Dus hopelijk kan dit project Zorgboerderij vervolgd worden.
Voor meer informatie, zie:
www.wildeganzen.nl; www.rising-stars.nl; www.facebook.com/kingsandqueensghana;
April 2013’



Goederen voor Zorgboerderij worden via een zeecontainer naar Ghana
verscheept
Van Stichting Vraag en Aanbod Internationaal uit Alphen ( N-Br.) kregen we bericht dat
een hele partij gered gereedschap en een damesfiets gratis klaar stonden voor
verzending overzee naar Offinso ( www.vraagenaanbodinternationaal.nl ).
Op advies van dr. Hans de Wall van stichting Ananse in Offinso (Ghana) hebben wij het
bedrijf Best Africa Services in Den Haag uitgenodigd om deze goederen van ‘door to
door’ naar zorgboerderij Kings and Queens in Offinso te brengen. Wij kregen bericht
dat het schip met zeecontainers op vrijdag 24 mei a.s. uit Amsterdam zal vertrekken
naar de havenstad Tema in Ghana. Heel spannend allemaal en we hopen dat de partij
gereedschappen en de fiets veilig in Offinso zullen aankomen. De transportkosten zijn
gedoneerd door Vrienden van Rising Stars uit Limburg, waarvoor onze dank!



Team medewerkers van zorgboerderij Kings and Queens wordt uitgebreid.
Van hoofdleidster Linda Amanda kregen we via de mail het bericht dat er binnenkort
een vierde medewerker zal arriveren. Met hulp vanuit Hand in Hand Community in
Nkoranza, Ghana, zal Jerry binnenkort arriveren en als caretaker aan de slag gaan.
Daarmee komt het team weer op 4 personen uit.
Met z’n allen blijven we zoeken naar een vijfde medewerker (caretaker), die ook de
nodige aandacht aan de 10 kinderen kan geven en het team ontlasten kan bij de 24
uurs zorg in de zorgboerderij.



Joachim, de jongste Vriend en Donateur van Rising Stars
Misschien herinneren jullie je Joachim nog? Hij woont in Wapserveen ( Drenthe).
In 2011 doneerde hij geld voor de kinderen van de zorgboerderij om daarvan nieuwe
Duplo te kopen. Inmiddels is Joachim 9 jaar en is daarna opnieuw geld gaan sparen.
Met hulp van zijn ouders heeft hij onlangs maar liefst 206 euro overgemaakt naar
Rising Stars. Het geld heeft als bestemming: het kopen van varkens voor de dit jaar te
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bouwen varkensstallen. Afgelopen week heeft hij ook een spreekbeurt over Kings and
Queens gehouden in zijn school en hiervoor een hoog cijfer gekregen.
Joachim: hartelijk bedankt en bij deze benoemen we jou tot Jeugd Ambassadeur van
Stichting Rising Stars.
Activiteiten van Stichting Rising Stars

Activiteitenkalender
Stichting Rising Stars 2013
Wat
Voorlichting, informatie en
verkoop van Ghanese en
andere producten:
Tuinfeest Eckartdal, Lunet
zorg
Voorjaarsmarkt in de Akkers
PM MultiCultimarkt
Harderwijk

Wanneer

Waar

25 mei van 10.00 tot 17.00
uur

Woonpark Eckartdal,
Nuenenseweg 1, 5631 kb
Eindhoven
M.Begemannstraat 9,Nuenen
www.archipelzorggroep.nl
Parkweg 3, 3842 AD
Harderwijk
www.multicultiharderwijk.nl
Laagstraat 288 A in
Eindhoven
www.stedenkontakt.nl
Hertme ( gemeente Borne)
www.afrikafestivalhertme.nl
Erkemederstrand, gemeente
Zeewolde
www.erkemederstrand.nl
Nuenen, bij Gemeentehuis
www.weverkeshof.nl

25 mei van 14.00 tot 17.00
uur
15 juni van 11.00 tot 19.00
uur

Zomermarkt van
kringloopmagazijn Stichting
Stedenkontakt
Afrikafestival 2013

22 juni van 10.00 tot 15.00
uur

Goede Doelendag van
recreatiecentrum
Erkemederstrand
Goede Doelenweekend van
Dorps- en Kinderboerderij
Weverkeshof
3e Wereldmarkt

23 juli van 13.00 uur tot
22.00 uur

6 en 7 juli hele dag

25 augustus van 10.00 tot
17.00 uur
22 september van 13.00 tot
17.00 uur

Kerstmarkten:
December 2013
- Levende Kerststal van
Zorgboerderij
Klaterspeel
- Kerstmarkt van
Kringloopmagazijn
Stg. Stedenkontakt
- Kerstmarkt in
Groendomein het
Wasven

Het park in het centrum van
Nuenen
www.wereldmarkt-nuenen.nl
-

Maarheeze

-

Eindhoven

-

Eindhoven, Tongelre
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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 zelfs dag en nacht bereikbaar via:
13 46 34 438 Rabobank Nuenen. Het IBAN rekeningnummer is: NL09RABO0134634438.
Voor het buitenland is onze BIC code: RABONL2U
Ook als er interesse is in het financieel ondersteunen van één van de tien kinderen in
Zorgboerderij Kings and Queens of van één van de twee thuiswonende jongens in Offinso kan
je ons aanspreken…..
Met hartelijke groet,
namens het Bestuur van Rising Stars,
Jaap en Henny Matser

Anno 2013 wordt er nog steeds en dagelijks met duplo gespeeld
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