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 Tack vare din insats får nästan 300 elever gå i skolan, äta sig mätta och känna mer hopp om 

framtiden. Vi anser att utbildning är en viktig väg ur fattigdom och avgörande för hur man klarar 

sig vidare i livet. Tillsammans med dig ger vi ungdomarna en chans till en ljusare framtid och 

med det här nyhetsbrevet beskrivs vad som händer i föreningen och på Kenswed Academy.   

 



 

  

KENSWED ACADEMY     

 

 

Kenswed Academy är en gymnasieskola för fattiga ungdomar i Nairobi, Kenya. Fattig 

ungdom är i det här fallet ungdomar som inte kan betala skolavgifter, bor i slummiljö och har i 

regel ensamstående föräldrar med mycket låg inkomst. Sedan starten i februari 2012 har 

skolan nu vuxit till en skola där 108 elever har tagit examen sedan 2015. Skolan har nästan 300 

elever, 15 lärare och 8 ytterligare i personalstyrkan som är där på daglig basis (kokerska, 

köksbiträden, vakter, kurator). Dessutom hjälper några alumner till på skolan mot en mindre 

ersättning. På bilden nedan kan du se Kenswed Academy med matsalen, köket och 

toaletterna längst ner. Till höger syns ett av de första klassrummen och i mitten av skolgården 

syns ett volleybollnät som används under gymnastiklektionerna. 

Här kan eleverna fokusera på sina studier och må bra tillsammans med sina kamrater. På 

skolgården finns träd och enklare odlingar samt toaletter där avloppet blir till biogas som 

används för matlagning. På morgonen serveras té med bröd och till lunch serveras Ugali 

(majsgröt), Githeri (majs och böngryta) eller annan lokalproducerad mat. En dag i veckan 

serveras det kött. Lokalerna har även indragen el som gör det möjligt att använda datorer 

och projektorer i stor omfattning samt att även studera på kvällen när solen gått ned. 

Kenswed Academy följer den kenyanska läroplanen och de regler som Ministry of 

Education har satt upp. Skolan har även ofta utbyten med svenska lärare och lärarstudenter 

för att utveckla pedagogiken på skolan. 

Skolan drivs som ett fristående projekt inom frivilligorganisationen Global Relations, i tre 

insamlingsgrupper situerade i Göteborg, Linköping och Stockholm, samt via vår 

huvudfinansiär Zelmerlöw & Björkman Foundation. 
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SENASTE NYTT  
 

Mödravårdsklinik 

I november invigdes byggnaden för mödravårdskliniken. När den öppnar på allvar så 

kommer man kunna ge mödravård innan och efter födsel samt allmän hälsovård och 

sexualundervisning för unga. Nedan visas bilder från invigningen, bland annat en bild från 

den ceremoniella ”bandklippningen”. 

  

 

 

 

 

Mänskliga Rättigheter Certifikat 

Global Relations skall tillsammans med stiftelsen Edelstam Foundation göra en ansökan hos 

Svenska Institutet, med syftet att få finansiell hjälp till att genomföra workshops och forum 

med temat mänskliga rättigheter. Ett mål är att Kenswed i slutändan ska bli mänskliga 

rättigheter certifierad. Edelstam Foundation jobbar för att främja ambassadören Harald 

Edelstams stora engagemang för mänskliga rättigheter. Harald är bland annat känd som 

”Svarta Nejlikan” efter att ha räddat hundratals motståndsmän och judar under andra 

världkriget. 
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Internationella Flickdagen 

Den 11e oktober uppmärksammade Kensweds miljö-förening internationella flickdagen 

genom att plantera blommor på skolgården. Den internationella flickdagen instiftades av 

FN år 2011 för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation. Initiativet till dagen kom 

från PLAN International. 

 

  

 

Studentutbyte mellan Kenswed och Berzelius 

Under vecka 5 fick Kenswed besök av 10 elever från Berzelius gymnasium i Linköping. Bland 

annat var de där för att arbeta med sina gymnasiearbeten som fokuserar på de 17 globala 

hållbarhetsmålen (läs mer på www.globalamalen.se). I april ska elever från Kenswed 

besöka Linköping och bo hemma hos några av de svenska elevernas familjer.  

  

 

 

Insamling till skoluniformer 

Innan jul hade vi en kampanj där vi samlade in pengar till skoluniformer. Det gick riktigt bra! 

Målet var att få in 20.000kr och totalt fick vi in 25600kr. En stor eloge till chefsnätverket Close 

AB som bidrog med en stor del av summan. Beloppet räcker till 85st uniformer vilket innebär 

att det täcker kostnaden för alla nya elever i årskurs 1. Tack för alla bidrag!    

http://www.globalamalen.se/
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STÖD PROJEKTET 

 

 Vi påminner igen om att det är möjligt att stödja projektet via autogiro.  Är du eller vet du någon som är 

intresserad av detta så finns all information på hemsidan globalrelations.se. Målet är att månadssponsorer 

ska täcka upp de fasta månadskostnader så att vi kan fokusera mer på utveckling och förbättring. Vi ber 

därför dig att informera om projektet för vänner och bekanta för att få in fler sponsorer och göra detta 

möjligt! Vi är en liten organisation som drivs helt ideellt så all hjälp är vi mycket tacksamma för! 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till er som gör detta möjligt 

 

 

STÖD PROJEKTET 

Stöd projektet genom att 

skänka valfri summa till:  

Swish 1234537775  

Bg 5432-2151 

Vi är så tacksamma! 

Alla privata sponsorer! 


