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 Tack vare din insats får över 200 elever gå i skolan, äta sig mätta och känna mer hopp om 

framtiden. Vi anser att utbildning är enda vägen ut ur fattigdom och avgörande för hur man 

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

med det här nyhetsbrevet klargörs 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 de första 47 eleverna tog examen hösten 2015. Skolan har 224 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. De 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  
 

Internatet 

Är klart utvändigt och snart även invändigt. Dusch och toa är färdigt och även all invändig målning. Det 

som återstår är bland annat indragning av el, montering av sängar och inköp av tvättmaskin, torktumlare 

och brandsläckare. Så internatet kommer alltså starta väldigt snart. 

Det är ännu inte helt bestämt vilka elever som kommer bo på internatet. Tjejer från slumområdet i Kibera 

är en av de grupper som kan prioriteras. Nedan syns bilder på sovsal och dusch.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Container 

En container med bland annat massor av sängar till internatet skickades i våras och finns nu på plats. Tack 

till alla som hjälpt till att fylla den! På bilden nedan syns den nya containern ovanpå den som skickades för 

två år sedan. 
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Framkomlighet 

Just nu håller man på att grusa sista biten av vägen fram till skolan eftersom den blir väldigt lerig när det 

regnar. Detta är något som staten bekostar. Nedan syns grushögarna som ska användas. 

 

 

 

Vattenprojekt 

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet kommer grannarna erbjudas vatten från skolans brunn. För att 

möjliggöra detta kommer det inom några veckor att dras vattenledningar till en vattentank ovanför 

skolan. Blir spännande att följa utvecklingen i detta projekt! 

 

Biodling 

Första skörden har gjorts men på grund av torkan gav det mindre än väntat, 6kg. Hoppas på bättre skörd 

nästa gång! 

 

 

 

Foto på elever som avnjuter sin lunch ute på skolgården. 

  



 
Global Relations 

 

KASPERS RESEBERÄTTELSE 
 

Kasper Skarrie är med i Global Relations styrelse och är även generalsekreterare i Zelmerlöw & Björkman 

Foundations. Här kommer hans ord om ZBFs resa till Kenswed i april. 

 

Jag har nu tappat räkningen på hur många gånger jag besökt Kenya och verksamheten på Kenswed 

Academy. Men varje besök är unikt och det man upplever, de intrycken varje resa ger, gör att man aldrig 

slutar längta inför nästa. Så känner jag nu, två månader efter hemkomsten från första ZBF-resan. Vi önskar 

att fler tar chansen och besöker skolan via en gruppresa eller liknande. Så här går nu mina tankar efteråt: 

 

15 för mig helt okända personer, i olika åldrar med olika insikter, mötte jag på flygplatsen i Nairobi - vad 

kunde jag förvänta mig för grupp här? Jag hade själv precis landat efter ett besök i vår verksamhet i 

Kampala, Uganda, helt överkörd av de intryck det ger en att vara med 30 gatupojkar i två dygn. Jag 

hoppades på att möta en grupp människor som ville känna de personer som driver verksamheten framåt, 

som ser till att eleverna får nya möjligheter till utbildning; inte bara människor som såg fram emot Kenyas 

fantastiska djurliv och vackra stränder (visst, safarin och sandstranden är otrolig, men ska man uppskatta 

denna resa måste man vilja lära känna verksamheten och människorna bakom). Gruppen människor jag 

mötte på flygplatsen var dock precis så intresserad som man bara vågar drömma om… 

 

Efter en söndag på slumwalk i Kibera – Östafrikas största slumområde - hemma hos goda vänner 

levandes i otroligt svåra livsvillkor, samt ute på fotbollsplanen med ungdomarna, tog vi med oss en sak 

inför morgondagens besök på Kenswed Academy; det fanns hopp i blicken på dessa barn. Väl på skolan 

var det allt annat än en vanlig dag, det var ”price giving day”: de 35 som tagit studenten skulle firas. 

Återigen påmindes vi om allt det hopp som fanns ibland denna grupp elever. När deras namn ropades 

upp en och en applåderades det vördnadsfullt av de yngre klasserna och när lärarna presenterades 

möttes de av applåder likt rockstjärnor. Alla på skolan vet att utbildning är en väg ut ur slummen, se därför 

upp till de som lyckats och se till att berömma de som hjälper dig på vägen. Och sen självfallet: avsluta 

ceremonin med en stor fest med mat och ännu mer dans; annars vore inte detta Kenya. 

 

Vår lilla grupp med människor med olika erfarenheter gick därifrån än rikare. Vi tog med oss våra 

tankar och insikter, vissa fortsatte resan österut mot kusten, andra på safari eller hem mot Sverige. Men alla 

var på något sätt berörda av glädjen som utbildning ger: nu fortsätter vi förändringen tillsammans! 

 

Foto på gruppen som var med på ZBFs resa i april. 
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WAYO WAYO KIBRA 
 

Under våren har det hänt mycket i Wayo Wayo Kibra, Global Relations systerorganisation i Kibera. Läs om 

senaste nytt nedan. 

 

I början av april spelade det nykomponerade flicklaget i fotboll en träningsturnering, varefter 

uppslutningen på de vardagliga träningarna ökade markant. Några veckor senare deltog merparten av 

WWKs fotbollslag, U12 flickor samt U13 och U16 pojkar, i en större turnering omfattande 120 lag. 

Turneringen spelades utanför Kibera under den tid skolorna hade stängt för lov. För flera av våra spelare 

var det en stor händelse, eftersom merparten av dem inte träffat barn och ungdomar från andra 

områden i Nairobi tidigare.  

 

Framtidshoppen i U12-laget under turnering i april 2017. 

 

Under våren besöktes pojkarna i U16-laget av en scout från den regionala fotbollsligan. En av WWKs 

spelare, Ramadhan Nasur, utmärkte sig extra och blev erbjuden en plats i laget Gogo Boys FC. WWK 

hoppas att Ramadhan lyckats väl i sin nya klubb, att hans talang tagits tillvara och att fotbollen kan bli en 

väg för honom att ta sig ur fattigdom. 

 

F.d. WWK-spelaren Ramadhan Nasur, här spelandes för sin nya klubb i den regionala ligan. 
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WWKs hopprepslag gjorde under juni månad sitt kanske bästa uppträdande hittills i år vid en talangtävling 

i området Keleleshwa. WWKs program höll så hög klass att laget tog sig vidare till andra tävlingsrundan 

som kommer att hållas senare i år. Hopprepslaget tog publiken med storm och för många av åskådarna 

var det första gången de såg ett uppträdande i denna sport.   

 

Hopprepslaget höll hög klass vid talangtävlingen. 

 

Utöver dessa event har träningar, tävlingar, matcher och uppvisningar rullat på i vanlig ordning. Nyligen 

anlände WWKs innebandyutrustning till Kenswed Academy och WWK har beslutat att lämna en del 

material till eleverna eftersom de tyckte att den nya sporten var underhållande. Det blir spännande att se 

vad WWKs barn och ungdomar tycker om boll och klubba. Vi i ledningen hoppas givetvis på att i 

framtiden få uppleva tuffa derbyn mellan Kenswed och WWK! 

 

Innebandy har anlänt till Kenswed Academy! 

 

Klicka gärna in på vår hemsida; http://wayowayokibra.wixsite.com/wayowayokibra för mer information 

om verksamheten. Vi tycker också att det är kul med fler följare på vårt Instagramkonto; wayowayokibra 

och hoppas på rekord-likes på vår Facebooksida! 

 

Med hopp om framtiden, 

 

Wayo Wayo Kibra  

genom projektledarna Jorunn och Cantar 

http://wayowayokibra.wixsite.com/wayowayokibra
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EVENT OCH INSAMLINGAR 

 

Insamlings-kampanj för tjejerna  

Under mars månad var det en insamlingskampanj för tjejerna på Kenswed! Totalt kom det in 20 000kr, 

vilket även var målet. Pengarna går till att köpa in bindor till tjejerna så att de kan gå till skolan varje dag i 

månaden. Bra jobbat allihop och tack för bidragen! Nedan en bild på tjejerna efter utdelning. 

 

 

 

Barman Consulting AB 

Stort tack till Barman Consulting som i år sponsrar Kenswed Academy med 20 000kr! 

 

TTS Marine AB 

Stort tack till TTS Marine i Göteborg som i år sponsrar Kenswed Academy med 18 000kr! 

 

Loppis  

Den 11-12 mars anordnade Global Relations loppis på ICA kvantum i Munkebäck. Totalt kom det in hela 

14 000kr! Tack till alla som skänkte saker och till er som besökte loppisen! 

 

LiU - studenter 

Elever på Linköpings Universitet har haft insamling för bland annat tvättmaskin och filtar till internatet, bra 

jobbat och tack för hjälpen! 

 

Doxa Run 

Det danska företaget Doxa sponsrar nu elever med träningskläder. 
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Dan Öisjöen 
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TACK FÖR DITT STÖD! 

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 skriver du ut autogiroblanketten som finns på hemsidan globalrelations.nu 

(alternativt får den av någon i föreningen), skriver i dina uppgifter och skickar till oss. Vårt mål är att ha 

tillräckligt många månadssponsorer som täcker upp Kenswed Academys fasta månadskostnader. Detta 

skulle innebära att vi i Global Relations 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! Då vi 

är en liten organisation som drivs helt ideellt är vi mycket tacksamma för hjälpen från våra sponsorer! 

 

 

 

 

 

 

 

STÖD PROJEKTET 

Stöd projektet genom att 

skänka valfri summa till:  

Swish 1234537775  

Bg 5432-2151 

Ange ”Skola” i 

meddelandefältet. 

Vi är så tacksamma! 


