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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.
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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
Är på gång och ska invigas vecka 45. Målet är att nästa år även ha en förlossningsklinik. Detta är ett
fantastiskt initiativ där Zelmerlöw & Björkman Foundation och Lööf Foundation är mycket drivande. Lööf är
en stiftelse som främjar ungas hälsa och utbildning, och även fokuserar på miljömässiga och sociala
aspekter. De är involverade i projekt i bland annat Nepal och Sydafrika.
Musikstudio invigd
Tack vare volontären Axel har musikstudion invigts. I ett isolerat rum med kontrollrum och mycket utrustning
kan eleverna spela in egen musik. Mer om detta i Axels berättelse senare i nyhetsbrevet.

Tre elever testar den mycket efterlängtade musikstudion.

Internatet expanderar
Just nu byggs det en extra våning på internatet. Det innebär att ytterligare 44 elever (totalt 88) snart
kommer få chansen att bo på skolområdet. Konstruktionen gör det även möjligt att bygga på en tredje
våning.

Våning 2 under pågående byggnation.
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Container
Containern är fylld och ska snart skeppas till Kenya. I containern finns bland annat sängar, möbler, kläder
och massor av utrustning till mödravårdskliniken. Stor eloge till alla som varit med och packat, det är ett
mycket slitsamt jobb!

Packning av containern som står ute vid Arendal i Göteborg.

Kenswed till Helsingborg maraton
Helsingborg maraton har bjudit in Isaac, hans fru Veronica och 2 elever till loppet som går 1/9. Vi önskar
dom lycka till!
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REPORTAGE FRÅN VOLONTÄREN AXEL
Hej! Mitt namn är Axel Kåberger och har
sedan början av mars volontärjobbat på
Kenswed Academy. Jag är en 23 årig
teknolog som vanligtvis befinner mig på
Chalmers. Förutom att plugga teknisk fysik
håller jag på med musik, engagerat mig i
studentföreningar och jobbat med allt
från musik till hållbar utveckling (miljö och
social). Då jag är uppvuxen i cirklarna
kring Johannebergs Equmeniakyrka, har
jag hört mycket om skolan och när det
var dags för ett studieuppehåll kändes det
som ett lockande äventyr.
I skrivande stund är det bara några dagar kvar innan jag återvänder till Sverige och efter nästan tre
månader i landet har jag hunnit med en hel del. Till en början var det inte helt klart vad jag kunde bidra
med, men jag assisterade så gott jag kunde på datorkunskap-lektionerna och höll så småningom i några
av dem själv. Under lektionerna kunde jag se många av bristerna i skolans it-infrastruktur och det är där jag
lagt större delen av mitt fokus. Jag och datorläraren Pharis Mbugua har gått igenom skolans datorer,
laddare, datorskärmar, nätverksverktyg, sorterat ut trasiga saker, lagat det vi kunnat och uppdaterat
resten. Ett par extra händer har varit till stor nytta och vi har kunnat göra något arbetskrävande saker som
att installera språkpaket och göra inställningar så att knapparna på tangentbordet faktiskt gör vad som
står på dom. Det kanske viktigaste jag lyckats åstadkomma är ett trådlöst nätverk med internetanslutning.
Planen från början var ett offlinenätverk för att underlätta hantering av dokument, betygsrapportering
m.m, men när vi insåg möjligheterna med 4G-nätet bestämde vi oss att testa att koppla in ett sim-kort.
Uppkopplingen har visserligen sina problem och hastigheten lämnar mycket att önska, men nu kan elever
via ett 10-tal datorer söka information till sina projekt, lärarna kan skicka mail, osv.
Mitt andra av tre huvudprojekt var att få
igång

musikstudion.

donation av

Genom

en

Benny Torstensson har

skolan kunnat renovera ett av rummen
till en gediget isolerad studio med
kontrollrum. Efter att ha satt in dator,
ljudkort och mjukvara så har trycket på
studion varit stort både från lärare och
elever. Under lovet i april spenderade
jag många dagar med elever i studion
och lärde ut grundläggande musikteori
och hur man använder utrustningen.
Entusiasmen är minst sagt stor och det
var en kul utmaning att organisera tio tonårstjejer som gett sig tusan på att spela in You raise me up. Mina
egna erfarenheter av inspelningsstudios är rätt begränsade, men med tips från Simmon Okong’o och
reggae musikern Shamir har detaljer rättats till och en vägplan för färdigställandet upprättats.
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Mitt tredje projekt har varit att undersöka möjligheterna för återvinning. Skolans sophantering har fram tills
nu varit begränsad, och så är det på de flesta ställen i landet. Kenya har ett enormt problem med
sophantering och just i Ngong har det gått så långt att man under perioder har fått stänga ner soptippen
då man upptäckt för höga mängder gifter. Där offentliga försök misslyckats har det börjat växa fram
privata alternativ som utvecklat smidiga lösningar på problemet. När det kommer till plast besökte jag
MrGreen Africa som utvecklat ett system där man som privatperson kan sälja sitt plastavfall vid en av flera
insamlingsstationer omkring Nairobi. Med ett pris på 100ksh/8kr per kg kan samlare få en hyffsad inkomst
och verksamheter som skolor kan enkelt bli av med sin plast. Jag har också upprättat kontakt med ett
återvinningsföretag som tar hand om elektronikskräp, vilket skolan ansamlar snabbt i form av trasiga
datorer.
Det har varit fantastiskt kul att vara här och jag hoppas att jag inte är den sista svenska volontären som
kommer hit. Även om tre månader inte är tillräckligt med tid för att verkligen förstå sig på landet, har det
gett mig möjlighet att sätta mig in i problem och processer som är svåra att hinna med på ett kortare
besök. Samarbetet med personalen har fungerat utmärkt och idéer har utbytts åt båda håll. Även om jag
gärna hade stannat några veckor till och följt hur projekten utvecklar sig, så lämnar jag nöjt skolan och
landet med många ovärderliga erfarenheter. Ett stort tack till hela Global Relations för möjligheten och
förtroendet att få bidra till en fantastisk sak!

Demonstration av Kensweds utvecklade sophantering.
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EXAMENSFIRANDE
Den 12e mars var det dags att fira de 34 elever som skrivit sina examensprov i november och nu fått sina
resultat för att kunna söka sig vidare. Färre elever blev behöriga till universitetsstudier än tidigare år p.g.a.
hårdare krav från "Ministry of Education". Men fira skulle det göras, för avgångselever hade nämligen sett
till att prestera femte bäst av alla skolor i countyt, en fantastisk ökning sen tidigare!
Strömmen hade gått hos Kenyan Power, men vad gör egentligen det. Det bjöds, både från kenyaner och
besökande svenskar, på bejublad sång, dans och tal. De besökande svenskarna var danselever från
Norrköping, samt gäster genom Zelmerlöw & Björkman Foundation med Måns i spetsen. Bland eleverna
syns otroligt talangfulla individer, allt från rapmusiker, traditionella dansare och emotionella talare.
Avgångsklassens "headgirl och headboy" berättade om vad fyra år på Kenswed givit; tron på sig själv och
hoppet om att man tillsammans skulle våga ge sig ut i världen och förändra den. Det är någonting att fira!

Avgångsklassens ”headgirl och headboy” berättar om sina år på Kenswed.
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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!

STÖD PROJEKTET
Stöd projektet genom att
skänka valfri summa till:

Swish 1234537775
Bg 5432-2151
Vi är så tacksamma!

Tack till er som gör detta möjligt

Alla privata sponsorer!

Dan Öisjöen
Global Relations

