GLOBAL RELATIONS
NYHETSBREV OKTOBER 2018
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
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SENASTE NYTT
Mödravårdsklinik
Byggnationen av mödravårdskliniken pågår för fullt. Alla väggar är i dagsläget på plats och
tanken är att kliniken skall invigas i november.

Byggarna jobbar på för fullt för att bli klara med kliniken.
Utbildning i ledarskap
I oktober hölls en workshop i ledarskap för elever från skolor i Kajiado (huvudort i Rift Valley).
Syftet är att skapa en bättre framtid genom att utbilda och uppmuntra morgondagens
ledare.

Lärorika gruppdiskussioner och övningar under workshopen.

Ännu en container har anlänt
I september kom den tredje containern i ordningen fram till Kenswed. Denna gången var
det möbler och mycket andra nödvändigheter till mödravårdskliniken som skickades från
Sverige. Stor tack till alla som bidragit!
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Besök på Kenswed
8 lärarstudenter från Linköpings Universitet, med olika ämneskombinationer, gjorde praktik
på Kenswed i fyra veckor i juni/juli. Responsen var väldigt positiv och lärarstudenterna tyckte
det var mycket lärorikt.
I september var Morgan, som är socionom, på plats och genomförde workshops. Även
biodlaren Gunilla har varit på plats och utvecklat biodlingen.
Isaac deltog på Helsingborg maraton
Markägare och ordförande på Kenswed Academy, Isaac Macharia, sprang två delsträckor
i Helsingborg maratons stafett. Isaac har för övrigt ett imponerande personbästa på 2.07 på
maraton!

Isaac springer på bland ett utav Helsingborgs parkområden.

Elimu-fika till förmån för Kenswed
Stor eloge till Elimu-gänget som säljer fika varje tisdag på Linköpings Universitet!

Fika varje tisdag på Linköpings Universitet, mums!
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KENSWED ACADEMY – DÅ OCH NU
Kenswed Academy invigdes 2012 och mycket har hänt sedan dess. För att ge er en
förståelse för skolans utveckling kommer här en liten historielektion.
2009-2011
Stora insatser i att samla in pengar och bygga kontaktnät. Till slut mötte man Isaac som
delade Global Relations visioner. Nedan visas bilder från projektet i ett tidigt stadie samt
vilka byggnader som tillkom först.

Insamlingsgala i Göteborg.

Byggnation startade 2011.

Inspektion av marken i Kenya.

Första klassrummen klara.
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2011-2015
Skolan expanderar mycket, bland annat med fler klassrum och en stor matsal. Antal elever
ökar från 50 till 200. På sommaren 2015 anländer en container från Göteborg fylld med
bland annat datorer, möbler, köksutrustning och labutrustning. På hösten 2015 tar första
klassen examen vilket firas rejält med sång, dans och grillfest. Samarbetet med Zelmerlöw &
Björkman Foundation påbörjas och bland annat finansierar de borrning av en 300m djup
vattenbrunn.

Härlig dansuppvisning på examensfirandet.

Här borras den 300m djupa brunnen.

Mycket folk kom och firade studenterna.

Kemisal med labutrustning från Göteborg.
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2015-2018
Mellan dessa år sker åter stor utveckling. Skolan utökas med musikstudio, sovsalar och
mödravårdsklinik (pågående). Antal elever ökar från 200 till 300. Brunnen börjar förse skolan
och även grannar med vatten. Eftersom området och antalet byggnader ökat en del så
visas nedan en överblicksvy som visar vilka byggnader som finns och vilka som är
planerade.

Entré
Satellitbild över skolområdet (1°21'00.1"S 36°38'31.0"E), från google maps 2018 (vänster) och 2016 (höger).

Översikt av alla byggnader på Kenswed Academy.
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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

