
   

www.globalrelations.nu info@globalrelations.nu 

den 17 april 2016  Nr 1 2016 

 

  

GLOBAL RELATIONS 
NYHETSBREV MARS 2020 

 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 idrottslektionerna. 

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  
 

Situationen med Coronavirus 

Kenyanska myndigheter har beslutat att stänga ner samtliga skolor i landet på grund av 

den rådande situationen. Kenswed stängdes i måndags (16e mars) och samtliga elever har 

fått lämna skolan och begett sig hem tills vidare. Lärarna kommer erbjuda viss undervisning 

digitalt åtminstone för årskurs 4. Vi gör allt som vi kan för att stötta personalen och framför 

allt eleverna som inte alltid har den bästa sociala och ekonomiska situationen hemma. Vi 

försöker hjälpa dem genom att leverera matpaket och bindor och förbereder ekonomiskt 

med eventuella omkostnader för sjukvård, resor och internetuppkoppling för undervisning. 

Detta innebär ökade kostnader för oss och vi ber om din hjälp! Vår ekonomi är ansträngd 

nu så allt stöd är till hjälp. Swisha gärna en gåva till 123 453 7775 för att hjälpa oss igenom 

krisen! 

 

Yrkeshögskola 

Runt årsskiftet startade planeringen av en yrkeshögskola i anslutning till Kenswed. 

Bygglovsansökan ska snart skickas in och i första fasen kommer det byggas fyra klassrum 

samt toaletter och kontor. I nästa fas ska det byggas fyra klassrum till och om allt går bra 

kommer det byggas åtta klassrum till ovanpå de första. Utbildningarna kommer till en början 

att fokusera på fyra olika områden; IT, elektriker, målare & rörläggare och mode & design. 

Nedan visas en vision av skolans slutliga utformning. 

 

 

En framtidsvision av yrkeshögskolan. 
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Kenswed Hospital 

Det är full aktivitet på Kenswed Hospital även om det inte är helt fullbelagt än. En rolig 

händelse är att de två första barnet har förlösts. Om man inte sett hur det ser ut inuti så kan 

man titta på videon i länken nedan: 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ3sJc_vyQ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3pc1kyF

gQdXZu4iJ7dmdIdnGJG6j6aUpnXcdB82XC8Ook-9dXwgVM4oSQ 

 

 

En del av personalen på Kenswed hospital. 

 

Nya studenter och examen 

I februari började hela 86st nya studenter i klass 1. Vi hälsar dom välkomna och önskar dom 

lycka till i studierna! Värt att nämna är att det från och med nu är två klasser i varje årskull 

på Kenswed. 

 

Samtliga elever som tog examen i höstas gick glädjande nog ut med godkänt betyg. Totalt 

har nu 227 elever tagit examen på Kenswed.  

 

 

Foto på de nya studenterna. 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ3sJc_vyQ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3pc1kyFgQdXZu4iJ7dmdIdnGJG6j6aUpnXcdB82XC8Ook-9dXwgVM4oSQ
https://www.youtube.com/watch?v=kQ3sJc_vyQ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3pc1kyFgQdXZu4iJ7dmdIdnGJG6j6aUpnXcdB82XC8Ook-9dXwgVM4oSQ
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Besök från Berzeliusskolan 

Kenswed har ett samarbete med Berzelius som utgår från målen för hållbar utveckling. Årets 

grupp fokuserar på hållbarhet och miljö för förnybar energi. Tillsammans i mindre grupper 

diskuterar de olika lösningar och utvecklar idéer. Årets grupp besökte även UNHCR och 

UNEP (Förenta nationernas miljöarbete) där de lärde sig mer om hållbar utveckling och grön 

energi den roll UNEP spelar i global hållbarhet. Nedan en bild på några av deltagarna. 

 

 

Eleverna från Kenswed och Berzeliusskolan samlade. 

 

Multi-court 

Nu finns en Multi-court arena på skolgården. Den kan användas för bland annat volleyboll, 

bandy, fotboll och basket.  

 

 

Foto på multi-court arenan som nu finns på Kensweds skolgård. 
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Trädapp 

Inom en snar framtid kommer vi att lansera en app där man kan klimatkompensera genom 

att skänka pengar till trädplantering i Kenya. En demo är klar och lite jobb med olika 

betalningsmöjligheter återstår. 

 

Etiopien 

Som nämnt tidigare så har vi ett nytt skolprojekt på gång i Etiopien. Vi har nyligen fått en 

licens för att starta skolan och myndigheterna är måna om att bygget ska starta så snart 

som möjligt. Finansiering av skolan är dock inte säkerställd men en entusiastisk grupp 

studenter på Linköpings universitet jobbar med projektet. 
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Dan Öisjöen 
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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 

 

 

Alla privata sponsorer! 

STÖD PROJEKTET 

Stöd projektet genom att 

skänka valfri summa till:  

Swish 1234537775  

Bg 5432-2151 

Vi är så tacksamma! 


