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Tack vare din insats får över 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 ger vi ungdomarna en chans till en ljusare framtid och med det här
nyhetsbrevet beskrivs vad som händer i föreningen och på Kenswed Secondary school.
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KENSWED – EN SAMMANFATTNING
Kenswed Secondary School 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. Kenswed
startade 2012 och har stadigt vuxit till en skola med över 300 elever, 17 lärare och
ytterligare 11 personer i personalstyrkan (kökspersonal, kurator, kommunikatör och
vakter). Dessutom hjälper några alumner till på skolan mot en mindre ersättning. Skolan
blev ett internat 2017 och där bor idag 180 flickor. Vi bistår även med boende åt 40
hemlösa pojkar.
Kenswed Hospital öppnade 2019. Det är en hälso- och mödravårsklinik som bland
annat erbjuder stöd åt gravida och allmän hälsovård. Man hjälper även till med
förlossningar och flertalet barn har fötts på kliniken. Man har även en ambulans som gör
att man kan hjälpa de som inte har möjlighet att ta sig till kliniken.
Kenswed Vocational Training Center är en yrkesskola som erbjuder olika praktiska
utbildningar som lättare ska leda till jobb för de som inte väljer eller kan läsa vidare på
högskola. Skolan startade i november 2020 med utbildning inom hair and beauty.
På Kenswed finns det installerat en vattenbrunn som förser skolan med vatten och
erbjuder även vatten till boende i närområdet. Vi har även installerat solpaneler som
driver vattenpumpen. På skolgården finns en multi-court arena, som kan användas till
bland annat bandy och basket. Här kan eleverna fokusera på sina studier och mår bra
tillsammans med sina kamrater. På morgonen serveras te med bröd och till lunch
serveras Ugali (majsgröt), Githeri (majs och böngryta) eller annan lokalproducerad mat.
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 Secondary School 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.
Kenswed Secondary School, Kenswed Hospital och Kenswed Vocational Training
Center drivs som fristående projekt inom frivilligorganisationen Global Relations, i nära
samråd med huvudfinansiären Zelmerlöw & Björkman Foundation. Läs mer på vår
hemsida www.globalrelations.se.
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SENASTE NYTT
Nu har Kenswed firat 10år, vilken resa det har varit och otroligt kul att vi kan fortsätta hjälpa
människor med sämre förutsättningar. Läs nedan om firandet och om verksamheten i övrigt.

10-årsjubileumet av Kenswed
hölls i februari och bestod av
tal, musik, dans och
utställningar. Totalt var det ca
600 besökare varav 45st från
Sverige. Även tidningar och tv
var där och rapporterade.
Spana gärna in artikeln om
Isaac, medgrundare till
Kenswed.

I mars var det examinering för årskurs 4.
Det är sjunde årskullen som gör detta
vilket innebär att över 300 elever nu tagit
examen från Kenswed.
Glädjande nog var det en elev som fick
betyget A- på slutprovet, bästa någonsin
på Kenswed!
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Nu är ansökningar öppna för både
yrkesskolan och gymnasieskolan.
Yrkesskolan erbjuder bland annat kurser
för den som vill bli konditor eller
programmerare. Möjliga framtida
utbildningar är med inriktning
solcellsteknik, ljudteknik och måleri.

Elizabeth Ashepet är alumn från
Kenswed och tog examen 2017.
Hon har efter det studerat till
journalist på Kenyas
mulimediauniversitet. Hon jobbar
idag med TV och är även mentor
åt eleverna på Kenswed. Kul att
se att våra insatser gör skillnad!

Nu dras det fiber i Ngong och förväntas
komma till Kenswed om cirka 4 veckor. Detta
kommer helt klart att förbättra
förutsättningarna för att bedriva
verksamheten!
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Ny fräsch hemsida för Global
Relations lanseras snart.
Adressen är samma som
tidigare:
www.globalrelations.se

Just nu pågår en kampanj för
finansiering av tandvårdskliniken.
TePe, som redan är delfinansiär till
kliniken, donerar under April månad
5kr för varje sålt TePe select 6-pack.
Läs mer på:
https://www.tepe.com/sv/kensweddental-clinic/.

Kenswed kaffe finns att beställa hos Kafferäven
Per Nordby AB. Kaffet kommer från mindre
producenter i Kenya och rostas i Bellevue,
Göteborg. Kan beställas som malda eller hela
bönor via länken nedan:
https://www.kafferaven.se/products/kenswedkahawa
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Kensweds historia i bilder (från presentation vid 10-års jubileet)

Byggnation av första klassrummen.

Kenswed Academy invigs i februari 2012.
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Första Klassen tar examen 2015 och vattenpump installerad 2016.
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Kenswed boarding invigs 2017 och Kenswed hospital invigs 2019.

Yrkesskolan startar 2020 tandläkarklinik öppnar 2021.

Flertalet elever från Kenswed har nu tagit högskoleexamen, härligt!
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STÖD OSS
Vi påminner 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 www.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

Swish 1234537775
eller
Bg 5432-2151
Vi är så tacksamma!

Tack till er som gör detta möjligt

BARMAN CONSULTING AB

Dan Öisjöen
Global Relations

Alla privata sponsorer!

