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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.   

 



 

  

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 227 elever har tagit examen sedan 2015. Skolan har nästan 300 

elever, 17 lärare och 9 ytterligare i personalstyrkan som är där på daglig basis (kokerska, 

köksbiträden, vakter, kurator). Dessutom hjälper några alumner till på skolan mot en mindre 

ersättning. Skolan blev ett internat 2017 och där bor idag 135 flickor. Vi bistår även med 

boende åt 35 hemlösa pojkar. 2019 öppnade Kenswed Hospital, en hälso- och 

mödravårsklinik som bland annat erbjuder stöd åt gravida och allmän hälsovård. På bilden 

nedan ser man även multi-courten, som kan användas till bland annat bandy och basket. 

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 Coronapandemin 

Tyvärr så är skolorna fortfarande stängda i Kenya och nu hoppas vi att öppning kan ske i 

januari 2021. Undervisning sker fortfarande på distans och eleverna i årskurs 3 och 4 har 

läsplattor vilket underlättar. Vi ser även att närvaron är högre i dessa årskurser. I årskurs 1 

och 2 stöttas eleverna med hemskolning. Samtliga skolämnen sker på distans, inklusive 

idrott, bild och musik. Även lärarstudenter från Linköpings Universitet har hjälpt till med 

distansundervisningen och hållit i lektioner. Vi skickar även ut matpaket till de hårdast 

drabbade och deras familjer.  

 

 

Kensweds elever fortfarande hemma på grund av corona… 

 

Kenswed Hospital 

Kliniken har 70–80 patienter i veckan och allt fler söker sig dit. I juli var det flertalet 

förlossningar, varav en med komplikationer men annars har det gått bra. Det diskuteras nu 

ett behov utav en ambulans eller operationssal för att kunna hantera eventuella framtida 

komplikationer. För att kunna isolera covid-19 patienter har vi köpt in fem modulhus med 

isoleringsrum. Dessa modulhus kan även komma att användas som tandläkarklinik som 

eventuellt startar under 2021.  

 

 

Kenswed hospital hanterade flertalet förlossningar i juli.  
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Yrkeshögskolan (Kenswed Technical & Vocational Training College) 

I dagsläget har bygget av skolan fortfarande inte börjat då byggherren måste bli klar med 

barackerna innan skolbygget kan starta. Pengar har skickats ner och materialet för att börja 

bygga har köpts in. Uppskattningsvis är byggtiden 15 veckor, vilket innebär att skolan kan 

vara klar i början av november.  

 

Som nämnts tidigare så är gymnasieskolorna stängda på grund av corona. Däremot har 

högre utbildningar öppnat igen vilket tillåter oss att bedriva yrkesutbildningar i 

gymnasieskolans lokaler. Planen är alltså nu att starta upp tre programmeringsutbildningar i 

gymnasieskolans lokaler med skolans utrustning. Tre lärare behöver anställas för detta, varav 

en kommer agera som skolans rektor.  

 

Just nu filas det på två kursplaner, där den första är grundläggande datorkunskap, inte allt 

för olik den som lärs ut på gymnasie-nivå. Målgruppen är kenyaner med lägre eller ingen 

datorutbildning. Vid utbildningen slut ges möjligheten att ta ett så kallat Craft Certificate. 

Kensweds alumner kommer också få möjligheten att ta detta utan att gå hela kursen som 

är på ett år. Den andra utbildningen är en programmeringsutbildning med inriktning mot 

webbdesign och pågår i cirka sex månader. Båda kurserna innehåller delar inom företag, 

ekonomi, och entreprenörskap.  

 

Målet är att kurserna börjar i mitten av september. 

 

 

Yrkeshögskolan startar eventuellt i september. 
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Container 

Vi planerar att skicka en container till Kenya (från Göteborg). Skicka ett mail till 

info@globalrelations.se om du har saker att skänka så kan vi diskutera logistiken. Högst på 

önskelistan för skolan är datorer (bärbara och stationära), läsplattor, skärmar, digitalkamera, 

labbutrustning, böcker på engelska och idrottsutrustning. Om du har utrustning till kliniken så 

hör av dig så kollar vi behovet.  

 

Kenswed Kahawa 

Inom några veckor kan man köpa vårt kaffe Kenswed Kahawa på www.kafferaven.se. 

Kanske blir det din nästa present till en vän? Överskottet av försäljningen går till projekten på 

Kenswed.  

 

Kampanj – insamling till läsplattor 

Totalt kom det in 12.000kr för insamling till läsplattor till eleverna i fjärde klass. Tack för alla 

bidrog! Plattorna används dagligen i undervisningen och vi märker att de är till stor hjälp.  

 

 

Rektor Harryson delar ut läsplatta till en utav eleverna.  

mailto:info@globalrelations.se
http://www.kafferaven.se/
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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! 


