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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 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

huvudfinansiär Zelmerlöw & Björkman Foundation.

och

Stockholm,

samt

via

vår
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SENASTE NYTT
Situationen med Coronavirus
Som nämndes i förra nyhetsbrevet så är Kenswed stängt och eleverna hemskickade och
undervisning sker nu digitalt med tre klasser mellan kl. 10 och kl. 13. Tyvärr så är närvaron låg
på grund av dålig tillgång till teknik och internet. Som det ser ut nu så öppnar skolan och
internatet tidigast i juni och vi hoppas så snart som möjligt eftersom många har dåliga
ekonomiska och sociala situationer hemma.
Man har bett eleverna att kontakta lärare om de har svårigheter hemma och än så länge
har man identifierat 110 elever med särskilt utsatta situationer. Dessa stöttas med pengar för
mat men det är i många fall stora familjer så pengarna räcker inte länge. Särskilt svårt är det
för familjerna nu när samhället stängt ner och många inte har något jobb att gå till.
Förhoppningsvis kan vi snart börja med att leverera matpaket till samtliga elever med hjälp
utav bodaboda (motorcykel-taxi). Lyckligtvis har ingen elev rapporterats vara smittad av
Covid-19.
Kampanj – insamling till läsplattor
Eftersom undervisningen på distans är lite problematisk så kommer vi att köpa in läsplattor till
sistaårseleverna. Detta för att de ska kunna fullfölja de sista kurserna och inte riskera sin
examen i höst. Lärarna kommer helt enkelt lägga in kursmaterial i plattorna för självstudier.
Målet är att samla in 50.000kr (plattorna kostar ca 1000kr/st och det går 55 elever i årskurs 4).
Swisha valfritt belopp till 123 453 7775 och märk med ”corona”.
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Kenswed Hospital
En glad nyhet är att det tredje barnet har fötts på Kenswed Hospital. Den 28e april föddes
en flicka på 2.7kg!
Angående Coronavirus så har man inte haft några misstänkta fall på Kenswed Hospital.
Den vanligaste orsaken till besöken är högt blodtryck och övre luftvägsinfektioner. I mars
månad var det 143 besökare, varav 41 Kenswed-elever och 102 övriga. Under första halvan
av april var det 100 övriga patienter (inga elever då skolan är stängd) så en stadig ökning
av antal besökare. God marknadsföring tillsammans med pandemin är troligtvis orsaken till
ökningen. Kliniken har även ett gott rykte så troligtvis kommer ökningen att fortsätta.
På grund av isolering så är vanligaste transportmedlet till kliniken bodaboda (motorcykeltaxi). Förarna har blivit informerade om hur dom ska bete sig för att undvika smittspridning
och har bland annat blivit tilldelade tvål, ansiktsmask och flyers med information om corona
viruset. Även boende i närområdet har blivit tilldelade ansiktsmasker och flyers för att
informera om corona viruset och även för att marknadsföra kliniken. Nedan lite bilder på
bodaboda förarna och från utdelning av flyers och ansiktsmasker.
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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

