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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
Skolan öppnad igen
I oktober öppnade Kenswed Academy igen, dock endast för årskurs 4. Elever i årskurs 1–3
får fortfarande distansundervisning men regeringen har gått ut med att samtliga årskurser
ska få återgå till skolan den 4e januari. Glada nyheter!

Yrkesskolan – byggnation och smygstart
Yrkesskolan har smygstartat i Kensweds lokaler under tiden som byggnationen av lokalerna
pågår. Målet är att lokalerna ska stå klara runt nyår. Kursen som startat är en som heter Hair
and Beauty och har 20st tjejer som kursdeltagare. Fler kurser startar nästa år. Nedan visas
bilder på några utav de glada kursdeltagarna samt den pågående byggnationen.
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Kenswed Dental Clinic
För att främja munhälsan i Kenya kommer det etableras en tandvårdsklinik i anslutning till
Kenswed Hospital. Detta projektet drivs utav ZBF, TePe och Tandläkare utan gränser. Läs mer
om projektet på nedan länk:
https://www.tepe.com/sv/nyheter/tepe-och-tandlakare-utan-granser-–-startartandvardsklinik-i-kenya-med-zelmerlow-%26-bjorkman-foundation__3d023634d4a70f90/

Solpaneler
Nyligen installerades solpaneler på matsalens tak. Dessa används idag till att driva
vattenpumpen som är väldigt energikrävande. Målsättningen är att i framtiden ha
installationer som kan försörja hela skolan. Stort tack till Bengt Wegemo som har sponsrat
större delen av installationen. Tack även till Miale Solar Inventions Ltd som utfört
installationen.

Container
I slutet av november skickas en container med bland annat 20.000 tandborstar, möbler,
datorer, verktyg, utrustning till kliniken, kläder och idrottsutrustning. Den är troligtvis framme i
mitten av december. Containern avgår från Göteborg men saker som skänkts har
transporterats från Linköping, Stockholm och Belgien. Stor eloge till alla som skänkt saker
och hjälpt till med transport och packning!
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Kenswed Hospital – Ambulans
Kliniken har nyligen köpt in en ambulans. Den har bland annat varit på utryckning i Osupuko
där man hjälpt barn med immunisering och avmaskning. Kul att kliniken kan hjälpa även de
som inte har möjlighet att transportera sig. Stort tack till Lööf Foundation som sponsrat
inköpet av ambulansen. Nedan en bild från en utav utryckningarna.

Kenswed Kaffe
Missa inte att köpa kaffe där allt överskott går till driften av Kenswed Academy! Kaffet, som
givetvis kommer från Kenya, rostas hos kafferäven i Göteborg och finns att köpa via
följande länk: https://kafferaven.se/sv/products/kenswed-kahawa.

Snart premiär för Kenswed kafé
Snart öppnar ett kafé i anslutning till Kenswed Academy. Det kommer vara öppet för
allmänheten och erbjuda kaffe, te och kenyanska favoriter så som mandazi, samosa och
chapati. Missa inte detta om du är på besök!
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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

