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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.

NYHETSBREV

Global Relations

Nov 2021

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 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 135 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
Snart firar Kenswed 10 år, vilken fantastisk resa det har varit och tänk så många
ungdomar som vi tillsammans har hjälpt mot en ljusare framtid. Längre ner kan
ni läsa mer om detta samt om två alumner som nu har tagit högskoleexamen.

Kenswed

secondary

school

firar 10 år i februari 2022. Det
kommer

firas

med

olika

aktiviteter under 2 dagar och
flera

personer

från

Global

Relations styrelse kommer att
deltaga.

Övre bilden visar byggstarten
av

första

klassrummet

och

nedre bilden visar en del av
Kenswed idag.
Är det någon som vill deltaga
på firandet kan ni anmäla det
till oss.

Kenswed dental clinic öppnade i oktober och
erbjuder

bland

annat

tandutdragning,

tandställning, rengöring och gratis konsultation.
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Kaffet Kenswed Kahawa säljs idag hos
kafferäven, men flera caféer har visat
intresse av att sälja kaffet. Snart kommer
även en tjänst där man kan prenumerera
på kaffet, om ett eller fler paket i
månaden. Om inte annars så är det en
utmärkt julklapp!
Köp kaffet via länken: KENSWED KAHAWA –
kafferaven

Jackline Ingosi har tagit examen inom
redovisning

och

ekonomi

från

Zetech

University. Hon läste gymnasiet på Kenswed
Secondary School och tilldelades stipendium
via Kensweds stipendieprogram. Det är
otroligt kul och värmande att se att våra
insatser gör skillnad för människor!
Jackline är den första bland sina 5 andra
syskon som tagit en universitetsexamen och
har nu ambitioner inom entreprenörskap.
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Växjö DFF, ett renodlat damfotbollslag, har startat ett
samarbete med Global Relations. Växjö startade
2014 och har gjort en snabb resa upp till allsvenskan
där dom befinner sig idag. Klubben har en tydlig
värdegrund och målsättning genom värdeskapande
fotbollsprojekt som främjar integration, jämställdhet
och

kamratskap,

samtidigt

som

de

motverkar

mobbning och utanförskap och förbättrar folkhälsan.
Klubben driver bl.a. projektet ”Equal play” som stärker
flickors och kvinnors rättigheter samt ”Fotboll för tjejer i
utsatta områden”. Växjö DFF kommer på olika sätt att
stödja den verksamhet som drivs inom Global Relations som fokuserar
fotbollsträning och som stärker flickors och kvinnors rättigheter.

Blandade bilder från Kenswed

Bilder från yrkesskolans utbildning med inriktning ”pastry”.

Lunch på Kenswed secondary. Till vänster lagar Nixon Ugali till 338 elever.
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Intervju med alumnen Daniel Otieno
Daniel tog examen från Kenswed 2015 och har sedan studerat Kemi på Egerton
University. I höstas tog han kandidatexamen och har även planer på fortsatta
studier. Nedan kan ni läsa mer om tiden på universitetet och framtidsplaner.

What did you think of your time at Egerton University?
Egerton University has been a whirlwind of
fun, sadness, anger, self-realization, all the
emotions you can think of. However, I notice
that I’ve been a lot happier in this campus
when holding a number of positions in the
student leadership, a career that was
natured when I served as the first school
captain and the Christian Union Chairperson
at Kenswed Secondary School. I found
amazing people that I could truly call friends
and could see them in my life for a very long
time. I got to build with other people
emotionally,
mentally
and
physically,
learning more about who they are.
I’ve also gotten a lot of connections, based
on the activities such as laboratory
practicals, academic competitions and
winning awards.
The University life, of course, had its ups and downs, but I guess overall so far, it
was an experience I’ll never forget.

How come you choose a program within chemistry?
Chemistry is essential for meeting our basic needs of food, clothing, shelter,
health, energy and clean air, water and soil. Chemical technologies enrich our
quality of life in numerous ways by providing new solutions to problems in
health, materials and energy usage.
I was very good at chemistry. It was very easy for me to solve concepts in
chemistry, especially organic chemistry, kinetics and analytical parts. Overall,
most of the parts of chemistry was my strength.

What was your thesis about?
My thesis was about analysis of fuel (Kerosene, Petrol and Diesel) by establishing
the amount of Mercaptan sulphur present used in Kenya. An article that I
submitted to the Kenya Pipeline Authority for further action. All this was aimed
at protecting lives and compelling the government to make stringent measures
on the use of sulphur free fuels. The thesis also aimed at compelling the
government of Kenya to comply and promote the Paris agreement on climate
action.
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How did covid-19 affect your studies?
The consequences of the pandemic were devastating and could not be
downplayed. It destabilized my mental orientation, social life and economically
in profound ways because it struck when I was about to complete my
undergraduate studies and had planned for the next step. To capture the
immediate academic of the pandemic, it resulted to the halting of the studies
for a while. Owing that I was taking a science course which was practical’s and
research intensive which was majorly depending on the University resources
was a big blow to me.
If you were about to proceed with further studies, which master’s program
would you apply for?
I would comfortable apply
masters in organic chemistry.

for

This is because I will be able to carry
out research and coming up with the
remedy of maternal deaths and
young children because of malaria
among other common diseases
which have claimed many lives in
Kenya and East African region.
Also, with my master’s degree, I will
be guaranteed of 85% employment
because not many persons have
advanced
in
this
area
of
specialization while the gap for such
specialists is in higher learning institutions and research institutions is evident.

Any other plans?
Of course, I won't forget giving back to Kenswed. It has done a lot for me. I will
always cherish my stay there.
Moving forward, I am planning to begin a family and raise my kids in a better
environment than I had.
Thank you
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STÖD OSS
Vi påminner om att det är möjligt att stödja oss 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 månadskostnaderna 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!

