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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 108 elever har tagit examen sedan 2015. Skolan har nästan 300
elever, 15 lärare och 8 ytterligare i personalstyrkan som är där på daglig basis (kokerska,
köksbiträden, vakter, kurator). Dessutom hjälper några alumner till på skolan mot en mindre
ersättning. På bilden nedan kan du se Kenswed Academy med matsalen, köket och
toaletterna längst ner. Till höger syns ett av de första klassrummen och i mitten av skolgården
syns ett volleybollnät som används under idrottslektionerna.
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
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SENASTE NYTT
Kenswed Hospital
I juli öppnade Kenswed Hospital. Både elever och lokalbefolkning har möjlighet till vård och än så
länge har allt gått bra och det varit många besökare. Nedan till höger kan vi se när ZBFs grundare får
hjälp med att kolla blodtrycket.

Personalen samlad utanför kliniken.

ZBF testar utrustningen.

Idrott
I augusti hölls East Africa school games där Hildah från Kenswed deltog. Tyvärr gick inte riktigt lika bra
som på de Kenyanska mästerskapen (där hon kom tvåa på 3000m) men hon har ändå lyckats få ett
stipendium som innebär att hon kommer flytta till Japan få betalt för att träna och springa lopp. På
bilden till vänster nedan är Joseph Waweru, en före detta elev på Kenswed som nu är en mycket
framgångsrik löpare i Japan. Bilden kommer från när han vann Japanska Mästerskapen på 5000m i
augusti på tiden 13:56. Han är rankad på plats 148 i världen på distansen enligt IAAFs rankingsystem.

Joseph Waweru på japanska mästerskapen.

Hildah (tvåa) på kenyanska mästerskapen.
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Academic field trip
I juni var fjärde års eleverna på studieresa. Första stoppet var iHub, ett community för entreprenörer
och investerare. Där fick de lära sig om iHubs historia, hur man kan bli en del av deras community
och så fick de besöka deras studio för musik och produktion.
Andra stoppet var på Kenyatta University. Där fick de lära sig om olika karriärmöjligheter på
institutionen och kraven för att komma in på utbildningarna. De besökte även skolans bibliotek.

Besök på iHubs studio.

Eleverna utanför Kenyatta University´s bibliotek.

Career day
I slutet av maj var det career day då Kenswed fick besök av representanter från olika universitet och
högskolor. Huvudnumret var ett föredrag från en känd författare och motivationstalare, Mr Samuel
Kanja. Det var en lyckad dag och responsen från eleverna var mycket positiv.

En av alla föredrag under career day.

Samling vid ett utav högskolornas bord.
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Student leaders election
I juni hölls ett demokratiskt val där man utsåg ”student leaders”, något som kan jämföras med
elevrådsrepresentanter. Dessa elever jobbar sedan tillsammans med lärare för att utveckla skolan.

Lång kö till omröstningen.

Bild på det nya elevrådet för 2019/2020.

Stipendium
Värt att påminna om är att någon eller några elever varje år erbjuds stipendium för fortsatta studier
efter gymnasiet. Det är tyvärr endast de med toppbetyg som får utbildningen betald av staten så
därför känner vi att det är viktigt att sponsra elever med universitetsutbildningar. Just nu är det sju
elever som läser vidare tack vare stipendium. De studerar handel, HR (Human Resources), matematik
och till lärare. Det finns en kommitté på Kenswed som sätter upp kriterier samt utser vilka som ska bli
tilldelade stipendier. Vi hoppas givetvis på att fler ska få denna möjligheten. Nedan kan ni se en bild
på några av de nuvarande stipendiaterna.

Sex av de sju som läser på högskola tack vare stipendium.

Gåva från Göran Collste
Professor emeritus Göran Collste skänker överskottet av sin senaste bok till Global Relations. Boken heter
Historisk rättvisa - Gottgörelse i en postkolonial tid. Göran har tidigare varit ordförande för ”European
Society for Research in Ethics” och har även varit på Kenswed och genomfört workshop om etik.
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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

