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Hej! 

Om två veckor är det jul. Du har säkert redan börjat fundera på lämpliga julklappar till 
Dina nära och kära och Dina vänner. 
Jag har ett förslag.  
I år kan Du kanske, beroende på hur Du ser det, ersätta eller komplettera julklapparna 
med en  annorlunda gåva. Du kan också sända varma tankar till Dina vänner med en 
speciell liten gåva och inte bara ett julkort.  
Mitt förslag är att Du, som en speciell julklapp, ger en julgåva till förmån för de 
föräldralösa barnen vid skolan St Christine i Kenya. Se bifogade gåvoförslag. 
Sätt in ett valfritt belopp på vårt bankgiro 5734-8534 eller Plusgiro 176264-0. Märk 
inbetalningen: ”Julklapp”. Om Du skriver namn och adress och sätter in mer än 100:- så 
får Du en liten tomte att hänga i granen. På bilden från vår julbazar i år ser Du hur den 
ser ut.  
Du kan också, genom att skriva ” Tomte” och en annan adress på avin än Din egen, skicka 
en liten julhälsning och minijulklapp till en vän. En adress och en inbetalning på 100:- så 
skickar vi en tomte. Upprepa så många gånger Du vill. 
 

Du kan skicka ett julmail med bifogat julkort till den person som Du ger julklappen till 
eller skriva ut julkortet och överlämna själv om Du hellre vill det. 
 

Vill Du se det som att Du vill utvidga Din krets av nära och kära så tar vi in 35 nya barn i 
förskoleklassen i St Christine i januari. De är föräldralösa och tillhör de allra sämst 
ställda i byn och behöver någon som tänker på dem. De behöver nu en skoluniform, en 
varm tröja, pennor, skrivböcker, läroböcker och annat skolmaterial. Vi behöver också 
hjälp till deras  skolmat och skolhälsovård. Du kan om Du vill svara för en eller flera 
nybörjares kostnader under det första året i skolan eller en del av den. 
 

Det står Dej fritt att trycka upp och dela ut eller vidaresända det här brevet till släkt, 
vänner och arbetskamrater så fler kan bli delaktiga i ”En Särskilt God Jul” 
 

  

EN SÄRSKILT  
GOD JUL 

Stockholm den 9 december   

Bitte Brask 
Ordförande Föreningen Kisumu 
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S:t Christine  
 

GGGåååvvvooorrr   tttiiillllll   bbbaaarrrnnneeennn   

Skolmat 

Barnen och eleverna serveras två mål mat om dagen. 
Frukost som består av hirsgröt.  
Lunch – Ugali (majsgröt) med bönröra eller sukumawiki (”grönkålsstuvning”) 
 

SSSkkkooolllmmmaaattt      iii   SSS:::ttt   CCChhhrrriiissstttiiinnneee   sssooommm   gggåååvvvaaa   
En månad 75 kr/barn 
En hel termin 200 kr/barn 
 
 

Skolhälsa inklusive mediciner 

Skolsköterskan kommer till skolan en dag varannan vecka.  
Hon väger och mäter barnen, för journaler, undersöker , håller koll på barnens 
hälsa, tar hand om sjuka,” remitterar” till läkare, delar ut mediciner m.m. 
 

SSSkkkooolllhhhääälllsssaaa      iii   SSS:::ttt   CCChhhrrriiissstttiiinnneee   sssooommm   gggåååvvvaaa   
Ett helt skolår 50 kr/barn 
En månad 200 kr/klass 
En hel termin 500 kr/klass  
  
 

Böcker och skolmaterial 

Alla elever har tillgång till läroböcker i de olika ämnena, skrivböcker, 
räkneböcker, pennor och annat skolmaterial.  
I biblioteket finns böcker att låna och läsa i skolan. Det finns läseböcker för de 
mindre barnen och skönlitteratur för de äldre. I biblioteket finns även 
faktaböcker i de olika ämnena.  
 

BBBöööccckkkeeerrr   oooccchhh   ssskkkooolllmmmaaattteeerrriiiaaalll   sssooommm   gggåååvvvaaa  

Ett helt skolår 150 kr/barn 
 
 



Skoluniformer 

Alla elever i skolan bär skolans uniform. Uniformen består av skjorta eller blus, 

klänning eller kortbyxor. Till uniformen hör också en varm tröja. Uniformerna 

tillverkas av vuxenutbildningsklassen där deltagarna utbildar sig till 

sömmerskor. 

SSSkkkooollluuunnniiifffooorrrmmmeeerrr   sssooommm   gggåååvvvaaa   

Skoluniformer 

Komplett uniform 120 kr/barn 

 

 

Drama och musik 

I S:t Christine school satsar man på drama och musikaktiviteter både på skoltid 

och på eftermiddagarna.Eleverna har själva byggt kulisser och fått hjälp att sy 

scenkläder av vuxenutbildningsklassen där deltagarna utbildar sig till 

sömmerskor. Skolan har deltagit i de årliga skoltävlingarna och nått framgång 

på flera olika sätt.  

DDDrrraaammmaaa   oooccchhh   mmmuuusssiiikkk   sssooommm   gggåååvvvaaa  

Aktiviteter inklusive material, resor m.m.75 kr/barn/år 
 

 

 

 

 

 
 

 


