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Nyhetsbrev till Föreningen Kisumus medlemmar 

 
En kort lägesrapport från St Christine Foundation i samverkan med Föreningen Kisumu och Skolan St 
Christine. 
 

Dataundervisningen: I våras  fick vi ta emot  ett stort antal datorer från Svenska Ambassaden i 
Nairobi. Datorerna skulle bytas ut  i och med deras  flytt till nya lokaler.  

Ett stort tack till Ambassaden som på det här sättet  ger våra elever en möjlighet att bli både 
datavana och kunna söka sin egen kunskap!  

Två datorer har vi skänkt till vår grannskola 
Anyona Primary och två till St Josephs 
Secondary i Kisumu som vi samarbetar med. 
Vi kommer att dela med oss till fler skolor i 
närheten enligt vår överenskommelse med 
ambassaden. 
 

Själva har vi byggt upp ett datalab för 
undervisning. I ett angränsande rum finns 
datalärarens arbetsplats och datalabets 
server. Ett problem för undervisningen är de 
alltför vanliga strömavbrotten. 
 

På bilden dataläraren Augustine med några 
elever ur klass 7. 

 
 

” A hungry child is always a slow learner”:  Med det  

mottot sökte och fick vi i våras  pengar från den Svensk-

Kenyanska Föreningen i Nairobi för att bygga en ny spis 

eftersom den som fanns höll på att rämna efter många 

års idogt användande. Istället för en spis blev det två 

mindre spisar som gör det mer lättarbetat i köket. 

Dessutom kan man konstatera att det nu går åt 80% 

mindre ved vid uppvärmningen. Ventilationen har också 

förbättrats och därmed också arbetsmiljön. 

För att få ner matkostnaderna och samtidigt få barnen att lära sig något för livet har vi en 

skolträdgård. Dessutom har de nu tillgång till växthuset för sina odlingar. I köksträdgården odlar 

man sukuma wiki eftersom det är lättodlat och tacksamt för barnen och dessutom används i den 

dagliga matlagningen.  
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I April blev St Christine Foundation  en allmännyttig skattebefriad stiftelse i Kenya. Mycket få 

stiftelser får denna möjlighet. Våra sponsorer 

kan därför känna sig trygga med att alla medel 

går till rätt ändamål. Stiftelsen har ett stort 

arbete framför sig med att i Kenya skaffa 

sponsorer. En marknad som för oss är okänd. 

Det kommer ta tid, kraft och tålamod.  
 

Bild på Stiftelsens medlemmar från vänster: 

Håkan Andersson, Kerstin Lindberg, Anders 

Jansson, Judy Ojwang, Musyoki Kimanthi. 

Vi hoppas att Ni alla medlemmar  i Föreningen Kisumu även fortsättningsvis stöder föreningen som 

även i fortsättningen är en mycket viktig sponsor. Därmed stöder Ni skolan och på det sättet de 

också de föräldralösa barnen. 

Vi ser fram emot att lite då och då få ge er små glimtar av Stiftelsens arbete och det som händer i 

Kenya. Följ oss gärna på vår hemsida www.st-christine.org . 

 

Vänliga hälsningar från  St Christine Foundation 

http://www.st-christine.org/

