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Nyhetsbrev 5 
 
St Christine School har nu arbetat som en fullständig Primary School under snart två år. 
Avgångsklassen i fjol fick anmärkningsvärt höga poäng jämfört med andra skolor i regionen 
och de gemensamma prov man haft i början av höstterminen visar att detta inte var en 
engångsföreteelse. Hela avgångsklassen har fått så höga poäng att de har möjlighet att 
komma in i Secondary School. De bästa eleverna har även i år betyg som ger dem möjlighet 
att söka till de allra bästa skolorna. Detta innebär dock inte att eleverna kan gå vidare till 
högre utbildning eftersom alla saknar ekonomiska resurser till detta. I fjol löstes detta 
genom generös sponsring från Sverige. Någon sådan har inte ställts i utsikt för årets elever. 
Om någon av Er enskilt eller tillsammans med andra vill sponsra en eller flera elever så hör 
av Er till oss. 
 
I år har en ny ledningsgrupp utsetts i skolan. David 
Ochola fortsätter som rektor nu med Evans Omondi som 
biträdande och Dan Obunde som förstelärare. De har 
gjort ett utmärkt arbete och har en stor del av förtjänsten 
till skolans fortsatt fina resultat, goda ordning och goda 
stämning. De nyanställda lärarna har också på ett bra sätt 
kommit in i gemenskapen. 
 
De offentliga skolorna drabbades av lärarstrejk under 
våren. I vår skola pågick verksamheten utan avbrott, 
vilket gjort att eleverna inte missat viktig under-
visningstid. Augustilovet avkortades för alla skolor och 
eleverna fick på detta sätt ett par veckors extra studietid. 
 
 

Våra elever deltog även i år i musik- och teaterfestivaler med det bästa resultatet hittills. En av 
musik- och dansgrupperna kom ända upp till sluttävlingarna på nationell nivå. Skolan och barnen fick 
diplom och pokaler i de olika deltävlingarna. 

 
Vuxenutbildningen fortsätter med ett tiotal 
elever i den teoretsika utbildningen och tjugo, 
varav hälften betalande, i textilutbildningen. 
Den lilla skrädderishopen med förra årets 
utexaminerade sömmerskor är nu i det när-
maste självförsörjande så vår utbildning bidrar 
till utveckling och fattigdomsbekämpning i byn. 
Änkorna i micro finans och getbank arbetar på i 
sina respektive grupper och deltog i årets 
International Litteracy Day med både hantverk, 
trädgårdsprodukter och musik- och dans-
uppvisning. 



 
St Christine Foundation 
Bankgiro: 870-9081 
Mail: st-christine@comhem.se 
Hemsida: st-christine.org 

 

View Park Towers 18th floor 
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Stiftelsens golfturnering på Norrköpings 
Golfklubb i Juli gick bättre än i fjol. Efter att 
alla omkostnader dragits av så gick tävlingen 
med en hyfsad vinst. I år hade vi för första 
gången kenyanska spelare med i tävlingen. 
Den kenyanska ambassadören var också på 
plats och kommer möjligen själv att spela i 
kommande turneringar.  

Vi har redan bokat Windsor Golf & Country 
Club till den 17 januari 2014. Både svenska 
och kenyanska spelare liksom våra kenyanska 
sponsorer av årets tävling var nöjda och vill 
vara med nästa år igen! Vi har lärt oss mycket 
efter denna turnering så St Christine 
Invitational i Januari bör kunna bli ännu 
bättre nästa gång. Välkomna att anmäla Er. 
 
 

 
 
Skolan och dess elever behöver både Föreningen Kisumus medlemmar och våra sponsorer! 
Ge gärna en extra gåva lite då och då. Det ni inte märker i er plånbok gör skillnad för skolan. 
 
Varmt tack för allt stöd. 
 

Stiftelsen St Christine 


