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Hej 
Skolan S:t Christine i Kabondo började byggas upp för 12 år sedan. Föreningen startade med 41 
engagerade medlemmar 2002 och har genom medlemsavgifter, olika aktiviteter och genom engagerade 
sponsorer bekostat uppbyggnaden av skolan såväl som driften av den samma. Idag är det mesta byggt 
och underhållet och driften utgör de huvudsakliga kostnaderna, men trots det har det inte blivit lättare 
att finansiera verksamheten.  I år går det 350 elever i skolan och föreningen bidrar med 50.000 kr i 
månaden. På grund av en kronkurs som försämrats med 10 – 15%  räcker i nuläget inte våra 
medlemsavgifter för att täcka alla kostnader och vi arbetar på olika sätt för att öka våra intäkter. Idag 
motsvarar kostnaden per elev inklusive allt ca 200:-/ månad. 
 
I ett försöka att säkra intäkterna till skolan har styrelsen beslutat att upprätta en ansökan om 90-konto. 
Ansökan görs hos Svensk Insamlingskontroll som beviljar 90-konon. Det är även Svensk 
Insamlingskontroll som utför den årliga uppföljningen som behövs för att en föreninge ska få behålla 
kontot. Styrelsen har tillsammans med Stiftelsen kommit fram till att vi behöver göra vissa justeringar i 
vår organisation och bokförning för att transaktionerna mellan föreningen och skolan ska vara enklare 
att följa och följa upp. Blir föreningen godkänd för ett 90-konto kommer föreningen att betala en 
inträdesavgift och sedan en årlig avgift. Vi bedömer att vi efter årsskiftet bör ha alla förutsättningar 
klara för att göra en formell ansökan. Sen får vi hur lång tid det tar och om det krävs någon form av 
prövotid innan vi kan få ett 90-konto. Kostnaderna för ett 90-konto bedömer vi som rimliga i 
förhållande till vad de kan ge i form av bidrag till driften av skolan. Om vi blir godkännda för ett 90-
konto kommer vi löpande att följa upp och utvärdera kostnader och resultat.  
Vi återkommer med mer information längre fram. 
 

Hantverkskvällar under hösten:                                         
Vi gör smycken och annat som kan säljas till förmån för S: t Christine Education Center .  
Vill du delta i hantverkskvällarna är du välkommen att ta kontakt med 
Bitte Brask telefon 070-757 68 77 eller via mail till ordf@kisumu.se  
För aktuella datum se föreningens hemsida eller kontakta Bitte Brask  
 
Kulturnatten i Norrköping den 27 september. 
Kulturnatten i Norrköping är ett event där vi deltagit tidigare. I år hade Julia pratat med Café Jolla som 
lånade ut bord och upplät plats på trottoaren utanför kafét. Genom försäljning av afrikanska smycken, 
div. hantverk och tyger lyckades vi få in ca 6000 kr. Intresset för skolan var stort och vi hoppas ha 
lockat några att bli medlemmar i föreningen. Denna typ av evenemang har visat sig fungera bra och ger 
oftast föreningen ett efterlängtat tillskott till driften av skolan. 
Vi tar gärna emot tips och förslag på fler orter som arrangerar Kulturnätter där vi kan medverka, berätta 
om skolan och föreningen och sälja afrikanska smycken och hantverk. 
 
Kommande aktiviteter 
Julbasar den 29 november i Tyresö 
Reservera den 29 november i din almanacka. Vi har fått möjlighet att hyra en lokal till ett mycket låg 
kostnad på Sikvägen 12 i Tyresö endast 5 minuters promenad från Tyresö centrum. Kostnaden för 
lokalen på Östermalm blev alldeles för hög vilket påverkade nettoresultatet på ett negativt sätt. Vi 
hoppas att genom att ha basaren på en plats där vi inte varit tidigare nå ut till personer vi inte nått 
tidigare. Om du inte tar dig till Tyresö med bil går det två bussar till Tyresö centrum nr 875 och 873.  

St Christine Education Centre 
 
P.O. BOX 319, SONDU 
40109 KISUMU, KENYA 
Phone: +254 (0) 724 27 31 99 
Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

 

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 
Olshammarsgatan 54  
S-124 76 Bandhagen 
Tfn: +46 (0)8-86 31 29,  
+46(0)70-757 68 77 



Vi hoppas naturligtvis att vår ”gamla” medlemmar kommer till basaren och tar del av senaste nytt från 
skolan. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev och på föreningens hemsida www.kisumu.se  
 
Ny Konsert till förmån för S:t Christine School våren 2015 
 
Vi har varit i kontakt med Årsta kyrka som hälsar oss  
välkomna att arrangera ytterligare en konsert i samverkan  
med kyrkan. Aktuell dag och tid är inte fastställd och vi  
återkommer med information i kommande Nyhetsbrev.  
 
Kan du eller känner du någon person eller grupp som kan  
tänka sig att bidra med musik eller sång så hör av dig till  
Bitte Brask 070-757 68 77 eller skicka ett mail till 
 ordf@kisumu.se  
 
Funktionärsuppdrag – ett trevligt uppdrag som ger en bra intäkt till skolan 
Vi har tidigare ställt upp som banfunktionärer i samband med Tjejmilen 2013. Arrangören Stockholm 
Marathon gruppen som ansvarar för Tjejmilen ansvarar även för Vår Ruset, Stockholm Marathon, 
Bellmanstafetten m.fl. tävlingar. De söker varje år funktionärer och ersättning utgår till de föreningar 
som ställer upp. Ersättningen är ca 300:- /funktionär + en engångsavgift på ca 500:-. Alla funktionärer 
får en lunchsallad, dryck och frukt m.m. Att arbeta som funktionär brukar vara trevligt och stämningen 
vid loppen är alltid positiv. Vi som ställer upp brukar få entrevlig dag tillsammans samtidigt som vi gör 
en insats för barnen i S:t Christine School. 
Några datum för 2015: 
Vår Ruset 25 – 26 maj, Stockholm Marathon 30 maj, Tjejmilen 5 september,  
Stockholm halvmaraton 12 september och Tjurruset 3- 4 oktober.  
Har du några frågor eller är intresserad av att ställa upp som funktionärer vid något av loppen och bidra 
till att föreningen får en ersättning som oavkortat går till driften av skolan så hör av dig via mail till 
ordf@kisumu.se eller per telefon till Bitte Brask 070-757 68 77 Jag anmäler vårt intresse när jag ser hur 
många vi blir och vilket lopp/datum som passar oss bäst. 
 
Till sist en kort sammanfattning/utdrag ur rektor Davids senaste rapport från den 2:a terminen 
som varat från den 5:e maj till den 8:e augusti. 
 
 

En hälsning till er alla. 
 
Alla elever i skolan har samarbetat väl med lärarna vilket innebär att arbetet flutit 
på och att eleverna uppnått ett mycket bra resultat, vilket ligger över 
genomsnittet för motsvarande skolor. Detta talar för att alla elever kommer att 
klara examinationen i slutet av året. Denna termin har innehållit mycket sport 
och drama där eleverna också haft stora framgångar och vunnit flera priser. 
Sjukdomsfallen bland barnen har varit få och barnen har i huvudsak varit friska. 
De som behövt sjukvård har hänvisats till närliggande vårdcentral där de fått 
behandling. 
Alla lärare har arbetat bra och är vid god hälsa. De har gett sitt bästa för barnen 
och vi kan se tillbaka på ett bra samarbete i lärarkollegiet som också bidragit till 
skolans goda resultat. Personalen träffas regelbundet och 

diskuterar de utmaningar vi möter i undervisningen och hur vi på bästa sätt kan arbeta med och 
utveckla arbetet. Personalen i köket har gjort ett fantastiskt arbete. Städningen av skolan fungerar bra 
och städarna ser dagligen till att barnen har en ren miljö.  
Evans och jag själv har deltagit i två dagars besök i Mumias öster om Kisumu. Vi tog med oss våra 
upplevelser och kunskaper från besöket och har delat med oss av innehållet och erfarenheterna från de 
två dagarna till lärarna.  
    
 
        Bitte Brask ordförande 

Årsta nya kyrka Bråviksvägen 47 
Ansvarig arkitekt Johan Celsing  

 


