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Under 2015 har vi dagligen mötts av bilder och rapporter om hur människor flyr för sina liv 

och söker efter en trygg plats för sig och sina barn. Hoppet om att hitta en försörjning och 

skolgång för sina barn driver dem framåt. Under de mest fruktansvärda umbäranden och stora 

risker har de utnyttjats av flyktingsmugglare som passat på att tjäna pengar på andra 

människors olycka. För de som lyckats ta sig över havet återstår en lång vandring mot den 

hägrande tryggheten. Män bär sina gamla föräldrar på ryggen, traumatiserade stumma barn 

följer de vuxna, gravida kvinnor föder barn under vidriga omständigheter. Ja bilderna är 

otaliga. Men vi har också sett exempel på hur vi som har förmånen att leva i ett land utan krig, 

med fungerande skolor och sjukvård engagerat oss på olika sätt.  

 

Barnen i S:t Christine är i likhet med dagens flyktingar helt beroende av vårt engagemang vårt 

stöd till skolan. Under året som gått har alla bidrag som ni medlemmar och sponsorer bidragit 

med varit helt avgörande för driften av skolan. Vi har tack vare era bidrag och försäljning av 

smycken m.m. lyckats få in de medel till driften av skolan för 2015 som föreningen och 

stiftelsen kom överens om i december 2014. Under en större del av året har kursen (valutan) 

varit till vår nackdel men under slutet av året blivit något bättre. De medel som föreningen på 

olika sätt lyckats få in räcker inte för att täcka alla behov som skolan har. De som tyvärr 

släpar efter är underhåll av skolbyggnaderna. Byggnaderna slits hårt av väder, vind och 

termiter och personal arbetar ständigt med småreparationer, målningsarbeten o.s.v.  
 

Vid samrådsmötet den 30 november deltog representanter för föreningen, stiftelsen och 

skolstyrelsen. På dagordningen stod bl.a. budget för 2016. Beräknade driftskostnader, 

renoveringsbehov m.m. diskuterades. Under mötet konstaterades att föreningen inte ensam 

kan bidra med de medel som behövs. Föreningen uppdrog åt stiftelsen och skolstyrelsen att se 

över de beräknade kostnaderna och se om de finns några poster som kan minskas utan att 

riskera att kvalitén på undervisningen försämras.  

 

På sikt behöver de två plåthusen ses över. Stommarna av trä börjar bli dåliga. Att ersätta dem 

med tegelhus vore det bästa men innebär en kostnad på ca:100. 000 svenska kr/hus.  

Böckerna i biblioteket är väl använda, slitna och behöver förnyas och kompletteras.  

Datarummet behöver ny utrustning och på sikt behöver vi se över möjligheterna och 

kostnaderna för anslutning till kabel/fiber.  

Senaste nytt från S:t Christine School i Kabondo 

Vi närmar oss de sista veckorna i december och eleverna i S:t Christine har åter igen lagt ett 

skolår bakom sig. De 42 eleverna i åk 8 har även i år visat mycket goda resultat. De ska nu 

lämna skolan och gå vidare i livet. Om de lyckas lika bra på sina examensprov som de gjort 

under läsåret kommer ev. alla elever att få tillräckliga poäng för att kvalificera sig för 

Secondary school. Lärarnas engagemang och hängivna arbete är att viktigt bidrag till 

elevernas framgång. Lärarna sätter stort värde på att eleverna lyckas och för lärarna är det 

även en personlig framgång när eleverna uppnår goda resultat.  
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Barnen i förskoleklassen nu avslutat sitt första skolår i S:t Christine School.  
I november genomfördes en färgstark ceremoni i skolan. Fint klädda i blått fick de 33 elever 

sina diplom och bevis på att de är redo att gå vidare till åk1kommande läsår. 

 

   
 

Många vårdnadshavare närvarade vid högtiden och passade på att visa sin uppskattning och 

tackade lärarna för deras engagerade arbete och sponsorerna för de stöd skolan och eleverna 

fått. 

 

Den 28 – 29  november var föreningen representerad vid  

Rättvis Julmarknad i Arbetets museum i Norrköping.  

   

Julmarknaden är endast öppen för aktörer som arbetar utan egen vinning och för ett 

välgörande ändamål. Några av de som deltog var Amnesty, Naturskyddsförningen och Byrån 

mot diskriminering i Norrköping. Stämningen var mycket trevlig och under de två dagarna 

hade vi en jämn ström av besökare. Nöjda med vår insats packade vi ihop söndag 

eftermiddag, räknade hastigt kassan och kunde konstatera att försäljningen gått riktigt bra. En 

bidragande orsak beror delvis på att vi skaffat oss Swich och iZettle vilket underlättar då fler 

och fler gått över till att använda kort eller mobil istället för kontanter.  
 

   Nyårsgåva till barnen     

I januari börjar nästa läsår och nya barn kommer att börja i förskoleklassen. Övriga elever har 

vuxit och slitit hårt på sina skoluniformer. Då eleverna bara har en uniform används den alla 

skoldagar och efter ett läsår brukar de flesta tröjor, byxor och klänningar bära tydliga spår av 

lek och vardags slit. Både nya och gamla elever behöver en ny uniform så en penninggåva 

motsvarande en skoluniform är en uppskattad gåva. En komplett uniform bestående av 

kortbyxa alternativt klänning, blus och en varm tröja kostar 120 kr.  

 

Föreningen och stiftelsens hemsidor  
På föreningens hemsida www.kisumu.se finns länken www.st-christine.org som går till 

stiftelsen S:t Christine Foundations hemsida. 

 

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


   

På stiftelsens hemsida finner du rapporter och nyheter från skolan.  
Föreningen Kisumu finns även på Facebook. 
 

Kommande aktiviteter  
 

Konsert 
Planering av den konsert som vi nämnde i föregående nyhetsbrev pågår. Vi tittar i första hand efter 

möjligheten att denna gång ha en konsert i Norrköpingstrakten. Vi tar tacksamt emot förslag på 

medverkande.  Hör av dig till Julia Olson i styrelsen julia@kisumu.se 

 

Styrelsemöten  

 Onsdag den 13 januari 

 Onsdag den 10 februari 

 Onsdag den 9 mars 

Sista datum för motioner till årsstämman torsdag den 25 februari. 

Årsmöte onsdag den 6 april kl. 18.00. Lokal meddelas senare. 

 

Marknader, evenemang m.m. 
Vi tar tacksamt emot förslag från er medlemmar på marknader, evenemang, platser eller lokaler där vi 

kan medverka eller arrangera egna aktiviteter och förhoppningsvis hitta fler medlemmar och knyta nya 

kontakter allt i syfte att säkra inflödet av medel till drift och underhåll av skolan.  

 

Har du vänner och bekanta som är intresserade av att köpa kenyanska smycken är du välkommen att 

hör av dig till Bitte Brask på telefon 0707-57 68 77 eller via mail till ordf@kisumus.se  

 

 

   
 

 

Föreningens olika konton 

 

  
 

 

 

 

  

Swish-konto: 1236 072 698 

 

Föreningen 90-konto: Plusgiro 90 04 64 – 9  

 

Bankgiro: 5734-8534 

 

Plusgiro: 17 62 64 – 0 
 

IBAN-nummer 

Kontakta vår kassör per.kingfors@kisumu.se för 

att få föreningens kontonummer och IBAN-

nummer i Handelsbanken  
 

 

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete 

och engagemang för barnen i  

S:t Christine Education Centre 

önskar styrelsen alla medlemmar, 

sponsorer och bidragsgivare  

 

En God jul 
och 

Ett Gott Nytt År. 
  

    Bitte Brask  

    ordförande 
 

mailto:ordf@kisumus.se
mailto:per.kingfors@kisumu.se

