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Nyhetsbrev nr 75                 2016-07-05 
 

Hej alla medlemmar, sponsorer, bidragsgivare och övriga intresserade. 

Sommaren har kommit och många har påbörjat sin efterlängtade sommarsemester. Månaden maj 

och bitvis även juni är ofta två intensiva månader fyllda med aktiviteter av olika slag, så lite ledig 

tid för familj, vänner och egna intressen kan inte underskattas.  

 

Senaste nytt från S:t Christine School i Kabondo 

I skolan har arbetet rullat på som vanligt. I de rapporter som 

Evans deputy head teacher och rektor David skickat framgår 

att eleverna även detta läsår uppnår goda resultat. Lärarna är 

mycket uppmärksamma på de elever som behöver lite extra 

stöd för att även de ska nå så bra resultat som möjligt. 

Eleverna arbetar bra både med avseende skolarbete och de 

drama- och sportaktiviteter de deltar i. Framgångarna 

fortsätter. De elever från S:t Christine som deltog i riksfinalen 

i drama, dans och sång vann och kom stolta hem med diplom 

och pokal. När vi bedömer prestationen ska vi komma ihåg att de tävlat mot de bästa skolorna i 

Kenya, som har stora resurser och kommer från de större städerna. St Christine är trots allt en 

byskola från ett område där man inte talar majoritetsspråket Kiswahili. Fyra grupper har 

kvalificerat sig och gått vidare till distriktstävlingarna. Mer information finns på föreningens 

hemsida www.kisumu.se och på Facebook. 

Tyvärr är ovanstående aktiviteter något som idag inte ryms inom skolans ordinarie budget.  

Så extra bidrag till skolan ger oss bättre möjligheter att stötta även denna typ av aktiviteter, som 

vi vet spiller över och stärker eleverna även i det ordinarie skolarbetet.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

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)70-757 68 77 

 

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 

Tfn: +46 (0)8-86 31 29,  
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Köp en ängel till förmån för eleverna i  

S:t Christine school  
Nu kan du köpa halsband och örhängen med en liten 

ängel som är symbolen för skolan.   

Örhängen kostar 120 kr/par och halsbandet 120 kr/st. 

Köper du ett sett med ett par örhängen och ett 

halsband betalar du 220 kr. Smyckena är inte gjorda i 

silver men är nickelfria. Önskar du en särskild längd 

på kedjan så uppge längden i ditt mail.  

Sätt in ditt bidrag på något av våra konton se nedan 

och sänd ett mail till oss på gava@kisumu.se. Märk 

gåvan med Ängel och uppge namn och adress och vad 

du önskar så kommer de per post.  

 

 

 

http://www.kisumu.se/
mailto:gava@kisumu.se


   

 

Årsmötet den 6 april 2016 
Glädjande var att vi var fler vid årets möte än föregående år, men fortfarande är vi betydligt färre 

än för några år sedan då intresset och engagemanget var större. Idag ligger allt arbete och ansvar 

på styrelsen vilket inte är bra. Under de första åren hade vi förutom styrelsen olika arbetsgrupper 

som engagerat drev olika frågor och ansvarade för t.ex. sponsring, försäljning och olika 

föreningsaktiviteter för medlemmar m.fl. Idag ligger allt detta arbete på styrelsen vilket gör att 

det är svårt att hinna med både styrelsearbetet och övriga aktiviteter som är så viktiga för att vi 

ska kunna fortsätta att sponsra skolan. Vi behöver er hjälp både med avseende på rent praktiska 

arbetsuppgifter och med att hitta nya personer som är intresserade av att arbeta i styrelsen och 

stiftelsen fram över.  

Flera av stiftelsens ledamöter och de svenska representanterna i skolstyrelsen har arbetat för 

skolan och stiftelsen under många år och lagt ner mycket tid och kraft och har bidragit till att 

skolans finns och är så bra som den är idag. Nu är det dags för några att få ta ett steg tillbaka och 

låta nya och gärna yngre krafter ta vid. Är du intresserad och känner att det skulle vara roligt eller 

har förslag på någon om du tror skulle vara intresserad, är du välkommen att ta kontakt med 

sammankallande i valberedningen Ulla Sturaeus mail ulla.sturaeus@comhem.se  

 

I samband med punkten Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget på årsmötet blev 

de en lång diskussion med anledning av styrelsens förslag. Mötet önskade att styrelsen ser över 

föreslaget till budget då den nu föreslagna inte täcker skolans kostnader. Styrelsen är mycket 

medveten om detta, men valde att föreslå en budget som vi tror är realistisk med avseende på vad 

vi tror oss kunna lova att vi kan få in. Detta betyder inte att vi inte kommer att arbeta för att få in 

ytterligare intäkter. Med anledning av ovanstående kommer dock styrelsen att titta på frågan och 

överväga en reviderad budget.  

 

Styrelsens arbetsutskott, Stiftelsen och representanter för skolstyrelsen har träffats flera gånger 

under våren för att diskutera lämpliga åtgärder och prioriteringar i skolans verksamhet. Stiftelsen 

och skolstyrelsen har utifrån föregående års kostnader för skoldriften tagit fram förslag till 

besparingar vilka kommer att diskuteras med rektor David. Från och med 1 januari 2017 behöver 

besparingarna träda ikraft.  

 

Föreningen och stiftelsen försöker nu hitta en lämplig person i Kenya som kan ta över en del av 

det praktiska administrativa arbetet gällande ekonomi (läs controler av de pengar som skickas 

ner) och en person som kan ansvara och leda arbetet på plats med avseende på underhåll av 

skolans byggnader.  
 

Kommande aktiviteter  

Konserter 

Arbetet med den planerade konserten pågår. Vi har nu hitta en lämplig lokal i Norrköping och 

hoppas att i nästa nyhetsbrev kunna meddela er både dag och plats. Vi har även varit i kontakt 

med Årsta kyrka och har fått ett positivt svar att vi är välkomna under en vecka våren 2017.  

Medverkande 

Vi tar tacksam emot förslag på medverkande. Känner du någon musiker, dansare, sångare eller 

körer, gärna barn- eller ungdomskörer som du tror skulle vilja medverka. Gäller både i 

Norrköping och Stockholm. Maila då gärna Julia Olson på följande adress julia@kisumu.se  
 

Marknader, evenemang m.m. Under våren har några i styrelsen och stiftelsen flyttat eller som 

jag själv tagit hand om dödsboet efter min mor. Loppis, återbruk är därför ord som dykt upp 

många gånger. Idag har jag ett otal flyttkartonger vars innehåll ska säljas till förmån för skolan. I 

sommar blir det garageloppis i Leksand. Sommaren är en perfekt tid då turisterna som besöker 

bl.a. Dalarna åker runt till de olika by-loppisarna. Jag vill därför passa på att uppmuntra er alla att  

i egen regi ordna privata aktiviteter, sammankomster, loppisar eller sälja de du inte behöver 

längre på nätet och låta intäkterna gå till skolan. Föreningen har även några insamlingsbössor.  

mailto:ulla.sturaeus@comhem.se
mailto:julia@kisumu.se


   

Känner du någon handlare, butik eller servering som kan tänkas husera en bössa, så hör av dig till 

Bitte Brask ordf@kisumu.se eller 0707-57 68. Alla bäckar små bidrar till en bra verksamhet för 

barnen i S:t Christine.  

 

Till sist en liten rättelse 

I föregående nyhetsbrev skrev jag att alla elever i åk 8 uppnått mycket goda resultat i samband 

med sina examensskrivningar, vilket stämde, men jag skrev att det högsta resultatet en elev 

uppnådde var 450 poäng vilket tyvärr var fel. Rätt uppgift är 407 poäng, vilket fortfarande är ett 

mycket bra resultat med tanke på att gränsen för att kvalificera sig till Secondary är 200 poäng. 

Jag ber om ursäkt och tackar Ulla Sturaeus för påpekandet. 

 

Föreningen och stiftelsens hemsidor  
Av praktiska skäl är stiftelsens hemsida nu nedlagd och information om skolan finns på skolans 

facebook-konto samt under en flik på föreningen Kisumus hemsida, www.kisumu.se.  

Föreningen Kisumu finns även på Facebook 

 

Stockholm den 5 juli 2016 

 

                         Till sist önskar vi er alla en skön och avkopplande sommar. 

                         Styrelsen genom Bitte Brask, ordförande  

 

Föreningens olika konton 
Vill du ge en högtidsgåva eller minnesgåva? Sätt in ditt bidrag på något av våra konton, samt 

sänd ett mail till oss på gava@kisumu.se. Ange ändamål, person som vi ska tacka, samt vilka 

givarna är. Vi skickar ett tackkort och anger vilka ni är som givit gåvan. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bifogar ett mail skrivet av Augustine. 

Kom precis när nyhetsbrevet skulle skickas iväg, så därför är det inte översatt. 

 

Hello, 

I am happy to report to you that we are doing well at school.At the tenth week, we are geared towards 

finalizing the term's activities in a few weeks time.Towards the end of last week,we had teacher trainees 

from Matongo Teachers' College ending their teaching practice here.It is again important to note that the 

national team that came to assess the teacher trainees appreciated the efforts put to have st.christine school 

here.They particularly congratulated the fact that it is a school for the orphans,who may back home be 

lacking people to Provide for them and or mind about their schooling. Congratulations to you all.In 

addition,the teacher trainees were very much grateful for every efforts made to cater for their welfare 

while here at school;for a whole month,which was marked with a farewel party last week.Finally,We here 

at school will always appreciate much more because the pupils here now will at one time in future be 

greate people; and in turn help others who may be in similar condition as they are today.This will be away 

of giving back to the society. How I wish that you continue to provide for the children here at school. 

Regards, Augustine. 

 

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  
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