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Föreningen Kisumu

Hej alla medlemmar, sponsorer, bidragsgivare och övriga intresserade.
c/o Bitte Brask lyser i våra
Vintern har lagt ett vitt täcke över marken. Julskyltning och adventsljusstakar
fönster och Lucia och julen är i antågande. Särskilt så här års tänker jag ofta på att jag är
Olshammarsgatan 54
lyckligt lottad som haft tur att födas och får bo i ett land som Sverige. Dagligen påminns vi
om att världen är orolig och att människor tvingas fly från både
hem,76hus,
släkt, vänner och
S-124
Bandhagen
arbete för att söka sig en säkrare tillvaro undan krig och konflikter.
Tfn: +46 (0)8-86 31 29,

Barnen i S:t Christine är skonade från krig men lever alla i en skör tillvaro i avsaknad av
biologiska föräldrar. De är all beroende av andra vårdnadshavares
+46(0)70-757
välvilja. 68
Vi77
medlemmar,
bidragsgivare, sponsorer och personalen i skolan är alla viktiga delar i arbetet att skapa bra
förutsättningar för att barnen och ge dem en bra skolgång och god utveckling. Vår
förhoppning är att barnen när de blir vuxna ska vara rustade med tillräckliga kunskaper och
förmågor att de inte hamnar i situationer som många föräldralösa barn gör i Kenya.
Senaste nytt från S:t Christine School i Kabondo
Nytt för i år är att i Kenya har man fr.o.m innevarande läsår (2016) förkortat längden på den
tredje skolterminen. Detta innebär att alla elever i Kenya nu har lov under november och
december och att det nya läsåret startar i januari som tidigare. Den 8 januari kommer jag
(Bitte Brask) ordf. Föreningen Kisumu, Ulla Sturaeus Skolstyrelsen, Anders Jansson Ordf. i
Stiftelsen att besöka skolan. Med på resan finns ytterligare 7 personer var av några är nya
medlemmar som kommer att besöka skolan för första gången. Jag, Ulla och Anders ska bl.a.
träffa skolans personal och representanter från stiftelsen i Kenya.
Datorerna är på väg till skolan
I vårt senaste brev skrev vi en vädjan om extra bidrag för att täcka en del
kostnaderna gällande transport av 30 stycken bärbara datorer till skolan.
Datorer som föreningen fått av ett företag. Efter brevet blev vi
kontaktade av en medlem som kände en man som erbjöd sig att ta med
våra datorer ner till Kenya. Han bor i Sverige är gift med en Kenyanska och är engagerad i
och driver ett skolprojekt i Kendu Bay i västra Kenya. En container skulle ner till skolan och
vi erbjöds att få med våra datorer i den aktuella containern till en kostnad av 500kr/dator
d.v.s. halva kostnaden mot de kostnadsförslag vi fått från de transportföretag vi kontaktat.
Han erbjöd sig även att personligen se till att överlämna datorerna till skolans rektor David.
Vår vädjan i brevet inbringade även extra bidrag som motsvarar halva kostnaden av
transporten som till slut stannade på 15 000kr istället för de 30 000 kr som var de pris vi fick
från de olika transportföretagen.
Styrelsen vill därför framföra ett stort tack till er alla som på olika sätt hjälpte till så att vi
kunde skicka iväg och få ner datorerna. I skrivande stund vet vi att datorerna beräknas vara
framme till jul, så jag hoppas att tidplanen håller och att vi får se datorerna på plats i januari
när skolan startar och eleverna är tillbaka igen.

Loppmarknad i Skarpnäck och Rättvis Julmarknad i
Norrköping
Den 30 oktober var det dags för loppis i Skarpnäcks folketshus. Vi
bokade två bord och drog iväg med div kartonger och prylar.
Försäljningen gick si-så-där, men vi fick på några timmar in drygt
1 800kr.
Den 26-27 november deltog vi för andra året i rad i julmarknaden
på Arbetets museum i Norrköping. Julmarknaden har en särskild
profil och de som säljer på marknaden är olika ideella föreningar
och organisationer som engagerar sig i och arbetar för att skapa
bättre villkor och förutsättningar för människor i olika delar av världen. Vi erbjöd både
Kenyanska smycken, textilier och traditionella svenska juldekorationer. Nytt för i år var bl.a.
quiltade grytlappar av afrikanska tyger. Försäljningen gick bra och när vi kom hem kunde vi
konstatera att vi totalt fått in drygt 5 800 kr som oavkortat går till föreningen d.v.s. skolan.
Julklapp till barnen i S:t Christine
Tänk gärna på barnen i S.t Christine.
Skoluniformer komplett uniform
120 kr/barn
Den bästa julklappen för barnen kan
t.ex. vara en skoluniform, skollunch,
Böcker och skolmaterial ett skolår
150 kr/barn
läromedel eller ett bidrag till de
Skolmat:
en månad
50 kr/barn
dramaaktiviteter som de yngsta
ett skolår
600 kr/barn
barnen gärna vill delta i och under
Barnen serveras två mål mat om dagen.
Frukosten består av hirsgröt
åren rönt stora framgångar med.
Lunchen består av ugali (majsgröt) och till den serveras en bönröra
Drama ryms inte inom skolans
eller en grönkålsstuvning som heter sukumawiki.
budget beroende på att vi i första
En genomsnittlig total kostnad för en elev
hand tvingas prioritera lärarlöner,
ligger idag på ca 220kr/månad.
skoluniformer o.s.v. Så tänk gärna
på barnen lite extra nu i jul.
Till höger några exempel på
kostnader. Observera att de kan svänga lite upp och ner beroende på kursen mellan valutorna.
Till sist önskar vi er alla en God Jul och Ett Gott Nytt år och
återkommer med information och bilder efter vår resa i januari.
Styrelsen genom Bitte Brask, ordförande

Föreningen och stiftelsens hemsidor och Facebook
Mer information om föreningen, stiftelsen och skolan finns på föreningen hemsida,
www.kisumu.se
På hemsidan finns också länkar till mer information på våra facebook-konton för både
stiftelsen/skolan och Föreningen Kisumu.
Föreningens olika konton
Vill du ge en högtidsgåva eller minnesgåva? Sätt in ditt bidrag på något av våra konton nedan,
samt sänd ett mail till oss på gava@kisumu.se. Ange ändamål, person som vi ska tacka, samt
namn på givarna. Vi skickar sedan ett tackkort och anger vilka givarna är.
Swish-konto: 1236 072 698
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

