
   

 

 
 

 

 
 
 

 

Nyhetsbrev nr 77       2017-02-13 
 

Senaste nytt från S:t Christine School i Kabondo 
 

Datorerna har kommit fram till skolan. 
De datorer/laptops som skänktes av Ludvig Nilsson har kommit fram. 

Datorerna har uppdaterats med adekvat programvara för 

elever och personals behov. Stort tack till Roland Palm 

som hjälpte oss med transporten och såg till att 

datorerna kom fram på ett säkert sätt. Tack också till er 

alla som hörsammade vår vädjan om extra medel och 

därmed bidragit till att elever och skolpersonal nu har 

fått 30 stycken mycket bra arbetsdatorer.  
 

Några glimtar från våra dagar i skolan. 

Den 8 januari var vi 8 stycken som med sommarkläder i bagaget lämnade ett gråkulet 

vinterväder och landade i Nairobi den 9 januari i 35 graders värme. Efter en övernattning i 

Nairobi anlände vi till byn dagen därpå. Målet med resan var att besöka skolan och träffa 

elever, lärare, rektor och övrig personal.  

I januari när det nya skolåret börjar är de stora frågorna alltid ekonomin.  

Skolans budget d.v.s. löner, skolmat, läromedel och underhåll av byggnader diskuterades för 

att hitta lösningar som bidrar till att vi kan bibehålla en bra kvalitet på 

skolan. Margret som ansvarar för skolmåltiderna är mycket mån om att 

medverka till att se över kostnaderna för att vi inte ska behöva göra 

några ytterligare besparingar. Hon känner barnen och deras 

vårdnadshavare och vet att för många av barnen är skolmåltiden den 

enda ”säkra” måltiden under dagen. Att skolmåltiderna bidrar till 

barnens goda resultat vet vi redan. Rektor David och Albinus Odada 

erbjöd sig att låta skolan nyttja mark motsvarande totalt 3 ha för att odla 

bl.a. majs. Charles, som redan idag ansvarar för de odlingar som finns i 

anslutning till skolan, kommer att vara ansvarig för projektet. Om regnet kommer och vädret 

står oss bi bör detta bidra till att kostnaderna för skolmaten kan hållas nere motsvarande en 

termin (av tre). 

 Under vårt besök hade vi även diskussioner gällande skolans bibliotek och två av 

skolbyggnaderna. Böckerna är väl använda och har slitits hårt och nya böcker 

behövs. Två av byggnaderna är angripna av bin som byggt bo i väggarna. Detta är 

två något enklare byggnader som inte har murade väggar utan är byggda med 

regelverk och med ytterväggar av korrugerad plåt och innerväggar av träskivor. Ett 

av husen kan troligen åtgärdas genom bekämpningsmedel men vad gäller det andra 

huset behöver troligen mer omfattande åtgärder göras. Här har man tvingats riva ner 

en del av fasaden för att få bort ett tidigare stort bo och på baksidan av samma hus 

finns idag ytterligare ett stort angrepp.   
 

 

Mötet med eleverna 

Att träffa eleverna, gå runt i skolan och besöka lektionerna är mycket givande. Idag är 

eleverna vana vid att vi dyker upp då och då och uppståndelsen blir inte lika stor som under 
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de första åren.  Jag fick bl.a. flera bra tillfällen att samtal med eleverna 

och lyssna på hur de ser på skolan och vad de tror att den kan komma 

att betyda för deras framtid. Vi träffade bl.a. en elev som i november 

2016 avslutade sin skolgång i St Christine och nu ska börja i 

Secondary. Han skrev ner sina tankar om vad skolan betytt för honom 

och hur han upplevt att vara elev i skolan. Brevet kan ni ta del av på 

föreningens hemsida www.kisumu.se  

Under vår sista dag på skolan framförde eleverna två av de sång- och 

dansprogram som de tränat in tillsammans med några av skolans 

lärare och framgångsrikt tävlat med. Fin koreografi och mycket väl 

framförda program. En eloge till både lärare och elever.  

 

 

 
 
 
  
 

 
  

 

  

 

 

 

Några bilder från skolan. Fler kommer att läggas ut på 

vår hemsida. Hälsningar Styrelsen/Bitte Brask ordf. 

 

   
 

 

Föreningens hemsida och Facebook 

Information om skolan finns på föreningens hemsida, www.kisumu.se   

Föreningen Kisumu finns även på Facebook. 

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 

vilka givarna är. 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 
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