
   

 

 
 

 

 
 
 

 

Nyhetsbrev nr 79       2017-05-31 
 

Senaste nytt från S:t Christine School i Kabondo 
 

Nytt bibliotek   
Byggnaden i förlängningen av utomhusklassrummet (byggnad 5, fd klassrum för årskurs 4) är 

allvarligt angripet av insekter och har inte använts på ett tag. Nu har vi fått en donation från två 

medlemmar i föreningen, Bo Riddarström och Eva Rudberg, som möjliggör att den angripna 

byggnaden kunnat rivas och ersätts med en ny i tegel.  

Nybyggnaden ska användas som bibliotek. Den blir lite 

högre än den nuvarande och får fler fönster så att 

interiören blir ljusare och ska fungera bättre som läsesal. 

Arbetet med rivningen av det befintliga huset är klart och 

uppbyggnaden av de nya väggarna har påbörjats.   
 

Odlingsprojket 
Skolan har fått möjlighet att disponera en del mark som 

tillhör skolans rektor David Ouma Ochola och Albinus 

Odada. Ett extra bidrag från Sverige ger oss möjlighet att plantera majs och sukumawiki, som vi 

hoppas ska göra skolan lite mer självförsörjande. Det har regnat en del nyligen, så vi har goda 

förhoppningar om att kunna skörda i augusti. Förhoppningsvis räcker det till en viktig dela av maten i 

en termin. 
 

Detta har vi fått från Charles som ansvarar för 

odlingsprojektet på plats. 
Vi har arbetat hårt med odlingarna och både Davids och 

Odadas marker är nu sådda och klara. Skolträdgården är 

också sådd och om ca en månad räknar vi med att inte 

behöva köpa grönsaker från marknaden under den tredje 

terminen. 

De flesta majsplantagerna i Kenya har drabbats av en sjukdom som orsakas av en mask som påverkar 

insidan av majsplantan och sen sprider sig utåt och gör att majsbladen ”blöder”. Det här är ett problem 

som då och då förekommer i Kenya och särskilt i Rift Valley och Nyanza (där skolan ligger, Bittes 
kommentar).  
Ännu har vi inte fått de insektsmedel som behövs 

för att bekämpa sjukdomen från jordbrukssektorn, 

men de flesta bönder försöker spruta sina gårdar 

med de insekts-medel som de brukar använda för 

andra grödor. Vi planerar att bespruta skolans 

odlingar nästa vecka. På bilderna syns att majsen 

är frisk men att vissa påverkats av den besvärliga 

masken. 

 

Hälsningar  
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Ett besök i skolan v 9 
Under vecka 9 besökte Helen och Anders Jansson skolan tillsammans med 

sin son Robert, svärdottern Victoria och barnbarnen Emma och Adam. Se 

nedan några tankar från barnen om besöket i skolan. 
 
Adam 11 år 

Jag tyckte att det var väldigt kul att få se hur andra barn har det i världen. Jag 

fick många nya vänner. Barnen visade oss runt i skolan och vi berättade 

saker om Sverige. Och jag vill gärna åka dit en gång till. 
  

Emma 13 år 

Jag tyckte att alla barnen och lärarna var väldigt glada och trevliga. 

Det såg väldigt roligt ut. Vi gick runt och hälsade på alla klasserna. 

Alla barnen var uppspelta och glada hela tiden. Många ville visa mig 

runt. Det var väldigt roligt och trevligt att komma på besök och jag 

skulle vilja åka tillbaka och hälsa på någon gång snart igen.  

 

Kenyadagen den 23 april 
Den 23 april var det dags för vår medlemsdag på Park folketshus i Liseberg. Antalet personer som 

kom såg lite trögt ut i början men allt efter som dagen gick så ökade tillströmning. Under dagen bjöds 

på senaste nytt från skolan då Ulla Stureaus och Kerstin Lindberg berättade och visade bilder från 

skolan. Vårt Café med bl.a. kenyanska bakverk uppskattades. Vid dagens slut kunde vi konstatera att 

både Cafét och försäljningen av Kenyanska tyger, smycken m.m. gett ett efterlängtat tillskott till 

kassan. Stort tack till Park Folkets hus som upplät sina lokaler gratis och till alla som på olika sätt 

bidrog till att de blev en lyckad dag.  

 

County Mucic Festival Report (en kort sammanfattning av en hälsning från skolan) 

Vi är glada att kunna berätta att våra elever presterade bra under ovanstående evenemang. Tävlingarna 

genomfördes på en plats långt från skolan i Homa Bay. Vi lämnade skolan klockan 4.00 för att komma 

i god tid och vi lyckades vara på plats klockan 9.00. Utmaningen för eleverna var att de hade vaknat 

tidigt och rest långt men de lyckades genomföra dagens 

framträdanden och gjorde mycket bra ifrån sig. 

Tävlingarna var tuffare jämfört med tidigare nivå. 

Resultatet blev en trofé och ett certifikat för bra 

prestationen. Två lag fortsätter till nästa regional nivå som 

kommer att hållas i Siaya County den 11 tom 19 juni.  

Efter tävlingen besökte eleverna en historisk plats, 

NYAMGONDHO som berättar om en familj som tidigare 

bott vid Victoriasjön och som senare försvann. Efter 

besöket startade vi vår resa tillbaka till skolan kl. 16.30 

och kom hem ca 21.00.   

 Hälsningar Verah, lärare i bl.a. drama och musik. 

 
I skrivande stund har vi konstaterat att våra medlemsbidrag och gåvor under den senaste månaden 

minskat vilket är oroväckande. Vi söker ständigt efter fler sponsorer och bidragsgivare så sprid gärna 

våra nyhetsbrev till vänner och arbetskamrater. Hjälp oss att fortsätta ge de mest behövande barnen en 

bra skolgång.  

Styrelsen vill med detta nyhetsbrev önska er alla en skön sommar och hoppas att ni fortsätter att stödja 

barnen i St Christine. 

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. 

 

 

 

http://www.kisumu.se/


   

 

 

 

 

 

 

Swish-konto: 1236 072 698 

Bankgiro: 5734-8534 

Plusgiro: 17 62 64 – 0 

 
IBAN-nummer 

Kontakta vår kassör Julia Olson julia@kisumu.se för att få föreningens 

kontonummer och IBAN-nummer i Handelsbanken  
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