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Det nya biblioteket

I föregående nyhetsbrev nr
79 kunde vi meddela
Olshammarsgatan
54 att ombyggnad av
det hus som var i mycket dåligt skick och som angripits av vilda bin
hade påbörjats. Idag är arbetet
klart. Lite färg på in och
S-124 nästan
76 Bandhagen
utsidan sedan är det klart att flytta över det gamla biblioteket och
elevdatorerna till den nyaTfn:
byggnaden.
Stort
+46 (0)8-86
31tack
29, till Bo Riddarström
och Eva Rudberg för er donation som gjorde detta möjligt.
+46(0)70-757 68 77

Studiebesök på Kisumu Showground
skickad av Augustine (lärare)

Alla elever i årskurs åtta har tillsammans med
ett antal anställda, både undervisande och
icke-undervisande personal, besökt Kisumu Showgrund.
Eleverna guidades runt i mindre grupper. Olika sektorer inom den
kenyanska ekonomin fanns representerade. Eleverna hann besöka
nästa alla stationer och lärde sig något nytt vid varje station.
Besöket blev en mycket bra lektion utanför skolan och den
traditionella klassrums-miljön. Eleverna lärde sig mycket och fick
möjlighet ställa frågor och fick bra svar på sina frågor. De
antecknade flitigt och skrev ner de talarna berättade på de olika
stationerna. Eleverna fick även besöka en lokal radiostation där de
fick skicka meddelanden och hälsningar till sina vårdnadshavare,
vänner och släktingar. Detta uppskattades särskilt då några hörde av sig under dagen då de hört hälsningen på
radion. På vägen hem besökte de det stora köpcentret i Kisumu. Något som skiljer sig väsentligt från de
marknader där befolkningen i byarna vanligtvis handlar. Hela besöket avslutades med att eleverna fick i uppgift
att skriva en intressant berättelse om resan och sina intryck som sedan diskuterades och följdes upp i skolan.
Till sist ett tack till er alla för ert stöd som gör att eleverna fick möjlighet att delta i den viktiga händelsen i den
akademiska kalendern. (förmodligen läroplanen, Bittes kommentar)
Vi uppskattar ert stöd så mycket. Tack. Hälsningar Augustine

Ekonomisk situation – sjunkande medlemsbidrag
Som jag skrev i förgående nyhetsbrev har vi konstaterat att våra medlemsbidrag och gåvor under våren minskat
vilket varit oroväckande. I januari när vi besökte skolan och med skolledningen diskuterade och fastställde
budget för 2017 tvingades vi att göra en del besparingar på bl.a. maten. Tyvärr har inströmningen av
medlemsbidrag under sommarperioden inte blivit bättre. Så vi måste därför vädja till er alla att tänka på skolan
och fortsätta stötta skolan och barnen i St Christine School. 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 i Kabondo en bra skolgång
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Julmarknad Farsta gård 25 -26 november
Öppet kl. 11-16
Entré: Gratis
För att få in pengar till skolan har föreningen under fler år ordnat
olika sammankomster för medlemmar och vänner. Loppisar,
Kenyadagar, basarer och deltagit vid bl.a. Rättvis Julmarknad i
Norrköping. I år provar vi något nytt. Vi har fått möjlighet att
medverka vid julmarknaden på Farsta Gård i Farsta. Vi hoppas
att vi genom att möta nya kunder kunna göra ett bra resultat och
få ett välbehövligt tillskott i kassan till driften av skolan. I år har
vi förutom smycken från Kazuri i Nairobi, en hel del nya varor
till försäljning (ett axplock se nedan). Kom och passa på och köp
lite julklappar. Ta med er vänner och bekanta. Ni hittar oss
inomhus i den s.k. ladan som ligger till vänster när man kommer in på gårdstunet.
Necessärer, quiltade barnvagnstäcken, tygkassar i afrikanska tyger, hemlagad sylt, marmelad
och chutney, traditionellt julpynt m.m.
För mer information: www.farstagard.se

Elevernas resultat – St Christine School 3:e bästa skolan i regionen.
Eleverna i årskurs åtta har skrivit de s.k. halvtidsproven. Majoriteten av elevernas resultat är mycket bra. De
elever vars resultat ligger på genomsnittliga poäng kommer att få stöd och förväntas förbättra sina resultat till
de avslutande examensskrivningarna. St Christines totala resultat blev 300,52 poäng vilket placerar skolan på
3:e plats bland de 32 skolorna i regionen. Ett fantastiskt bra resultat med tanke på elevernas sociala och
ekonomiska situation. Stort tack till skolans lärare och övrig personal som med sitt engagemang stöttar och
bidrar till elevernas goda resultat och er bidragsgivare och sponsorer som gör detta möjligt.

Odlingsprojektet
Odlingsprojektet är nu avslutat och grödorna skördade. Tyvärr angreps majsen av någon form av insekter men
sukumawikin (liknar grönkål) klarade sig bättre. Resultatet gav tyvärr inte den vinst vi hoppades på och
planerade för. Skörden motsvarar dock en termins förbrukning vilket vi får vara nöjda med, speciellt med tanke
på insektsangreppen.

Skolledning
David har avslutat sitt uppdrag som rektor. Förordnad som tf. rektor terminen ut är Evans.
Som rektor för St Christine är han också utsedd att representera de privata skolorna i distriktet vid en
sammankomst på riksnivå i Mombasa. Orsaken till utnämningen är vår skolas allmänna framgångar och
elevernas mycket goda resultat.

Till sist hoppas jag att vi ses på Farsta gård den 25-26 november.
Hälsningar
Styrelsen/Bitte Brask ordf.
Föreningens hemsida och Facebook
Information om skolan finns på föreningens hemsida, www.kisumu.se
Besök oss även på Facebook.
Nyheter från föreningen och skolan läggs regelbundet ut på facebooksidorna för
Föreningen Kisumu och St.Christine
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 Julia
Olson julia@kisumu.se för
att få föreningens
kontonummer och IBANnummer i Handelsbanken
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