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Nyhetsbrev nr 82       2017-12-18 
 

Senaste nytt från S:t Christine School i Kabondo 
 

Avgångsklassen 2017 - Eleverna med de bästa resultaten någonsin  

 

Årets åttor som gjorde sina skriftliga examensprov i början av november är den klass som uppnått de bästa 

resultaten någonsin i St Christines historia. Tre av de 38 eleverna uppnådde mer än 400 poäng av 500 möjliga 

totalt.  

Det är fem ämnen som räknas in i resultatet: Engelska, matematik, kiswahili, science (Naturorienterande) och 

SST (social studies and religion). Eleverna med de högsta poängen är alla pojkar. En av dem hade 423 poäng 

vilket är mycket ovanligt.  Flickorna har något lägre poäng men flera har mer än 350 poäng.  

Elevernas vårdnadshavare har ju små ekonomiska möjligheter att låta barnen gå vidare i Secondary men vad vi 

vet kommer två elever att få sponsring av Equity bank* och fyra elever kommer att få sponsring av Karopa, en 

frivilligorganisation som har stöd från svenska föreningen Friends of Kabondo.  

Förhoppningsvis kommer någon av flickorna också att få plats i någon av de skolor för flickor som finns i vår 

styrelseledamot Eve Obaras stiftelse. Den satsar på flickors utbildning. /Ulla Sturaeus 
 

* Equity bank är den bank där stiftelsens St Christine har sina konton och till vilken pengarna från föreningen skickas. Banken känner 

väl till skolan och brukar dela ut stipendier till duktiga elever i regionen. 

En kort rapport och hälsning från Calvince, lärare i kiswahili, som under oktober för skolans räkning 

deltagit i The Kenya national kiswahili workshop.  

Först vill jag skicka mina hälsningar till er i Sverige och hoppas att allt är bra där borta. För kiswahili-

avdelningen på skolan vill jag lämna en rapport gällande den workshop som jag deltog i tisdagen 10/10 2017. 

Det var bra att träffa många framstående personer. Bl.a. kanadensiska och tyska kiswahili-radions 

representanter. Jag lyckades också få en en-till-en diskussion med professor Wall Bin Wall, som är arrangör av 

den årliga workshopen. 

Under vårt samtal pratade vi om och jag fick förslag och tips på: 

 hur man genomför en korrekt revision innan den nationella tentamen i åk 8 

 förslag på arbetssätt och hur man förblir en bra lärare under en lektion 

Till skolan fick jag med mig 10 böcker till eleverna. Dessa presenterades officiellt för elever och personal i 

skolan vid en fredagssamling. 

Jag vill verkligen framföra min uppskattning för alla ansträngningar ni gör som bidrar till skolans framgång i 

samband med olika aktiviteter. Tack. 

 

Hälsningar, 

Calvince  

huvudlärare i kiswahili 
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Till sist några ord om föreningens arbete sedan föregående nyhetsbrev. 

 

I år deltog vi för första gången vid julmarknaden den 25-26 november på Farsta gård i Farsta. Julmarknaden var 

mycket trevlig och tillströmningen av besökare mycket god. Efter de två dagarna kunde vi konstatera att vi fått 

ett mycket efterlängtat tillskottet till föreningens kassa på drygt 13 000 kr.  

 

Helgen därpå fick vi under en dag möjlighet att delta i Brännkyrka Hembygdsförenings julmarknad i Älvsjö. 

En betydligt mindre men mycket trevlig julmarknad. Förtjänsten betydligt blygsammare men ytterligare ett 

tillskott till kassan. Under båda julmarknaderna fick vi också möjlighet att sprida lite information och dela ut 

vår broschyr om föreningen och skolan.  

 

Ett stort tack till er alla som hörsammade vår vädjan om bidrag de senaste nyhetsbreven. Vi vill även framföra 

ett tack till er som kom till Farsta gårds julmarknad. Trevligt att ni var så många som kom dit, både medlemmar 

och några av våra sponsorer. 

Som ni vet har de varit en utmaning under det gångna året att få in tillräckligt med pengar för att klara de 

löpande kostnaderna och underhållet av skolbyggnaderna. Valutakursen och priserna i Kenya variera under året 

vilket innebär en ständig utmaning och antalet medlemmar har även minskat. Under det gångna året har vi 

skicka ner mellan 50 – 55 000 kr/månad för att verksamheten ska gå runt. Vid några tillfällen även lite extra 

pengar när så har behövts. 

Sprid gärna våra nyhetsbrev till vänner och bekanta och berätta om skolan. Har du Facebook så gå in på 

föreningens Facebook-sida och bjud in dina vänner. Vi behöver alla hjälpas åt att sprida information om 

föreningen och skolan så att vi tillsammans kan fortsätta att stödja barnen i St Christine.  

På föreningens hemsida finns en lista över eleverna i årskurs åttas goda resultat vid examensskrivningarna. Gå 

gärna in och titta. 

Biblioteket 

Biblioteket är nästan klart. Nu pågår målning av väggarna och lokalen beräknas vara klar att invigas i och med 

skolstarten i januari.  

  

Till sist vill styrelsen önska er alla  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

IBAN-nummer 

Kontakta vår kassör Julia 

Olson julia@kisumu.se för 

att få föreningens 

kontonummer och IBAN-

nummer i Handelsbanken  

 

Swish-konto: 1236 072 

698 

Bankgiro: 5734-8534 

Plusgiro:  

17 62 64 – 0 

 

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/
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/StChristine-123452297778306/
mailto:julia@kisumu.se

