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Nyhetsbrev nr 85       2018-10-15 
 

Senaste nytt från skolan 
 

Nuläge 
Vi har i dagarna fått ta del av elevernas resultat på terminen 3:s tester som omfattar alla årskurser. Eleverna 

fortsätter över lag att prestera bra dock finns det som alltid några som kommer att behöva lite extra stöd 

innan det är dags att för de avslutande examensskrivningarna för årskurs 8. 

 

Datorstöld på skolan 
Den 12 september nåddes vi av nyheten att 26 av skolans 30 bärbara datorer stulits. Augustine - biträdande 

huvudlärare och ansvarig för dataavdelning beskriver bedrövad i ett mail vad som hänt. 

 

När de lämnade skolan på torsdagskvällen var allt bra. Under kvällen hör de inga ljud som tyder på att något 

händer i området. Tidigt på fredag morgon får han ett samtal från en av nattvakterna som berättar vad som 

hänt. Han tar snabbt kontakt med Calvince och Evans (skolledningen). Augustine rusar sedan till skolan och 

ser vad som hänt. Tjuvarna har efter att de brutit sönder/loss de galler som ska skydda mot inbrott via 

fönstret, tagit sig in i salen. 26 stycken av de 30 bärbara datorer som skolan fick i fjol som har stulits. 

Augustine, Calvince och Evans tar snabbt kontakt med polisen. Förhör har hållits med de två nattvakterna 

(som häktats) och del av personalen.  

Augustine avslutar sitt mail med att han känner stor sorg och även skam över den respektlöshet som tjuvarna 

visat för den egendom som tillhör en skola för föräldralösa barn.  

 

Kommentar: Den 10/10 var det rättegång men i skrivande stund har vi inte hört hur det gått./Bitte 

 

Skolans framtid 
Under en heldag i oktober kommer föreningens styrelse och stiftelsens representanter i Sverige diskutera hur 

den framtida driften av skolan ska utformas.  

Föreningen Kisumu har under 16 år ansvarat för att samla in tillräckliga medel gällande alla omkostnader för 

byggande av skolan, renoveringar och alla kostnader gällande driften av skolan. Skolstyrelsens representant 

i Sverige har också varit direkt ansvariga för rekrytering av personal. Gäller alla yrkeskategorier. När vi 

startade hade vi en vision om att kunna lämna över ansvaret/driften för skolan till byn efter 10-12 år. Detta 

har dock visat sig vara mycket svårt bl.a. på grund av alla regelverk som vi inte är tillräckligt insatta i och 

risken för att skolan inte kommer den elevgrupp till godo som vi värnar om. Vår förhoppning är dock att vi 

ska hitta en lösning som innebär att ett större ansvar för skolan i framtiden ligger i Kenya men vi är helt 

införstådda med att skolan även i framtiden kommer att behöva vårt 

stöd rent ekonomiskt, för att vi ska kunna garantera de mest 

behövande barnen i byn en bra och trygg skolgång.  

 

Tidigare elev – mycket gott resultat  
Den elev som lyckades nå det högsta resultatet i S:t Christine  

historia och i regionen i november 2017 fortsätter att prestera på topp 

även i Secondary School. Pojken har fått stipendium och går på en 

internatskola med mycket gott rykte. Även rektor på skolan lovordar 

hans resultat och studieflit.  
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Den här sortens nyheter gör att jag känner att allt arbete, all tid och varje krona som vi tillsammans lyckas få 

in och som kommer barnen i S:t Christine School till del, gör stor nytta.          

    

Skolmat 
En post i skolans ekonomi som vi varit tvungna att dra ner på är skolmaten. Vårdnadshavarna har därför 

under några år uppmanats att bidra med majs. I sommar överlämnade vårdnadshavarna till skolan 15 säckar 

majs. Samtidigt som vi nås av denna glädjande nyhet så får vi också veta att en del av den majs som odlats 

på den mark som Albinus Odada lånat ut till skolan har stulits. Korruption och stöld i olika former är tyvärr 

mycket vanligt i Kenya och är något som känns frustrerande med tanke på allt det arbete som läggs ner både 

i Sverige och i Kenya för att få ekonomin att gå ihop. 

 

Fars dag 11/11 
Den 11 november är det fars dag. Tänk gärna på far men hoppa över strumporna och slipsen.  

Ge honom ett paket med ett bidrag till barnen i S:t Christine.  

Skoluniform 100 kr/termin 

Matpaket 550kr/år, 175 kr/termin eller 45kr/månad  

Böcker och skolmaterial 85 kr/år och barn 

 

Vi skyddar dina personuppgifter enligt GDPR 
Det är viktigt för Föreningen Kisumu att du som är medlem känner dig trygg med hur vi hanterar dina 

personuppgifter. De uppgifter vi samlat in om våra medlemmar finns i ett medlemsregister.  I registret finns 

namn och adresser inklusive e-postadresser samt telefonnummer. Dessa uppgifter används enbart för att 

skicka ut information och nyhetsbrev om skolans verksamhet och föreningens arbete. 

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har sparade om dig i vårt register samt att förstås bli struken ur registret 

om du så önskar.  

Vill du veta mer? Vi kommer att lägga ut en lite mer omfattande information på vår hemsida 

www.kisumu.se Du kan också kontakta oss om du har frågor på ordf@kisumu.se 

 

Julmarknad Farsta gård 24-25 november 2018 
Även i år kommer vi att medverka vid Julmarknaden i Farsta Gård i Farsta. Vi ser fram emot och hoppas att 

vi ses någon av dagarna. 
 

Senaste nytt och fler bilder från skolan och rapporter från skolan finns på: 

Föreningens hemsida  

www.kisumu.se   

 

Besök oss även på Facebook.  

Nyheter från föreningen och skolan läggs regelbundet ut på Föreningen Kisumu och Stiftelsen St.Christine 

 

 

 

Högtidsgåvor, minnesgåvor och bidrag 
 

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, uppgifter om den person som vi ska tacka, samt vilka 

givarna är. Vi skickar sedan ett tackkort till mottagaren och anger vilka givarna är. 
 

Swish-konto: 1236 072 698 

Bankgiro: 5734-8534 

Plusgiro: 17 62 64 – 0 
 

IBAN-nummer 

Kontakta vår kassör julia@kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i 

Handelsbanken  
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