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Nyhetsbrev nr 86       2018-12-09 
 

Snart står julen för dörren och nu lyser adventsstakar, girlanger och div. juldekorationer upp i mörkret. Vi går på 

julkonserter och springer runt och handlar julklappar. För oss flesta en trevlig och välkommen tid men tänk gärna på 

barnen i S:t Christine i Kabondo. En liten julgåva gör stor nytta och betyder mycket mer för barnen än många av oss 

kan föreställa oss. Utan sin skola har de barn i byn som kan beredas plats i S:t Christine en mycket svår framtid. 

Utvecklingen i Kenya går fort men den kommer inte alla till del. Mycket hänger på vilken stam/folkgrupp du tillhör 

och i vilken region du bor, så ge barnen i Kabondo en julklapp i form av en penninggåva till föreningen.  

  

 

Skoluniform 120 kr ett skolår 
Läromedel 150 kr ett skolår 
Skolmat 175 kr  per termin 
Skolhälsa 500 kr per klass och läsår 
 
Alla siffror är ungefärliga då dollarns upp- och nedgång påverkar  

den svenska kronkursen 

 

Senaste nytt från skolan 
 

Nuläge 
Datorstöld på skolan 

Oegentligheter hanteras uppenbarligen inte på samma sätt i Kenya som vi är vana vid. Arbetet går långsamt 

och ännu har vi inte fått någon klarhet i vem/vilka de skyldiga är. I förra nyhetsbrevet skrev jag att det den 

10/10 skulle ske någon form av rättegång. Senaste nytt är att all personal som kallats kom men att de nu 

kallats till ett nytt möte med polisen till den 20/1-19. Anledningen är att polisens utredare inte dök upp. 
Albinus Odada (född i byn) en av våra styrelsemedlemmar i stiftelsen är nu på plats i Kabondo. Han är mycket 
missnöjd med polisens arbete och hantering av ärendet och även besviken på personalen i skolan med tanke på 
de som hänt.  Han försöker göra vad han kan för att de hela ska klaras upp. 
 
Skolans framtid 

Den 21/10 träffades föreningens styrelse och stiftelsens representanter och diskuterade skolans framtid. Vi 

hade många bra diskussioner som bl.a. utmynnade i att vi beslöt att under kommande verksamhetsår driva 

skolan som tidigare, men att under 2019 också arbeta för att försöka hitta en lösning som innebär att ett 

större ansvar för skolan i framtiden ligger i Kenya. Som vi tidigare skrev är vi 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. Idag är Albinus Odada på plats i byn. Han var med på 

mötet den 21/10 och är helt införstådd med de frågor och utmaningar vi brottas med. Detta ger oss 

förhoppningsvis större insyn och bättre möjligheter att hitta rätt i dessa frågor. 

 
Årets julmarknader  

I år deltog vi i två julmarknader. Farsta Gård 24-25 november och Lilla Tyresö 1-2 december. Två helt olika 

marknader men båda mycket trevliga. Lilla Tyresö var nytt för oss i år. En trevlig marknad med små trevliga 

marknadsstånd som gav en känsla av Bullerbyn. Stort tack till båda arrangörerna för bra planering och 

trevligt bemötande. Tack även till er alla, både medlemmar och övriga, som kom och handlade och därmed 

bidrar till driften av skolan.   

 

St Christine Education Centre 

 

P.O. BOX 319, SONDU 

40109 KISUMU, KENYA 
Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

  

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 

Tfn: +46(0)70-757 68 77 

 

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 

Tfn: +46 (0)8-86 31 29,  

+46(0)70-757 68 77 
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Lite Kuriosa 

Onsdag 12 december är det Kenyas Nationaldag  

Då firas självständigheten från Storbritannien 1963.  

Det Kenyanska köket har starka influenser från det Indiska köket.  

I boken Från Donsökaka till Maklobe i Bergsjön finns recept på Nyama choma  

(grillat kött) som anses vara Kenyas inofficiella nationalrätt, Mukimo (mosad potatis)  

och Kuku choma (grillad kyckling). Vill du prova så hittar du även många recept på 

nätet. 

 Sleven som kvinnan har i handen är ett viktigt redskap i det kenyanska köket. Den 

används bland annat till att ”klappa ihop” olika sorters mos, som till exempel mukimo 

(betyder mosad). Bilden hämtad från boken Från Donsökaka till Maklobe i Bergsjön, 

Foto: Maja Kristin Nylander 

 

 

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

personuppgifter. Vi är därför öppna med att berätta om hur vi behandlar information om våra medlemmar. 

Föreningen har ett medlemsregister och använder uppgifterna där till att skicka ut information och 

nyhetsbrev om skolans verksamhet och föreningens arbete. 

Du som är medlem har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att få ett utdrag ur registret med de 

uppgifter som finns sparade om dig. 

Vill du veta mer?  

Läs Föreningen Kisumus Integritetspolicy på www.kisumu.se eller maila till ordf(at)kisumu.se 
 

 

 

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  
 

 

 

http://www.kisumu.se/
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

