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Nyhetsbrev nr 88       2019-05-08 
 
Senaste nytt från skolan  
Nu har termin 2 kommit igång och eleverna är tillbaka i skolan efter sin ledighet och verksamheten pågår för 
fullt. De åtgärder och förändrade rutiner med avseende på hantering av ekonomiska frågor som vidtogs när 
Ulla var nere, är nu implementerade och i funktion. Ulla har regelbunden kontakt med den nya 
skolledningen och rapporter skickas regelbundet från skolledningen till Ulla. Albinus Odada är fortfarande 
kvar i byn och planerar att åka hem (till Sverige) i slutet av maj.  
Som vi nämnde i vårt förra nyhetsbrev har Ministry of Education i Kenya fattat beslut om ny läroplan. De 
dokument som skickats ut till skolorna och som vi fått via skolledningen är mycket omfattande och innebär, 
ny kursplan, ett förändrat arbetssätt, större elevmedverkan och fokus på elevens lärande.  
 
Ytterligare en elev studerar på universitet.  
Det är fantastiskt. Ytterligare en av skolan ”gamla” elever studerar nu på universitet. Utan St Christine 
School hade pojken inte ens haft möjlighet att gå i Primery School. Åter igen känns all tid, allt arbete och 
alla de pengar som vi lägger ner som bra investeringar.  De motgångar vi mött bleknar när vi nås av den här 
typen av nyheter. De är med stor glädje vi ser fram emot att få följa honom de närmaste åren och vi önskar 
honom lycka till med sina studier. 
 
Ekonomi och skolans framtid 
I samband med föreningens bokslut för 2018 kunde vi konstatera att bidragen från våra medlemmar minskat 
betydligt.  Detta är mycket oroväckande med tanke på framtiden. Utan de bidrag som föreningen fått från de 
sponsorer och större bidragsgivare som stöttat oss under många år hade vi inte klarat driften av skolan utan 
stora nedskärningar under 2018. Vi vet att skolan är oerhört viktig för att inte säga är helt avgörande, för de 
elever som får plats i skolan. Utan S:t Christine riskerar de att bli utan skolgång över huvud taget. 
Vi vädjar därför till er alla att inte glömma barnen i S:t Christine School. Även små bidrag är välkomna.  
 
Inför årets skolstart fick vi ett antal större bidrag och gåvor. Anders Olsson, Älvsjö bageri har bekostat inköp 
och installation av en ny pump. Pumpen är nu installerad och skolan har åter tillgång till vatten.  
AE Nyströms Advokatbyrå har bekostat den nya förskoleklassens skoluniformer och Rotary i Älvsjö har 
skänkt oss medel till inköp av skoluniformer för äldre elever vars uniformer behöver bytas. De har även 
bekostat taket till flickornas nya toalett. Toaletten ersätter den gamla som totalförstördes under den senaste 
regnperiod. Stort tack för era generösa bidrag.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flickornas nya toalett. Uppackning av nya skoluniformer och några av årets yngsta elever i nya skoluniformer  
 
 
 

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 

	

	

	 	
	



	 	 	2	

Föreningens årsmöte den 25 april  
 
Antalet närvarande var tyvärr mycket lågt och vi vill därför framföra ett stort tack till er som kom. Ni är alla viktiga 
särskilt då det ska fattas beslut om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och vid valet av ny styrelse för kommande 
verksamhetsår.  
Årsmötet antog valberedningens förslag och styrelsen har konstituerat enligt följande:  
 
Styrelse 
Ordförande Bitte Brask  
Vice ordförande Erik Källström  
Kassör Julia Olsson  
Sekreterare Ann-Sophie Schubert  
Ledamot och webbansvarig Marianne Zetterlund  
Ledamot Monica Tilstam  
Suppleant Håkan Andersson  
Suppleant Frida Nilsson 
  
Revisorer 
Revisor Per Kingfors  
Revisors suppleant Björn Dahlberg 
 
Valberedning  
Bitte Brask och Anders Sandell 
 
 
Till sist önskar vi er alla en trevlig och skön sommar och  
hoppas att vi ses på den trädgårdsfest som vi planerar att ha 
när alla sommarsemestrar är slut och skolan åter kommit  
igång. Aktuell dag, tid och plats kommer i nästa nyhetsbrev. 

Styrelsen 
 
 
 
 

 
Vi skyddar dina personuppgifter GDPR 
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  
 

	


