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Föreningen Kisumu
Senaste nytt från skolan
Nu är termin 2 slut och eleverna har nu ett välbehövligt mitterminslov.
c/o Bitte Brask
Som vi nämnde i tidigare nyhetsbrev har en ny läroplan har antagits som gäller alla skolor i Kenya. Detta innebär att
en förberedande förskoleklass måste inrättas. St Christine har både lokaler
och personal54men detta innebär
Olshammarsgatan
merkostnader i form av skoluniformer, läromedel, skolbänkar och skolmåltider.
Den stora vägen Kisumu-Kisii Higway ska breddas vilket innebär att
skolans
staket mot vägen måste ersättas med ett
S-124
76 Bandhagen
nytt och att pojk- och lärartoaletterna måste flyttas eller ersättas med nya.
I förra veckan hade stiftelsen St Christine och skolans ledningsgrupp
ett +46
möte(0)8-86
för avstämning
Tfn:
31 29, av ekonomi, projekt och
skolarbetet och mötet konstaterade att allt går som planerat. Albinus Odada finns fortfarande på plats och kommer att
prata med vägbyggarna så att de åstadkommer så lite skada som möjligt.
+46(0)70-757 68 77
Skolan och våra sponsorer
Vi vill passa på att framföra ett stort tack till Handelsbankens Fadderbarnsfond som beslutat att bidra med 75 000 kr
för det andra halvåret av 2019. Utan er och våra övriga sponsorer skulle vi inte kunna hålla skolan igång. Idag när
medlemsbidragen sjunker är ert stöd de som gör att vi kan fortsätta att ge de barn som behöver en plats i St Christine
en bra skolgång och de stöd de behöver.
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 särskilt till våra medlemmar och övriga bidragsgivare att inte glömma barnen i S:t Christine School.
Även små bidrag är välkomna.

Till sist önskar vi er alla en trevlig midsommar och en skön sommar och hoppas att vi ses på vår kommande
trädgårdsfest som vi planerar att ha i slutet av september.
Styrelsen
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

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
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