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Kommande aktiviteter i föreningen före jul:
Även i år kommer föreningen att medverka vid två julmarknader.
Vi startar med Farsta gårds julmarknad den 23/11 och 24/11 kl. 11.00 -16.00.
En vecka senare finns vi på Lilla Tyresös julmarknad den 30/11 och 1/12 kl. 10.00 – 16.00.
Även i år säljer vi div. hantverk tillverkat av medlemmar och kenyaner i Kenya. Du hittar bl.a. div. jul artiklar, hemlagad
sylt, marmelad, chutney, afrikanska smycken, quiltade babytäcken, sminkväskor, tygkassar och mycket mer. Passa på att
handla julklappar och stöd samtidigt de föräldralösa barnen i St Christine School.

Julmarknad Farsta Gård
23–24 november 11:00–16:00
I år finns vi i markplan i Ladan. Den stora röda
byggnaden till vänster på gården.

Traditionell Julmarknad med Hantverk,
mat m.m. Ponnyridning 12.00–14.00.

Julmarknad 1:a advent 2019 på Lilla Tyresö
Datum: 30 nov & 1 dec
Tid: 10-16
Adress: Kyrkvägen 5 135 60 Tyresö

Arrangör: Aktiv Global Konferens
Farsta Föreningsråd
Farsta Ängsvägen 16-22, 12346 Farsta
Säkerheten i samband med examensskrivningarna i Kenya är hög.
Precis som i Sverige kommer de nationella skrivningar och proven i
förseglade försändelser och vakter som ej är anställda av skolorna
övervakar att allt går rätt till. Elevernas respektive skolans resultat
kommer i vårt nästa nyhetsbrev och kommer snart även tillgängligt på
föreningens hemsida www.kisumu.se
Senaste nytt från skolan:
Som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev har antalet bidrag från
föreningens medlemmar sjunkit under de senaste åren.
Skolans räddning har varit de större bidrag som vi fått från
bl.a. IBM stöder barn i världen, Handelsbankens fadderbarnsfond
och olika grupper inom Rotary och större privata gåvor. Men utan bidrag
från våra medlemmar klarar vi oss inte, så hjälp oss att hitta nya medlemmar och fler som kan vara intresserade av att
sponsra en mycket bra och viktig skola som gör stor skillnad för barnen i Kabondo.
Med anledning av detta bifogar vi ett brev från skolans manager Ulla Andersson Sturaeus.
”Till alla medlemmar i föreningen Kisumu 2019-11-09
St Christine School´s fortsatta existens är hotad!
St Christine School har 2019 i 15 år funnits som en gratis skola för många av de föräldralösa barnen i Kabondo. Sedan
starten 2004 har i genomsnitt 30 elever per år, med början 2012, tagit sin grundskol examen KCPE. Skolan har
regelmässigt varit bland de främsta under flera år i regionen. Några elever har haft det bästa skolresultatet i KCPE bland
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ett tjugotal skolor i regionen. Under åren har sammanlagt endast ett fåtal (totalt 3-4) inte nått betygsgränsen för att
kunna fortsätta i secondary school (motsvarande gymnasiet). Många har också börjat på och fullföljt gymnasiet, flera med
sponsring från familjer i Sverige eller lokala stipendier. Några har även fortsatt med universitetsstudier eftersom de fått
ekonomiskt stöd från Sverige.
Skolans yngre elever har tävlat i drama och musik och vunnit stora framgångar, bland annat på den nationella nivån.
St Christine School har med andra ord kommit att betyda väldigt mycket för de barn och familjer i byn som inte har
ekonomiska resurser att låta barnen få en bra utbildning som i bästa fall leder vidare till ett jobb. Ett bevis på detta är
bland annat att idag bidrar elevernas vårdnadshavare med så mycket majs som skolan har behov av, vilket är en stor hjälp
så att eleverna fortsatt kan få mat i skolan varje dag.
Under de senaste åren har vi tyvärr haft en del motgångar som bedrägerier, stölder av resurser som skulle använts i
skolverksamheten och stöld av 25 bärbara datorer. I alla fallen har det varit personal från skolan som varit inblandad.
Elevernas resultat har alltjämt varit bland de bästa trots de tråkigheter som skolan som institution har genomgått. Vi har
nu lyckats komma till rätta med detta med en ny skolledning och än striktare inköpsrutiner samt också avskedanden till
följd av det som hänt. Tyvärr har vi inte fått något stöd från polismyndigheten när vi anmält stölderna och bedrägerierna.
Kenya är ett land med stor korruption och den som har möjlighet kan köpa sig fri.
Allt detta har inneburit stora kostnader för skolan, något som tärt på bankkonton i Kenya och även hos föreningen
Kisumu. Under det senaste året har vi haft några stora sponsorer, vilkas bidrag har varit helt nödvändiga för att skolan har
kunnat drivas vidare under året. Medlemsbidragen har gått ned betydligt under de senaste åren vilket är oroande om man
ser på framtiden.
Med det här brevet vill jag därför vädja till er medlemmar att fortsätta att stödja de föräldralösa barnen med julgåvor och
fortsatta månatliga medlemsbidrag till föreningen Kisumu. Besök även föreningens julmarknader i Farsta och i Tyresö! Se
vidare föreningens hemsida www.kisumu.se
Många varma hälsningar från Ulla Andersson Sturaeus, manager i St Christine School”

Till sist:

Hoppas att vi ses på någon av våra julmarknader.
Hälsningar Styrelsen/Bitte Brask

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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