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Nyhetsbrev nr 100        21-05-06 

 

Senaste nytt från skolan 

 

Lagom till årsmötet fick vi 

sammanställningen av examens 

resultatet för eleverna i åk 8.  

 

P.g.a. den rådande pandemin som 

svept över världen har ju 

undervisningen i alla skolor i Kenya 

drabbats mycket hårt så även i S:t 

Christine. Stängda skolor i ett land där 

mycket få medborgare har tillgång till 

internet har drabbat eleverna hårt. 

Lärare och elever har sedan skolan 

öppnade för avgångsklasserna d.v.s. åk 

8 kämpat på. Under några veckor har 

undervisningen bedrivits i internatform 

d.v.s. eleverna i åk 8 har bott på skolan 

och arbetat intensivt tillsammans med 

sina lärare som är mycket måna om att 

eleverna ska nå så bra resultat som 

möjligt. Studier, måltider, hygien och 

övernattning har genomförts tack vare 

en fantastisk personal, både lärare, 

skolledning och övrig personal.  

Resultatet visar att alla elever i åk 8 

uppnått mer än 200 poäng vilket är 

gränsen för att komma in på secondary 

school (gymnasiet). Tyvärr har inte alla vårdnadshavare ekonomiska möjligheter att låta 

barnen fortsätta men skolans personal gör vad de kan för att hjälpa eleverna att söka 

stipendium för att kunna fortsätta studera.  

 

Årsmötet den 21 april. 

Den 21 april genomfördes föreningens årsmöte. 15 personer hade hörsammat kallelsen och 

mötet genomfördes helt digitalt. Alla årsmöteshandlingar finns på föreningens hemsida där 
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även årsmötesprotokollet kommer att läggas ut när de är justerat och klart. Styrelsen har i år 

återgått till att bestå av 9 personer vilket känns bra  

 

Styrelsen konstituerade sig enligt nedan:  

Ordförande   Bitte Brask    

Vic. ordförande   Erik Källström    

Kassör    Julia Olsson     

Sekreterare   Ann-Sophie Schubert-Olhede  

Hemsida, Facebook  Marianne Zetterlund   

Ledamot:    Monica Tilstam  

Suppleanter:  Håkan Andersson Frida Nilsson Kerstin Lindberg  

 

Vår försäljning på hemsidan tar sommarlov mellan 

10:maj och 1:a september 

Du kan fortfarande gå in och se vad som finns. Vi uppdaterar och 

fyller på när de finns något nytt. Ser du något du är intresserad av så 

hör av dig men vi har svårt att leverera under sommaren då vi inte 

alltid är där varorna finns men vi lägger gärna undan dvs reservera de 

du önskar köpa.  

Gå in på vår hemsida på www.kisumu.se Du beställer de du vill ha 

genom att skicka ett mail eller ett sms till föreningens ordförande Bitte Brask.  

Mail ordf@kisumu.se eller sms 070-757 68 77. 

 

Ett stort tack för att ni stöttar skolan och barnen i S:t Christine och till sist  
önskar vi er alla en trevlig sommar och hoppas att vi till hösten  
åter igen ska kunna ses utomhus.  
 

Styrelsen/Bitte    

 
 

 

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 

Tack för alla era gåvor till Föreningen Kisumu och vår skola i Kabondo, Kenya. 

Styrelsen/ Bitte Brask ordf. 

  

 

 

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(at)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(at)kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i 

Handelsbanken  
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