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 Föreningen Kisumu 

     

      Kom med och ge föräldralösa barn i Kenya en bra     

start i livet.                  

                                                                                                                                                           



Föreningen KISUMU – S:t Christine School 

I byn Kabondo, nära staden Kisumu i västra Kenya, finns många föräldralösa 

barn, främst på grund av aids och malaria. Under 2002 bildades därför genom ett 

privat initiativ i Sverige Föreningen Kisumu. Avsikten var att ge barnen en 

möjlighet till en bättre framtid än som gatubarn utsatta för kriminalitet, 

prostitution och missbruk.  

Målet var att bygga upp en skola med god pedagogisk ledning, som även skulle 

bli en förebild för andra skolor inte bara genom sin pedagogik utan även genom 

bättre hygien, enkla skolmåltider och grundläggande hälsokontroller  

Vår skola är idag en ”Primary School”, i första hand för föräldralösa barn, med 2 

förskoleklasser och klass 1-6 enligt den nya kenyanska skolplanen. Kvar finns 

klasserna 7 och 8 som läser enligt det gamla systemet. Totalt går idag ca 350 

barn i vår skola och den har blivit mycket framgångsrik och en av de bästa i 

regionen. De mindre barnens dramaverksamhet har dessutom haft stora 

framgångar också på riksnivå.  

Efter hand har vi byggt ut skolan med fler undervisningslokaler, samlingssal, 

bibliotek, lokaler för skolledningen, toaletter, duschar, vattenförsörjning mm. 

Skolan har ett sportfält med planer för fotboll, volleyboll och netball. I direkt 

anslutning till vår skola ligger den kommunala skolan Anyona. Den utveckling 

som vår skola genomgått har starkt påverkat Anyona, som på så sätt blivit en 

mycket bättre skola än den var tidigare.  

Levnadsförhållandena i Kenya har efter hand blivit bättre, men fortfarande är det 

mycket svårt för de föräldralösa barnen. Motsättningarna mellan olika 

folkgrupper är fortfarande betydande. Den dominerande folkgruppen i vårt 

område är Luo-folket och vi har där haft svårt att hitta personer eller grupper 

med tillräckliga resurser som vill stödja vår skola. Skolan ägs idag av en kenyansk 

stiftelse som Föreningen Kisumu bildat, men de resurser som krävs kommer 

fortfarande nästan uteslutande från våra insamlingar i Sverige.  

 

 

Hjälp oss att hjälpa 

Driften av St: Christine School bygger huvudsakligen på stödet från våra 

medlemmar, genom medlemsbidrag och särskilda gåvor, men vi får också 

värdefulla bidrag från en del företag och organisationer. 

Som röstberättigad medlem i Föreningen Kisumu förväntas du bidra med 100 kr 

per månad. En stor del av våra medlemmar bidrar med mer än så, men även 

mindre bidrag förekommer och vi vill betona att alla bidrag är betydelsefulla för 

oss. Bidragen kan betalas som stående överföring varje månad eller i valfria 

större betalningar. Alla medlemmar får ett nyhetsbrev fyra gånger per år. Vår 

verksamhet kan också följas löpande på vår hemsida www.kisumu.se eller via 

Facebook 

Anmälan om medlemskap 
Om du vill bli medlem hos oss eller bara ha våra nyhetsbrev så skicka ett mail till 

medlem@kisumu.se Uppge namn, adress och telefonnummer samt den 

mailadress som du vill att vi ska använda. Kontaktuppgifter hittar du på vår 

hemsida www.kisumu.se 

 

Gåvor och bidrag 
Även om du inte vill bli medlem är vi naturligtvis tacksamma för alla former av 

bidrag till vår verksamhet. Vill du ge gåvor i samband med högtidstillfällen som 

bröllop, dop, födelsedagar eller begravningar sätter du in bidraget på något av 

våra konton och skickar oss ett mail med kontaktuppgifter till gava@kisumu.se  

så skickar vi ett tackkort till gåvomottagaren.  

Bankgiro 5734-8534 

Plusgiro 17 62 64-0 

Swish-nummer: 123 607 269 8  

Aktuell information och adresser hittar du på vår hemsida  

www.kisumu.se 
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