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Nyhetsbrev nr 106      22-09-10 
 

Sommaren börjar övergå till höst och livet återgå till en mer bekant vardagslunk.  

 

I vårt föregående nyhetsbrev nr 105 fick vi av Ulla Andersson Sturaeus en mycket bra beskrivning av 

skolan och läget i Kenya, men som vi alla vet påverkas även länderna i Afrika kraftigt av kriget i Ukraina 

med en ökad inflationen som följd. Priserna rusar i höjden på olika livsmedel, varor, energi och bränsle. 

Detta påverkar även verksamheten och driften av skolan. Vidare har kronans värde i förhållande till dollarn 

sjunkit kraftigt, vilket i sin tur innebär att vi får färre kenyanska shilling för de bidrag vi sänder till skolan.   

 

Sedan några år ser vi ett fortsatt sjunkande inflöde från våra medlemmar och bidragsgivare och i skrivande 

stund vädjar vi därför till er att inte glömma våra barn och personal i skolan. Känns särskilt viktigt då både 

elever och personal arbetar och sliter och uppnår mycket goda resultat. Särskilt roligt är att elever som fått 

möjlighet till en bra skolgång i S:t Christine och som går vidare till gymnasiet över lag lyckas väldigt bra.  

Den nya kursplan som succesivt introduceras i alla kenyanska skolor innebär att inköp av nya läromedel 

och material måste göras inför varje läsår och att behovet av nya datorer har ökat.  

 

Efter att vår nya kassör Jan-Erik Ulriksson hunnit sätta sig in i föreningens ekonomi blev han mycket 

överraskad av de han såg. Mer än 95% av de pengar ni bidrar med går oavkortat till driften av skolan. De 

finns de får organisationer som lyckas med. Förklaringen till detta är att allt arbete som utförs görs ideellt. 

De resterande 5% är administrativa kostnader som vi inte kommer runt. Bankkostnader i form av konton, 

valutatransaktioner, hemsida, bokföringsprogram och div utskrifter och utskick som sker i pappersform.  

 

Så hjälp oss att bli fler som bidrar. Vi har uppdaterat vår lilla broschyr som innehåller en enkel beskrivning 

av skolan och föreningen. Vi bifogar den som en bilaga till detta nyhetsbrev. Sprid den gärna vidare via 

mail eller skriv ut den och dela ut den bland vänner som ni tror kan vara intresserade. 

 

Föreningens kommande aktiviteter 

Även i år kommer vi att medverka vis Farsta Gårds julmarknad den 19–20 november och Prinsvillan, Lilla 

Tyresö den 26–27 november. Mer information i nästa nyhetsbrev. 

 

Styrelsen/Bitte Brask ordf. 

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 S:t 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(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 

 

Önskar du få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i Handelsbanken är du välkommen att 

kontakta vår kassör på ekonomi(at)kisumu.se  

 
 

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 
 

http://www.kisumu.se/
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/StChristine-123452297778306/
mailto:ekonomi@kisumu.se



