
Naam: Felix  
Geboortejaar: 1995 
Woonplaats: Moi’s Bridge 
 
 
 
 
 
Familie en sociale situatie: 
In een gezin van 5 ben ik op 1 na de jongste. Mijn beide ouders leven nog maar zijn lang geleden 
gescheiden. Al  tijdens de lagere school kreeg ik te maken met problemen. Mijn moeder kon niet 
goed voor het gezin zorgen en daarom ben ik bij mijn tante gaan wonen. Zij betaalde het schoolgeld. 
Maar mijn tante kreeg problemen met haar voet. Haar voet is toen geamputeerd en daardoor liepen 
de inkomsten van haar bedrijfje terug.  Ze kon het schoolgeld niet meer betalen. Inmiddels studeerde 
ik Verpleegkunde aan het Nzoia College. Mijn situatie is daarom financieel heel moeilijk. Mijn 
moeder, die boerin is, kan mij nauwelijks helpen omdat ze ook moet zorgen voor de andere kinderen 
die thuis zijn na het afronden van de middelbare school. Mijn oudere zus heeft epilepsie waardoor 
mijn moeder veel thuis moet zijn om haar in de gaten te houden en te verzorgen.  
 
Opleiding: HBO Verpleegkunde 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Ik wil graag aan het Nzoia College een gekwalificeerd verpleegkundige worden. Toen ik nog thuis 
was, heb ik vaak eerste hulp verleend aan mijn zus als ze een toeval kreeg. Daarom ook wil ik 
verpleegkunde studeren waardoor mijn vaardigheden meer waard worden.  
Ik heb financiële hulp nodig en ondersteuning bij mijn verblijf op school en practica. Mijn familie, 
vrienden en andere weldoeners kunnen een steentje bijdragen aan mijn persoonlijke 
benodigdheden. Voor de overige kosten heb ik financiële ondersteuning nodig. Met deze hulp kan ik 
mijn ambities waarmaken en zo een goede carrière maken en een belangrijk persoon worden. Vooral 
mijn familie kan ik dan ondersteunen en ik kan mijn verpleegkundige kwaliteiten in de gemeenschap 
inzetten.   

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 3650 euro voor studiekosten, transport, voeding, 
studieboeken en  materiaalkosten, begeleiding. 

2016 2017 2018 
€ 850 € 1400 € 1400 

 

  


