
Naam: Hilda  

Geboortejaar: 1996 

Woonplaats: Matunda 

Familie en sociale situatie: 
Ik ben 20 jaar en deel van een tweeling. Er zijn 7 kinderen in het gezin.  Mijn vader heeft 2 vrouwen. 
Mijn moeder heeft 5 kinderen en mijn  tweeling zus en ik zijn tweede van het gezin. De oudste kind is 
22 en zit nu in het laatste jaar van de middelbare school. Omdat wij goed konden leren kregen we  
voorang  met schoolgeld, omdat het geld ontbrak om iedereen naar school te sturen. Dus zijn we 
sneller klaar dan onze oudere broer.Er zijn nog 2 jongere kinderen op de basisschool. Mijn vader 
verblijft bij zijn tweede vrouw en komt nauwelijks bij ons. Financieel draagt hij al lange tijd niets bij. 
Hij is naar Nairobi verhuisd om daar werk te zoeken als arbeider, wat ook niet mee valt in een grote 
stad met hoge kosten van het levensonderhoud. 
We zijn naar een lokale regerings  middelbare school geweest omdat we geen geld hadden om naar 
een kost school te gaan.Schoolgeld in zulke scholen is 4 x zo goedkoop. We kregen een beurs van het 
CDF (community development fund): steun voor arme gezinen  met kinderen op de middelbare 
school 100 euro per persoon. Mijn moeder kon dan 60 euro bij leggen om het schoolgeld van  160 
euro te kunnen betalen. Zo zijn ze geholpen om 4 jaar middelbare school  af te maken 

Opleiding: 
Lerares Engels aan het Kibabii Teachers Training College in Bungoma.  

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:  
Ik wil graag deze opleiding afmaken en een competente, gekwalificeerde en waardevolle leerkracht 
worden. Ik houd van leren en het overbrengen van kennis aan anderen. Ik ben intelligent, sociaal 
geduldig en hardwerkend. En ik heb een passie voor het onderwijs. Ik kan makkelijk communiceren 
en doe mee met de drama club op school.  
Ik ben samen met mijn tweelingzus Jackline aangenomen voor de opleiding, die zou starten op 28  
oktober 2016. Wij zijn samen naar Bungoma gereisd op 4 november met de hoop toegelaten te 
worden in afwachting van het regelen van financiele steun. We konden beiden geen aanbetaling 
doen en zijn weer naar huis gestuurd. Omdat begin november de introductie was en daarna begin 
december weer kerst vakantie kregen we de raad om geld bij elkaar te zoeken en ons op 9 januari 
2017 weer op school te melden met volledig school geld en overige benodigingdheden. De familie 
besloot om een Fund raising te gaan organiseren zodat ik misschien het eerste jaar kon starten in 
2017. Die fundraising werd gehouden op  vrijdag 23 december 2016 en een bedrag van 450 euro 
werd opgehaald. Het dorp Kapianga ligt ongeveer  4 km van Mois Bridge. Dankzij de steun van Talent 
Foundation kan Jackline in Januari 2017 ook haar opleiding starten en ze zal wonen op de campus. 
Ik heb geholpen met de organisatie van de fundraising in het dorp en moest de mensen overtuigen 
om in mij en in mijn toekomst te investeren. Met het geld van de fundraising kan ik mijn eerste jaar 
betalen. Ik kan veel samen delen met mijn zus en dat beperkt de kosten.  
Ik werk hard om zo snel mogelijk mijn opleiding af te ronden en een baan als leraar te krijgen. Ik zie 
mij zelf als een councellor, coach en facilitator bij het helpen van mijn leerlingen. Het is belangrijk 
want de samenleving heeft behoefte aan opgeleide mensen, die zo veranderingen in hun leven 
kunnen brengen. Na mijn opleiding kan ik mijn oudere broer en de twee jongsten helpen.  

 
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: Studiekosten, transport, voeding 
 

2017 2018 2019 
€ 130 € 710 € 710 


