Naam: Judith
Geboortejaar: 1990
Woonplaats: Eldoret

Familie en sociale situatie:
Ik ben het tweede kind in een gezin met 7 kinderen. Mijn vader is boer en mijn moeder huisvrouw.
Vijf kinderen zitten nog op school. Na de middelbare school konden mijn zus en ik niet verder
studeren omdat het te duur was. We leven in een sociaal instabiel gezin met veel financiële
beperkingen. Deze omstandigheden maken het voor ons vaak erg moeilijk, maar we proberen
allemaal zo goed mogelijk iets van ons leven te maken. Na de middelbare school besloot ik te
verhuizen naar Eldoret om werk te vinden om mijn familie en mijzelf te helpen.
Opleiding: Social Work and Community Development aan het Nehema Institute of science and
Technology.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:Ik wil graag Sociaal Werker
worden. Ik heb gezien wat zij voor werk doen en wat mensen hebben aan hun adviezen, begeleiding,
hun bezoeken en hun hulp bij het vinden van oplossingen voor gezinnen en individuen. Ik voel dat ik
ook zo’n rol kan spelen als ik de kans krijg om de noodzakelijke kennis, vaardigheden en ervaringen
op te doen. Ik ben een harde werker, zelfsturend en gemotiveerd door een sterk gevoel om mensen
te helpen om de kwaliteit van leven en het gevoel van welbevinden te vergroten van hunzelf en de
gemeenschap als geheel. De opleiding is duur en mijn familie en ik zijn niet in staat om de benodigde
middelen hiervoor bij elkaar te krijgen. Ik ben al toegelaten voor de opleiding. Daarom vraag ik om
hulp voor de kosten voor opleiding en wonen. Ik ben al lang van school en tijdelijke werkzaamheden
hebben niet genoeg opgeleverd om mijn familie en mijzelf te helpen en te sparen voor de opleiding.
Als ik mijn opleiding heb afgerond, kan ik mijn familie en de gemeenschap helpen. Mijn droom is om
als eerste mijn familie te helpen om uit de benarde sociale en economische situatie te komen. Wat
wij op de opleiding leren over vergroten van vaardigheden en versterken van de gemeenschap kan
een belangrijke bijdrage leveren aan het hanteren van armoede en sociale ontwikkeling.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 2000 euro voor studiekosten, accommodatie,
materiaalkosten en boeken.
2016
€ 975

2017
€ 1025

