Naam: Kevin
Geboortejaar: 1997
Woonplaats: Moi’s Bridge
Talentontwikkeling: Volgt opleiding Building and Construction aan Rift
Valley Technical Training Institute in Eldoret
Verleende ondersteuning: Medefinanciering van studiekosten, vervoer,
voeding, boeken en studiematerialen.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: € 2550 voor 2018 – 2020
2018
€ 750

2019
€ 850

2020
€ 950

Familie en sociale situatie:
Ik ben geboren in een gezin van 3. Mijn ouders leven beide nog. Ze zijn beiden werkloos. We zijn
afhankelijk van dagelijkse werkzaamheden die nauwelijks genoeg geld opleveren om het gezin te
onderhouden inclusief schoolgeld en onderdak. Mijn zus en ik zijn beide naar college geweest in
Eldoret, terwijl mijn broer nog op de lagere school zit. In het eerste jaar kon ik niet alle examens doen
omdat ik niet het hele schoolgeld hebt betaald. Daarom moest ik me terugtrekken voor de examens
die dit semester in november waren. Momenteel zit ik niet op college omdat ik geen schoolgeld kan
betalen.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Mijn droom is om de beste en meest toegeruste bouwkundige te worden met moderne en bewezen
vaardigheden op mijn vakgebied. Ik heb grote bewondering voor gebouwen en creaties van de nieuwe
generatie en moderne huizen. Door gebrek aan financiën kan ik mijn schoolgeld en onderdak niet
betalen, waardoor ik mijn talenten en vaardigheden op dit moment niet verder kan ontwikkelen. Ik
zal extra hard werken en de rest overlaten aan mijn goede Heer omdat Hij de antwoorden weet. Ik
ben vastbesloten om de noodzakelijke en waardevolle vaardigheden te verwerven en mijn opleiding
af te maken. Ik ben gemotiveerd en werk heel hard, met heel veel interesse in mijn vakgebied.
Als ik de opleiding heb afgemaakt en goed toegerust ben met vaardigheden, zal ik werk creëren voor
veel mensen. Ook zal ik de sociaaleconomische situatie veranderen van mijn familie en de
gemeenschap waarin zij leven. Gedurende mijn verblijf in de campus probeer ik niet zo zeer werk te
vinden maar streef ik er naar anderen te helpen om met mijn kennis werk te vinden. En nadat ik mijn
opleiding heb afgerond zal ik er aan werken om de structuren en verschijningsvormen van mijn thuis
stad te veranderen, tegen de laagste kosten, als waardering voor de gemeenschap die ons heeft
gevormd en gemotiveerd.

