
Naam: Lydia  
Geboortejaar: 1998 
Woonplaats: Moi’s Bridge 
 
Talentontwikkeling: Volgt opleiding tot universitair docent wiskunde en 
scheikunde. 

Verleende ondersteuning: Medefinanciering van studiekosten, vervoer, 
voeding,  boeken en studiematerialen. 
 
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: € 3306,- voor 2018 – 2022 

2018 2019 2020 2021 2022 
€ 442 € 794 € 794 € 794 € 482 

 
Familie en sociale situatie: 
Ik ben opgegroeid in Moi’s Bridge waar mijn familieleden wonen. Mijn moeder is overleden in 2007 toen we 
nog heel jong waren, en sindsdien heeft mijn vader alleen moeten worstelen om ons groot te brengen en in 
onze behoeften te voorzien. Mijn vader heeft geen baan, dus verricht hij eenvoudige werkzaamheden voor 
mensen om ons schoolgeld te kunnen betalen en wat eten voor ons te kopen. Mijn oudste zus ging niet door 
met school omdat ze de rol van mijn moeder overnam om mijn vader bij te staan, die elke dag naar werk moet 
uitkijken. Het was heel moeilijk om met deze zware leefomstandigheden om te gaan maar door Gods genade 
slaagde ik er in om mijn lagere school af te ronden en naar de middelbare school te gaan in West Pokot. 
Hoewel deze school wordt gesubsidieerd omdat het een arme regio is, moest ik toch allerlei eenvoudige 
werkzaamheden als s de was doen en schoonmaken bij mensen thuis om mijn schoolgeld te verdienen. Mijn 
oudere zus doet het zelfde. Mijn jongere zus zit nog op de basisschool en het schoolgeld is ons grootste 
probleem. Het werk van mijn vader geeft niet genoeg inkomsten. Daarom werken wij mee. Omdat we arm zijn, 
en dat geldt ook voor onze familieleden, kan ook de bank me niets lenen om een gedeelte van mijn collegegeld 
te betalen.  

Opleiding:  
opleiding Universitair docent Wiskunde en Scheikunde met informatie technology aan de Jaramogi Oginga 
Odinga Universiteit in Bondo 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Ik wil een goede universitair docent worden die veel studenten gaat helpen en het leven verandert van veel 
mensen die dezelfde problemen hebben als ik. Ik ben een goede student en kan gemakkelijk leren.  Ik was op 
school de beste student en daarom werd ik ingezet om les  te geven aan andere studenten en vrienden. Mijn 
cijfers in wiskunde en scheikunde waren erg hoog vergeleken met het gemiddelde in het land het afgelopen 
jaar. Dus werd ik uitgenodigd om te studeren aan een overheids universiteit. Ik ben erg gedisciplineerd en een 
goede raadgever en adviseur voor de jeugd. Wat ik heb mee gemaakt in mijn jeugd geeft me extra motivatie 
om mijn best te doen bij alles wat ik doe. Ik ga door met heel hard werken om mijn studie succesvol af te 
ronden.  
Mijn vader heeft zich ingespannen om financiële hulp te krijgen voor mijn studie omdat we het als familie niet 
kunnen opbrengen. Dat is niet gelukt. En nu vraag ik om hulp aan Talent foundation en we hopen dat zij ons 
kunnen helpen. Zonder deze hulp kan ik mijn ambitie niet realiseren. In de toekomst hoop ik niet alleen de 
financiële situatie van mijn familie te veranderen maar ook die van anderen die net zoals ik afhankelijk zijn van 
hulp.  

Als ik mijn studie heb afgerond en universitair docent ben kan ik studenten uit verschillende streken en met 
een verschillende achtergrond les geven en hen helpen om waardevolle leden van de gemeenschap te worden. 
Als docent kun je een positieve invloed hebben op je studenten, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik zal geld 
verdienen, mijn vader en zussen helpen en hun schoolgeld betalen. Ik zal ook de gemeenschap helpen omdat ik 
daar thuis hoor en ik nooit zal ontsnappen aan waar ik vandaan kom.  

  


