
Naam: Morgan  

Geboortejaar: 1992 

Woonplaats: Moi’s Bridge 

 

 

Familie en sociale situatie: 
Ik kom uit een familie die goed bekend is rond het dorp en ik heb een alleenstaande vader. Mijn 
moeder is overleden in 2006, waarbij ze 8 kinderen en 3 kleinkinderen achterliet. Mijn vader heeft 
zich heel erg ingespannen om ons onderwijs te laten volgen en in de behoeften van de familie te 
kunnen voorzien. Hij heeft geen vast werk. Soms werkt hij een tijd en soms is er geen werk. Hij wil 
heel graag werken maar hij wordt nu ook ouder. Dit zijn allemaal omstandigheden waardoor ik, als 
oudste, mijn best heb gedaan om de middelbare school af te maken. Maar er is geen geld voor 
verder onderwijs. Toen ik in contact ben gekomen met de Talent foundation voelde ik dat mijn 
dromen uit konden komen en dat ik mijn familieleden maximaal kan ondersteunen.  

Opleiding: Building Technology 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Mijn ambitie in het leven is om vaardigheden te ontwikkelen om een mooie omgeving te creëren en 
met verschillende bouw ideeën te komen die iedereen mooi vindt. Ik heb al op verschillende plaatsen 
gewerkt en heb er van gedroomd om door te gaan met opleidingen die me in staat stellen om niet 
meer als medewerker te werken maar in de nabije toekomst als engineer. Mijn land is vol met 
ongeletterde mensen, en zij hebben niet de benodigde papieren die hen in staat stellen om, gezien 
de technologische veranderingen,  moderne huizen te bouwen. Vanaf 2014 heb ik samen met mijn 
vader gewerkt in de bouw in zowel plattelands- als in stedelijke omgeving. Dit deden we om geld te 
verdienen voor het levensonderhoud van mijn familie. Mijn ambitie is om niet alleen mijn familie te 
helpen maar ook de grotere gemeenschap en dat kan ik doen met de vaardigheden die ik verwerf.  
Ik ben blij met de hulp die ik van Talent foundation krijg. Met gebeden en toewijding winnen we 
allemaal en kunnen we de toekomst succesvol tegemoet zien.  

Ervaring tot nu toe:  
Morgan is inmiddels gestart met de opleiding 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: Studiekosten, voeding, materiaalkosten. 

2017 2018 2019 
€ 915 € 840 € 810 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


