Naam: Robert
Geboortejaar: 1992
Woonplaats: Eldoret

Familie en sociale situatie:
Ik ben geboren in een arme familie. Er zijn veel problemen geweest vanaf de basisschool tot de
middelbare school. Wat ik tot nu toe bereikt heb, schrijf ik toe aan God. Door het gebrek aan geld
genererende activiteiten thuis was het voor mijn ouders heel moeilijk om schoolgeld voor mij en mijn
broers en zussen te betalen. We werden vaak naar huis gestuurd en dat heeft invloed gehad op onze
schoolprestaties. Soms moesten we gaan werken om een deel van het school- en examengeld te
verdienen. De tegenslagen gingen door tot ik mijn middelbare school in 2011 heb afgerond.
Opleiding: English and Literature aan de University of Nairobi
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Ik wil een vakbekwame leraar worden in de Engelse Literatuur, in het eigen land of elders. Ik heb een
passie in het doceren van Engels, drama en muziek. Ik vind het ook fijn om te voetballen en te
handballen, en op te treden als Eerste Hulp. Maar er is gebrek aan adequate fondsen, ik heb nog
weinig ervaring op dit gebied en mijn talent en vaardigheden moeten verder ontwikkeld worden.
Ik heb Talent foundation gevraagd om me te helpen en me zo de gelegenheid te geven om mijn
talent en vaardigheden naar een hoger niveau te brengen. Ik heb me gerealiseerd dat de financiële
situatie van mijn familie me niet verder kunnen helpen bij het realiseren van mijn droom. Maar met
de ondersteuning van Talent foundation kan ik dat wel. Nadat ik mijn studie heb afgerond kan ik het
land dienen en ben ik ook in staat mijn familie en de omgeving te helpen.
Ervaring tot nu toe:
In december 2016 heb ik toelatingsexamen gedaan voor een Bachelor voor Education Arts aan de
Universiteit van Nairobi. Ik ben toegelaten om te starten in april 2017. De studie duurt 4 jaar. Daarna
wil ik graag de Masters doen.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: Studiekosten, transport, voeding, materiaalkosten.
2017
€ 810

2018
€ 840

2019
€ 840

2020
€ 840

Bijzonderheden:
Robert wordt vanaf 2018 gesponsord door het Taube Fonds.

