Naam: Robert Kibet
Geboortejaar: 1989
Woonplaats: Lessos

Familie en sociale situatie:Ik ben het 5de kind in een gezin met 6 kinderen. Er zijn 3 jongens en 3
meisjes. Mijn oudere broer en 2 oudere zusjes zijn getrouwd. De andere broer werkt en de jongste
zus gaat naar school. Mijn ouders zijn oud en de economische status van de familie is laag. De enige
optie om over middelen vanuit de familie te beschikken is het verkopen van grond. Er ontstond
onenigheid in de familie toen ik mijn toelatingspapieren voor de opleiding ontving en mijn oudere
broer er tegen was dat we ons kleine stukje land verkochten om bij te kunnen dragen aan mijn
studie. Voor het levensonderhoud en zekerheid is de familie hiervan afhankelijk.
Opleiding: HBO Verpleegkunde
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Mijn ambitie is om de opleiding voor Verpleegkundige te volgen, en brede kwalitatieve kennis,
vaardigheden en ervaringen te verwerven. Ik vind het fijn om contact te maken met mensen van
verschillende leeftijden, culturen, ras en religie. Ik probeer de gewoonten en culturele praktijken van
verschillende samenlevingen te begrijpen ; maar ook te begeleiden en te coachen als de behoefte
daarvoor ontstaat.Om deze opleiding te volgen zijn er onvoldoende middelen beschikbaar. Ook mijn
familie kan nauwelijks iets bijdragen. Daarbij komt dat mijn omgeving en mijn familie weinig ervaring
heeft met professionals waardoor hun motivatie en bereidheid om een bijdrage aan mijn opleiding te
leveren, ook zeer beperkt. Ik probeer mogelijkheden te vinden voor financiële ondersteuning. Ik heb
zelf op alle mogelijke manieren geprobeerd om bijdragen te verzamelen, maar dat lukte den dele.
Met behulp van familieleden en vrienden kan ik de kosten voor accommodatie, transport, voeding en
persoonlijke benodigdheden betalen. Mijn zus is al geholpen door familie en vrienden, en ik kon niet
meer bijdragen vragen.Mijn streven is om, door het ontwikkelen van adequate professionele kennis
en vaardigheden, uit de cirkel van armoede te komen. Ik geloof dat de diensten van artsen en
verpleegkundigen altijd nodig zullen zijn.Ik streef er naar om de status van mijn familie en mijn
omgeving te verbeteren. Door het volgen van deze opleiding kan ik dit bereiken. Ik hoop ook jonge
mensen in mijn omgeving te inspireren om hun eigen familiegrond te overstijgen en zich ook verder
professioneel te ontwikkelen. In de toekomst kan ik anderen met dezelfde problemen helpen. Zo
kan ik een rolmodel zijn.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 2606 euro voor studiekosten, examenkosten, woonruimte,
materiaalkosten.
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€ 606,-

