
 

Naam: Shadrack 

Geboortejaar:  1996 

Woonplaats: Moi’s Bridge  

 

Familie en sociale situatie: 
Ik kom uit een goed bekend staande familie. Mijn beide ouders leven nog, en er zijn in het gezin 6 
kinderen, 3 meisjes en 3 jongens. De familie is niet stabiel als het gaat om het voorzien in de 
dagelijkse basis behoeften en educatie. Dit komt omdat mijn beide ouders niet altijd werk hebben  
daardoor een vast week- of maandsalaris ontvangen. Mijn ouders zijn afhankelijk van het dagelijks 
aanbod van werk op een kleine boerderij, en dat hangt mede af van de weersomstandigheden. Ook  
het stijgen van de prijzen van de dagelijkse levensbehoeften  moeten zij zien op te vangen. Ik ben 
mijn ouders heel dankbaar voor alles wat zij doen, en ik waardeer alle hulp die wij als familie kunnen 
krijgen.     

Opleiding: Universitaire Opleiding Community Development aan de Masai Mara University in Narok    

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Mijn ambitie in het leven is om de gemeenschap waarin ik leef, te ontwikkelen. De meerderheid is 
semi-analfabeet.  Ik ben in staat mensen bij elkaar te brengen en ze op verschillende niveaus te 
helpen. Deze leiderschapsvaardigheden zorgden er ook voor dat ik op high school 
klassenvertegenwoordiger was. Ik speel ook badminton en volleybal.  
Omdat ik uit een arm gezin kom, is het voor het ontwikkelen van mijn talenten en vaardigheden  een 
belangrijke uitdaging om financiële hulp te krijgen.  Dan kan ik de opleiding volgen zonder bang te 
zijn dat ik vanwege het niet betalen van schoolgeld naar huis gestuurd word.  
Ik heb groenten geplant op ons landje. Door deze te verkopen kan mijn familie voorzien in 
basisbehoeften. Ik heb ook hulp gezocht bij familie en vrienden die hun steentje bijdragen. Maar dat 
is onvoldoende.  
Mijn ambitie heeft een groot positief effect op de gezinssituatie en op de lokale gemeenschap als 
geheel omdat ik mijn Community Development vaardigheden kan gebruiken om anderen in onze 
gemeenschap te helpen en daarmee de situatie te verbeteren.  

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 4150 euro voor studiekosten, transport, verblijfskosten, 
voeding, studieboeken, materiaalkosten, begeleiding. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
€ 750 € 750 € 750 € 950 € 950 

 

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

 


