
Naam: Brian 

Geboortejaar: 1996 

Woonplaats: Moi’s Bridge 

Familie en sociale situatie: 
Ik ben de jongste in het gezin en heb  zussen en een broer. Mijn ouders hebben geen vaste baan. 
Mijn moeder verkoopt groenten en tijdschriften op straat en mijn vader kijkt dagelijks uit naar 
werkzaamheden in de bouw- en constructie sector als arbeider.  Het werk is niet regelmatig omdat 
het afhangt van hoeveel mensen om werk vragen. Hij probeert het elke dag. Mijn ouders zorgen ook 
voor mijn neef, die zijn moeder heeft verloren en ze doen hun best om zoveel mogelijk in onze 
behoeften te voorzien zoals het schoolgeld, maar het is moeilijk voor ze omdat we allemaal tegelijk 
naar school gaan.  

Opleiding: Communicatie en Media in Nairobi 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Mijn ambitie is om de beste radio presentator te worden in de massa media. Ik ben een zich 
ontwikkelende en opkomende ceremonie meester, en ook een DJ en danser. Ik heb goede 
mondelinge vaardigheden. Ik breng mensen samen en ben een goede entertainer.  
Ik heb niet genoeg geld om mijn collegegeld te betalen en een kamer te huren in Nairobi waar ik 
studeer. Media studies zijn alleen in Nairobi dus ik had geen keuze om ergens anders te studeren 
waar het levensonderhoud en de huur goedkopen zijn. Momenteel doe ik wat radio shows in de 
school studio en zend deze naar social media. Misschien kan God wegen voor me openen en kan ik 
uiteindelijk bij een van de radiostations terecht komen.  
Ik heb hulp nodig om voldoende financiën te hebben om mijn collegegeld en huur te betalen zodat ik 
niet weggestuurd wordt omdat ik het niet kan betalen. Op deze manier kan ik me volledig richten op 
mijn studie en deze rustig afmaken. Ik zal mijn kennis en vaardigheden gebruiken om de jeugd 
krachtiger te maken. Onze jongeren hebben veel talenten maar ze hebben geen kansen om deze te 
benutten. Ik ben een artiest en door mijn optredens hoop ik veel mensen, en vooral ook jongeren, in 
Moi’s Bridge te bereiken en te inspireren. Ik wil zo goed mogelijk carrière maken als een radio 
presentator bij lokale radio stations. en me daarmee nuttig maken voor mijn familie en de 
samenleving.  

Begrote bijdrage Talent foundation PvT:  

2018 2019 2020 
€ 990 € 1225 € 500 
 

Bijzonderheden: 
Voor periode 2018-2020 is de ondersteuning mogelijk gemaakt door een donatie uit het “Fonds 
Taube” via kerk De Regenboog van de Protestantse Gemeente Nuenen. 

 


