
Naam: Denis 
Geboortejaar: 1998 
Woonplaats: Moi’s Bridge 
 
Familie en sociale situatie: 
Moeder is de dragende kracht in het gezin sinds mijn vader vertrok naar een andere vrouw. Sinds 2013, toen ik 
begonnen was op de middelbare school, doet hij niets om het gezin te ondersteunen. Ik heb 2 zussen. Mijn 
oudste zus heeft onlangs haar opleiding afgesloten en ze ondersteunt Faith, die de jongste is. Zij zit nog op high 
school waar ze dit jaar is begonnen. De sociale omgeving is stimulerend en ondersteunend en het is me gelukt.  

Opleiding: milieukunde en ruimtelijke ordening 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Ik droom er van om veel te bereiken met mijn opleiding en ook met de omgeving, voor zo ver die er bij 
betrokken is. Er is lokaal veel te doen met omgevingsplanning en management onderwerpen. Hier in Kenia is 
dat niet een van de prioriteiten terwijl de impact van besmetting en verontreiniging al verwoestende effecten 
hebben op mensen, dieren en de omgeving. Er zijn nog steeds ernstige tekortkomingen in de watervoorziening, 
sanitatie en een gedegen afvalmanagement in de grote steden. Ik hoop dat ik er in slaag mij te kwalificeren en 
een helpende hand kan reiken in deze sector, en er een goede baan krijg op dit vakgebied. Dit zal me helpen 
om mijn dromen te realiseren om mijn gezinssituatie te verbeteren en mijn moeder gelukkig en trots te maken.  
op de middelbare school heb ik het heel goed gedaan en dan ook speciaal in onderwerpen die ik nodig heb 
voor deze opleiding. Ik ben gepassioneerd om goede resultaten te halen. Dat draagt er aan bij dat de opleiding 
interessanter en gemakkelijker voor me is. Ik ben ambitieus, goed in academisch werk en erg sportief. Ik heb 
talent voor dansen en tennis spelen gaat me het beste af. Ik ben ook geschoold in computer technologie en 
hiermee hoop ik succesvol te zijn in het realiseren van mijn ambities in het leven.   
Gebrek aan voldoende financiën maken het moeilijk  om een zo hoog mogelijke opleiding te volgen en 
succesvol te worden zodat ik mijn familie en de samenleving als geheel kan helpen. De ondersteuning  van 
Talent foundation zal me helpen mijn dromen waar te maken om mijn moeder en zussen een gelukkig leven te 
geven. Mijn moeders kleine inkomen als verkoopster in een kiosk langs de weg en de ondersteuning van mijn 
oudste zus zijn onvoldoende om mij en mijn andere zus tegelijkertijd te ondersteunen.  
Ik wil een bijdrage leveren aan de ondersteuning van mijn omgeving en de natuurlijke hulpbronnen en op deze 
manier landelijke, stedelijke en regionale ontwikkeling helpen bevorderen. Ik ben ook van plan om wat tijd aan 
mijn hobby’s dansen en tennissen te besteden. Dat geeft me fysieke en mentale fitheid die noodzakelijk is om 
mijn academische ambities te realiseren. Ik ben danser geweest bij AIC Moi’s Bridge toen ik op de lagere en 
middelbare school zat. Maar ik ben er mee opgehouden toen ik verder weg ging wonen  in Nairobi. Mijn succes 
als danser heeft ook mijn familie erkenning gegeven ondanks dat ik van eenvoudige komaf ben.  
Omdat ik excellente cijfers haalde op de lagere en middelbare school wordt ik deels door de overheid geholpen 
met relatief lage kosten voor het collegegeld. 
 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT:  

2018 2019 2020 2021 
€ 900 € 610 € 610 € 770 
 

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. 

  


