Naam: Solomon
Geboortejaar: 1988
Woonplaats: Kapsabet
Familie en sociale situatie:
Ik kom uit een een ouder gezin, en ben opgegroeid met een ouder die werkloos is. Mijn gezin bestaat
uit een moeder, 5 broers en een zus. We waren dus met 6 kinderen. Ik ben de enige in het gezin die
ver gekomen is met opleiding. Mijn oudere broer kon het middelbare school niveau niet halen omdat
er geen school geld was. Mijn zus zou volgend jaar naar de middelbare school kunnen, maar ik ben
bang dat dat niet haalbaar is, net als bij mijn broer. De situatie van het niet kunnen betalen van het
schoolgeld veroorzaakte dat ik jaren na het afronden van mijn middelbare school in 2008 thuis moest
blijven. Ik heb de middelbare school met goede cijfers afgesloten waarbij ik een A voor wiskunde
haalde, dat samen met scheikunde mijn belangrijkste studie onderwerpen zijn. Toch kon ik nergens
worden toegelaten omdat er geen geld voor is. Het afgelopen jaar kon ik al naar de universiteit
omdat vrienden en de kerk geld hadden ingezameld. Dit geld was genoeg voor 1 jaar. Nu ben ik weer
gestopt omdat ik niet voor het hele jaar schoolgeld kan betalen.
Opleiding: Lerarenopleiding Wiskunde en Scheikunde aan de Mount Kenya University in Eldoret
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Mijn studie richting is bachelor in Education Sciences. Ik ben erg goed in wiskunde. Op de middelbare
school scoorde ik een A voor wiskunde, het hoogst haalbare. Tot deze studie ben ik ook toegelaten
en ik kreeg toestemming om er Scheikunde bij te doen. Hierin was ik ook goed op de middelbare
school, ik scoorde daarvoor een B. Ik heb al tot afgelopen jaar les gegeven totdat de regering
verbood dat niet opgeleide leraren les gaven. Studenten en collega’s waardeerden mijn
vaardigheden en mijn kwaliteit om kennis te delen en over te dragen. Ik wil leraar Wiskunde en
Scheikunde worden en heb ook ambitie om daarna verder te studeren voor mijn masters en
promotie.
Mijn talent en mijn passie zijn lesgeven en mijn kwaliteiten en vaardigheden worden door anderen
gewaardeerd. Gebrek aan geld heeft me belemmerd om mezelf verder te ontwikkelen. Ik moest
daardoor teveel lessen missen.
Ik heb de moed gehad om te proberen om toegelaten te worden tot de universiteit, hoewel ik maar
geld had voor 4 maanden. Ik werd toegelaten tot de Mount Kenya University in Eldoret. Ik was en
ben vastbesloten om een gekwalificeerde leraar te worden. Ik heb hulp gezocht bij mensen en nu bij
Talent foundation, omdat ik hopeloos vast liep. Deze moed en motivatie hebben me verder gebracht.
Ik ben heel erg gemotiveerd om deze opleiding af te ronden. Ik leiid een moeilijk leven omdat ik altijd
afhankelijk ben van hulp van anderen.
Als ik een baan heb kan ik mijn moeder, broers en zus financieel ondersteunen. Als leraar kan ik
studenten op hun eigen niveau verder helpen. Er zijn genoeg mensen in onze gemeenschap die net
zo worstelen als ik en die ga ik ook helpen.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2018
€ 930

2019
€ 930

2020
€ 1030

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.

