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Inleiding 

2019 was een goed jaar. Wij zagen meerdere talenten afstuderen en werk vinden. In juli 2019 

zijn wij 3 weken in Kenia geweest en zijn 10 dagen verbleven in Moi’s Bridge. Dat gaf ons 

de kans om een aantal talenten persoonlijk te ontmoeten en hun verhalen te horen. Het waren 

inspirerende en motiverende ontmoetingen. 

Door het bezoek zagen we ook wat er op dit moment in Kenia speelt en wat wij op afstand 

niet allemaal meekrijgen. Het is gelukkig politiek stabiel in het land en de meeste gebieden 

zijn ook veilig. Maar het is duidelijk te merken dat het voor de meeste Kenianen economisch 

moeilijk is. De prijzen van voedsel en dagelijkse benodigdheden zijn fors gestegen zijn, 

terwijl de arbeiders salarissen hetzelfde blijven. Alleen het inkomen van de hogere klasse 

gaat gestaag omhoog. De families van onze talenten worden door deze economische slechte 

tijden ook erg getroffen. Voor hen is het gewoon overleven. Het is dan ook lastig voor hen 

om de bijdrage aan de kosten die de ouders zelf zouden moeten betalen op te brengen. Wij 

ontmoeten een talent dat 4 uur per dag moest lopen naar zijn stage-plaats omdat de ouders de 

transportkosten niet konden betalen. 

Daarnaast zagen wij ook duidelijk de effecten van klimaatverandering in het land waar de 

meeste mensen afhankelijk zijn van landbouw en veeteelt voor hun inkomen. De oogsten 

mislukken deels of geheel en mensen raken dan een deel of alles kwijt wat ze geinvesteerd 

hebben, waardoor ze voor volgend jaar weer geen startkapitaal hebben. De 

klimaatverandering bracht  ook overstromingen in verschillende delen van het land. Het 

ergste getroffen was West Pokot, het gebied waar wij in de Jaren ‘90 gewoond en gewerkt 

hebben, zo’n80 km van Moi’s Bridge. Daar werden eind November duizenden huishoudens 

door modderstromen getroffen en veel mensen zijn ook overleden. Een van onze talenten 

doet zijn opleiding in deze regio als verpleegkundige en we konden dus van hem horen hoe 

het er aan gegaan was in het ziekenhuis daar. 

Al met al kijken wij met de talenten toch terug op een geslaagd jaar en we hopen dat 2020 

veel goeds zal brengen voor alle talenten en iedereen die betrokken is geweest om dit 

mogelijk te maken. 

Hieronder een kort verslag van elk talent met foto’s van 2019. 

 

Huidige Talenten  

Brian studeerde Communication and Media studies op Zetech university, Nairobi.  

Hij is daarnaast danser en een veel gevraagd ceremonie-meester. Hij heeft het afgelopen jaar 

als deel van zijn stage Roadside-shows gepresenteerd voor een van de grootste telecombedrijf 

van Kenia Safaricom. Het is hem zo goed bevallen dat hij nu een contract heeft gekregen om 



verder deze roadside-show te gaan leiden. Ze gaan dan naar alle kleine en grote steden in 

Kenia met een klein team met dansers voor entertainment. 

Hij heeft zijn diploma op 15 november 2019 ontvangen. Hij is ontzettend blij dat hij deze 

kans heeft gekregen en hij nu eigen invulling kan geven aan zijn carrière. Hij hoopt in de 

toekomst een baan te kunnen krijgen in een van de media huizen als radiopresentator. 

Voorlopig kan hij met deze baan zeer goed ervaring opdoen. 

 

 

Brian tijdens zijn graduation ceremonie en als Master of ceremony als MC Brasho. 

 

Naomi studeerde Dietetics management and Nutrition at Rift valley technical institute 

Eldoret .  

Naomi heeft haar opleiding succesvol afgerond en heeft haar KNEC  ( Kenya National 

examination Council ) Diploma gehaald. Om te kunnen werken als geregistreerd dietiste 

moet ze nog een board examen doen in Juni 2020. Na dit examen wordt ze in het register van 

de Kenya Nutritionist and Dietetics Board opgenomen. Pas dan kan je beginnen met 

solliciteren. 

Naomi’s graduation werd ook bezocht door de vice-president Hon.William Ruto als guest of 

honour. Op de graduation waren de vader en tante van Naomi aanwezig. Voor de overige 

leden van de familie waren de vervoerskosten te hoog.  



    

  

Handshake with the vice president Hon. William Ruto during Naomi’s Graduation on 1st Nov. 2019 

Rift Valley Technical Institute,Eldoret Kenya 

Solomon:  Studeert teaching mathematics and chemistry at Mount Kenya University 

Eldoret branch Wordt leraar  Wiskunde en scheikunde.Het gaat goed en van januari tot april 

loopt hij stage op Itigo . Girls secondary school, in Nandi county.  

 

 



Felix: studeert Nursing in Nzoia school of Nursing Kitale 

Felix had zijn examen in 2019 moesten aflegen maar omdat zijn familie, vooral de tante die 

hem altijd hielp niet op tijd hun aandeel van het schoolgeld kon betalen kon hij niet mee doen 

aan het eindexamen.Volgende jaar gaat hij proberen de resterende tuition fee bij elkaar te 

hebben dan kan hij zich registreren voor de examens in 2020. 

  

Kevin:  studeert Building technology at Rift valley technical institute Eldoret 

Kevin heeft 3 maanden stage gelopen bij het bouwbedrijf Bamco. Hier waren ze een nieuwe 

Engelse school Nova Schools in Eldoret aan het bouwen. In het nieuwe jaar wil hij zijn eerste 

zelfstandige project doen: namelijk de bouw van goed sanitair voor zijn moeder. 

  

  
  



 

Joel:  Craft certificate Electrical and electronic engineering in Ziwa technical institute 

Joel heeft eindexamen gedaan in December 2019 and wacht op de uitslag in de voorjaar van 

2020. 

 

Lydia Studeert Mathematics and chemistry with information technology Jaramogi 

Oginga Odinga University in Bondo, Kenya  

Lydia heeft het eerste semester van het tweede jaar succesvol afgerond. Haar semester 

bevatte de volgende onderwerpen: 

Wiskunde : 

• Linear algebra 2 

• Calculus 2 en probability 1 

Scheikunde: 

• Physical Chemistry and inorganic chemistry 

Common Units including IT: 

• Philosophy of education and general methods of teaching 

• Web design and system development and design 

Ze had vakantie van 20 december tot 5 januari. Zij was aanwezig tijdens de uitreiking van de 

Peter van Tilburg award aan Shadrack. 

   



Crescence Kipkemei : Bsc  Electric and Electronic Engineering – Muranga University of 

Technology 

 Above: Crescence core subjects in the first semester September -december 2019. 

Het gaat goed met hem. Hij moest even wenen aan de het universitaire leven en zelfstandig 

wonen zo ver van huis. Net als veel andere studenten gaat hij 2 keer per jaar naar huis op 

vakantie omdat de universiteiten op ruim 500 km afstand zijn van Moi’s Bridge 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jackline and Hilda: studeerden teaching at Kibabii teachers training college in 

Bungoma. They are twins and graduated on 14 th November 2019 as teachers! They look 

forward to start teaching next year 2020 first in the private sector till they get their 

government placements. They are qualified to teach in secondary schools. 

 

 

Hilda en Jackline during their graduation day at Kibabii Teachers college ilda    

 

Hilda heeft immidels een baan aangeboden gekregen op haar oude middelbare school en Jackline is 
nog aan het soliciteren. 

 

 

 

 



 

Denis: studeert Environmental planning and management at Kenyatta university 

Nairobi 

Denis startte zijn derde jaar in September 2019 en heeft het semester goed afgesloten. Hij is 

een goede leerling en is daarnaast actief op de university students Tennis club. Hij is een 

goede speler en reikte tot de halve finale die in Mombasa gehouden werd in December. Hij is 

tevreden met zijn academische en sport resultaten. Op 6 januari start het tweede semester van 

zijn derde jaar. Denis hieronder met zijn klas genoot en tijdens uitreiking van Peter van 

Tilburg award aan Shadrack.Hij start rechts op de fotos. 

  

 

Morgan: studeert Building technology in Kitale national polytechnic 

Morgan rechts op de foto met zijn klasgenoten, Morgan heeft building technology 

gestudeerd. 

 Hij heeft eindexamen gedaan op 18-21 nov 2019 en wacht op de uitslag die bekend wordt in 

het voorjaar van 2020. Zo kan hij aan zijn droom beginnen om moderne huizen te bouwen in 

zijn eigen dorp! 
 

 
Morgan had in zijn laatste semester de volgende vakken: 

• Structures 3 

• General Building construction 3 

• Survaying 3 



• Building services 

• Estimatings costs 2  

• Building drawing and cad 2 

• Mathematics 3 

• Business plan2 

• Construction management 2 en project 2. 

Tot hij de uitslag van zijn eindexamen krijgt werkt hij al met verschillende aannemers 

tot hij een goede werknemer vindt of voor zichzelf gaat beginnen als aannemer. 

 

Robert I: studies teaching English and literature at university of Nairobi Eldoret branch 

Robert liep stage op Sky king academy,Cheptarit Nandi county. Hij geniet om voor de klas te 

staan en Engels les te geven. Hij doet eind examen in 2020 

 

  

 

 

 

 



Ian: studeert information technology at Kirinyaga University Kerogoya (Embu) 

Ian is nog ontzettend blij met zijn keus om ICT te gaan studeren. Hij is een gepassioneerde 

student en is het meeste van zijn vrije tijd aan het knutselen aan oude laptops en computers. 

Hieronder zie je Ian aan het werk tijdens zijn vakantie in September in Moi’s Bridge waar 

dorpelingen de weg naar hem inmiddels kennen: de computer doctor. 

 

 

Viola: studeert Nursing at Nzoia school of Nursing Kitale. 

 

  



Viola aan het werk op Maternal Child Health ( MCH) Kitale waar pasgeborenen hun eerste 

inentingen tegen Tuberculose en polio krijgen.Viola is een gedreven hardwerkende student 

die hart voor haar patienten heeft. Ze krijgt veel complementen van haar dorpsgenoten, die 

regelmatig behandeld worden in dit regeringsziekenhuis, waar de meeste Kenianen die goede 

dure prive ziekenhuizen niet kunnen betalen naartoe gaan. Kitale referral Hospital is het 

dichtsbijzijnde ziekenhuis van Moi’s Bridge ongeveer op 25 km afstand. 

 

 

Isaac: Studeert Nursing at Kenya Medical Training  College ( KMTC )  in Kapenguria, 

West Pokot County. 

 isaa 

  

Isaac doet het goed en heeft zijn stage op de kinderafdeling en verloskunde goed afgerond en 

zijn praktijk examen gehaald. Hij heeft een theorie-blok gehad in December en hij bereidt 

zich voor op het eind tweede jaars examen in februari 2020. 



Oudere Talenten  
 

Patrick studeerde af in 2012 als leraar. Hij is vorig jaar uitgezonden door de TSC(Teachers 

Service Commision) naar Alale een van de afgelegen regio’s dichtbij de Oegandese grens. 

Het is moeilijk bereikbaar met openbaar Vervoer, maar met zijn motor is het gebied beter 

bereikbaar en kan hij elk weekend naar huis komen. De TSC bepaalt voor alle docenten waar 

ze moeten werken en ze worden geplaatst voor een periode van 5 jaar.  Daarna krijg je weer 

een transfer. Hij is nog altijd erg blij met de steun van Talent foundation want het heeft hem 

gemaakt wie hij nu is. Inmidels heeft hij een stukje land voor zichzelf gekocht om zijn eigen 

huis op te bouwen een hij heeft een huis voor zijn moeder gebouwd. Kortgeleden heeft hij  

zijn motor gekocht, die hem veel bewegingsvrijheid geeft! 

Motoren zijn nog betaalbaar voor middenklasse in Kenia na een tijd sparen. 

 

 
Oud talent Patrick 2/12/2019 op bezoek om zijn succes te delen met de Talent commissie 

 

Rebecca: studeerde accountancy at the Kenya college of Business management in Eldoret.  She 
is now an Accountant 

‘I was dreaming to be an accountant! Talent foundation realised this for me and I am now working as 
an accountant with 4 years experience in the field of accountancy. I do this with a lot of devotion, 
passion and pleasure. Doing something I was good in is an honour. I work at Andersens Orchards in 
Mt Elgon almost at the border with Uganda. I am able to support my own family and my brothers 
and sisters too. I enrolled for a master degree accountancy that I do in package online and every 
three months I do exams. I will be graduating in August 2019! May God bless talent Foundation as 
they tirelessly assist our community youth who will in turn bring change in their families and the 
society as we do now.  
 
Rebecca 
 



  
 

 

 

Nicholas is plant Operator and heeft gewerkt met de Chinezen in de wegenbouw die een 

contract hadden om een verbindingsweg te bouwen tussen Moi’s Bridge en Kitale via 

Kachibora. Nu heeft dezelfde Chinese company hem  aangenomen om bij de SGR ( Standard 

Gauge Railway ) te werken Hij wordt ingezet voor allerlei klussen omdat hij een gewoon 

rijbewijs heeft en een rijbewijs en opleiding voor het bedienen van bouw machines. 

Daarnaast wrkt hij ook in de beveiliging. SGR is de enige goed functionerende  trein 

verbinding in Kenia. De lijn tussen Mombassa en Nairobi werd in 2018 geopend en werd 

door China aangelegd in opdracht van de Keniaanse regering. 

 

 
 



 

 
 
 
Peter van Tilburg award 2019 
The Peter van Tilburg award 2019 is awarded to Shadrack Mitey a student of Masai Mara 

University in Narok county. Shadrack is a 4th year student studying Community development 

and is active as volunteer of the red Cross society of Kenya in Narok. He is very active in 

society activities and a role model to the youth. 

 

 

 

 

 

Hieronder onder de voordracht voor de award. 

Kandidaat : Shadrack Mitey  



Opleiding: Community Development op  het Masaai Mara Unibersity, Narok Kenia 

Bijzonderheden : Zeer actieve vrijwilliger bij het studenten team van de Red Cross Society  in 

samenwerking met Red Cross                                                           Society team  

van Narok County. 

Shadrack heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een zeer verantwoordelijke jonge man. 
Hij is nog steeds actief bij het rodekruis samen met 30 andere universiteitsstudenten van 
Masai Mara University. Samen met de dorpsvrijwilligers van het Rode Kruis zijn ze een groep 
die actief is in Narok county, waar de universiteit staat. Narok is een droog gebied met veel 
armoede omdat gewassen vaak mislukken. Als het regent hebben zij weer last van 
overstromingen en alle gevolgen van dien. Het rodekruis helpt hier om als er droogte of 
overstromingen zijn om mensen voedsel en dekens uit te delen en eerste opvang van 
evacuees te verzorgen. Shadrack is hier zeer actief in. 

In zijn studie is hij bezig met community development en houdt zich bezig met adviezen en 
begeleiding geven aan gemeenschappen. Hij heeft zijn stage in Elgeyo Marakwet een streek 
net zo droog als rond de school in Masai land waar hij onderdeel is van het team dat de 
gemeenschap ondersteunt. Hier past hij toe wat hij op school leert, en daarmee proberen ze 
de effecten van de klimaatverandering te herstellen en beperken en de voedselzekerheid te 
vergoten. Hij heeft deze stage gekozen, omdat zijn werk met het rodekruis de gevolgen van 
de klimaatverandering in een droog gebied heel schrijnend duidelijk maken. Hij is zo 
betrokken bij dit werk dat hij nu in zijn stage al gevraagd is om het hele project tot 2023 af 
te maken. Zijn missie is dat verandering begint bij het individu.  

Hij neemt initiatief en laat zijn goede voorbeeld zien. In Moi’s Bridge zagen wij hem uit eigen 
initiatief na de regen de openbare weg repareren met zandzakken en zand, zodat de erosie 
niet verder zou gaan en de weg onbegaanbaar zou worden.  

Onder de foto’s beschrijft hij wat zijn project in Elgeyo Marakwet inhoudt 

 

   

Altijd klaar om een extra stap te zetten voor het goed van anderen: Service to Humanity 



   

 

Dear Talent Foundation,   

The organizations  I did my attachment is called Anglican Development Services North Rift Region. 
The ADS-NRR (Organization), is the development arm of the Anglican Dioceses of Eldoret, Kitale, 
Kapsabet and Missionary area of Lodwar. 
The ADS-NRR covers the six counties of the North Rift namely Nandi, Uasin Gishu, Trans-nzoia, 
Elkeyo-marakwet, West Pokot and Turkana.  

ADS-NRR is currently implementing a 5 year (October 2018 – September 2023) Food Security and 
Climate Change Adaptation project (FOSECCA).  

And for Elgeyo-Marakwet, we aim   doing community empowerment through increasing food 
production per household and environmental conservation through planting trees as a method land 
rehabilitation 

A project by the name Food Security and Climate Change Adaptation. For this to be done the 
following activities are implemented: 

1.       Hold community mobilization meetings to participate in the project intervention.   
2.        Conduct baseline survey on the socio-economic status of ecosystem dependent 

households, utilization of public/community lands, and map degraded hotspots for land use 
and land cover (LULC) interventions.  

3.        Hold multi stakeholder participatory collaboration meetings for joint planning in 
rehabilitation and conservation technologies 

4.        Hold participatory community meetings to carry out socio-economic.  
 
 

5.        Carry out residential training for Community Environmental Management Committee 
(CEMC) members to support the farmer groups on environmental management and 
conservation. 

6.        Hold on-farm demonstration and farmer-to-farmer trainings on climate smart agriculture 
technologies and practices. 



7.        Support the establishment of 40 farmer group tree nurseries each with assorted agro-
forestry tree seedlings to be planted on farmer group member’s farms and public lands. 

8.        Hold Field Days for learning, experience sharing, tree planting in public and water 
catchment areas,  

9.        Carry out exchange visits between Environmental/farmer groups in Nandi and Elgeyo-
Marakwet for experience sharing and learning  on environmental rehabilitation. 

10.   Hold community mobilization meetings to share ADS-NRR areas of intervention. 
11.   Hold participatory community meetings to carry out socio-economic and climate risk 

analysis to establish current farmer practices. 
Hereunder some photos of activities which I participated in the last months. 

 

   

Trees to be given to farmers as part of environment and  forest restoration campaign 

  



Bestuur van de Talent foundation schrijft: 

De Kenia commissie is van mening dat Shadrack’s activiteiten de laatste 3 jaar de visie van Talent 

Foundation, dat je na je opleiding ook maatschappelijk actief moet zijn, heeft overtroffen. Hij is nog 

niet eens klaar met zijn opleiding maar toch al zo actief om een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling en als rolmodel en inspirator van jongeren. Hij heeft zijn talenten ontdekt en hij 

gebruikt ze niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen vooruit te helpen. 

Message from Yvonne Mulder The Founder of Talent Foundation to Shadrack 

Dear Shadrack, 

As founder of the Talent Foundation Peter van Tilburg it’s with great pleasure that I congratulate you 
with the honour to receive the Peter van Tilburg Award 2019. 
You deserve it as I read in the report the Board of the Talent Foundation received. 
I also congratulate your sponsors, Elizabeth and Tom Hendriks and all the people who know and 
stimulate you. 
Your study of community development is very important and the results show much progress. 
I endorse your mission that change starts with the individual. That’s also the goal of the Talent 
Foundation: supporting young motivated people to explore and use their talents.  
And that’s exactly what you do, Shadrack!  
I enjoyed reading the report and seeing your picture and the happiness both you and the children 
with you show. 
 
I wrote a biography about my father, Peter van Tilburg.  
I enclose for you a picture of the cover and the English summary in the book. 
The poem is a song, also available in the Dutch and Spanish language. 
 
I wish and hope that the Peter van Tilburg Award will be an extra boost for you and the people you 
work with to continue your good work. 
Thank you Shadrack for being the man you are. 
 

With respect and in friendship, Yvonne M.Mulder-van Tilburg 

“The things you believe in are important to pass along””- Yvonne Mulder - 

 

 

  



  

Appreciation  from Shadrack 

I'm so much honoured and grateful to be the recipient of Peter van Tilburg Award. I had no idea I 

could be considered, so it came as a complete surprise. I have been touched by the biography and 

the poetry, and even reading through the life history of Peter van Tilburg a great man full of love. Am 

so grateful, first to Madam Yvonne for the great work of the foundation that has touched so many 

people, not only in Kenya but outside for that all years. So thank you PvT Foundations. Am also 

thankful for the Board of Talent Foundation for considering me through, many thanks to Elizabeth 

and Tom Hendriks for a regular check up of my school progress and constant updates. Many thanks 

also to Rick for his wonderful work and above all am grateful to Almighty God, glory unto Him, for He 

has marvellous things. Thank you so much PvT Foundation.  

Thank you very much. I know I still have much to learn, but with continued support and 

encouragement indeed, I can accomplish a great deal. Thank you very much. 

  

De 4 gezinnen die vorig jaar geld kregen om zaad en mest te kopen hebben dit jaar een goede oogst! 

      


