
   Talent verslag Kenia September 2020  

In ons laaste verslag wisten wij nog niet dat Corona zo hard toe zou slaan. 

Eerst even stil staan bij alle mensen die hun dierbaren hebben verloren of hard getroffen zijn in deze corona tijd overal ter wereld”! 

 

 

Corona update van 4 mei 2020 

Vanaf 13 maart zijn er gevallen van corona in Kenia en vanaf 15 maart heeft de regering 

besloten de scholen en opleidingen te sluiten. Tot 4 mei waren er officieel 490 gevallen en 

24 doden, maar de gezondheidszorg in Kenia is niet optimaal en er wordt niet veel getest en 

daarom wordt door strenge lockdown maatregelen geprobeerd de uitbraak te voorkomen. 

De meeste gevallen zijn in Nairobi en aan de kust. 3 provincies zijn echt afgesloten, niemand 

mag er uit of in. Online lessen zijn eigenlijk niet mogelijk omdat veel mensen/studenten 

geen computer en geen  internet hebben. De basis- en middelbare scholen hebben lessen 

via de TV 1 of 2 uur per klas per dag. Dit alleen voor die gezinnen die ook televisie hebben, 

om kinderen aan het schoolwerk te houden. We hebben een aantal studenten gesproken en 

alle opleidingen liggen plat. Er zijn geen opdrachten, geen stages en zij wachten tot de regering weer 

aangeeft dat ze naar school kunnen. Officieel heeft de regering aangegeven dat de 

onderwijsinstellingen gesloten zijn tot 4 juni. Voorlopig weten wij niet precies wat de impact van 

deze vertraging is op de programma’s. Maar het lijkt erop dat sommige studenten niet op tijd hun 

examen kunnen afleggen. Shadrack en Kevin zouden dit jaar hun opleiding afronden, maar het is 

onduidelijk wanneer het eindexamen is. Voor Ian, Crescence, Viola, Isaac en Lydia geldt dat de 

overgang naar het volgende studie jaar misschien vertraagd wordt. Abigael zal ook pas starten als de 

opleidingen weer starten. Zij is wel gestart de eerste week en heeft haar huurkamer betrokken en 

moest daarna weer naar huis. Dit betekent dat de huur wel doorloopt. Als wij meer weten zullen we 

jullie op de hoogte brengen ook over de financiële consequenties. We hopen dat ze samen met hun 

families  gezond de Corona tijd doorkomen en dat het in Kenia mee zal vallen. Veel families hebben 

problemen omdat ook het werk van de ouders stilgevallen is en ze dus geen inkomen hebben. Hun 



werk is meestal met dagloon. De gezinnen van sommige van onze talenten zijn aangemerkt als 

schrijnende gevallen en worden ondersteund met voedselhulp door de overheid. De Kenia 

commissie is gezond, maar kan mensen nu niet opzoeken. 

Corona update  3 september 2020 
In Kenia is de besmettingsgraad van het coronavirus toegenomen. De kleurcode van het land is 

daarom aangepast van ‘geel’ naar ‘oranje’. In het hele land is een avondklok van kracht tussen 21:00 

en 04:00 uur.  

Covid 19  update in Kenia op 3 september 2020 op een bevolking van  51 miljoen mensen. 

Getest   : 463,499 
Confirmed  : 34,705 
Deaths  : 585 
Recovered  :20,644 
 
Wij hebben regelmatig contact met de Kenia commissie en sommige studenten, die een smartphone 
bezitten en ook internet  bundels kunnen kopen zodat wij via whatsapp kunnen communiceren. 
Iedereen is gelukkig nog gezond en in de regio Moi’s Bridge kent men nog niemand die Corona heeft 
gehad. Men moet 50 km reizen om te testen en de test is ook is ongeveer 10 euro, dus mensen met 
milde klachten blijven gewoon thuis. Dus ook als er besmettingen zijn worden ze niet duidelijk. 
 
Hieronder een update over onze huidige studenten.Wegens corona is fysiek onderwijs onmogelijk en  
voor de meesten waren  online  lessen  tot eind augustus nog niet functioneel. Alles ging op slot 
vanaf 15 maart 2020. Een aantal hebben van hun universiteit wel een aanbod gedaan van online les 
maar het bereik was minimaal omdat simpel weg de meeste studenten in de rurale gebieden niet 
eens de berichten hadden ontvangen en of de middelen hebben om online lessen te volgen.De 
grootste uitdaging is het bereik van studenten in rurale gebieden zonder netwerk en zonder stroom 
en zonder laptops!  

 

Lydia : Studeert Mathematics and chemistry with information technology Jaramogi Oginga 

Odinga University in Bondo, Kenya  

Lydia is thuis sinds maart. Zij was wel klaar met haar eerste semester van haar tweede jaar. Nu 

wacht zij voor verdere informatie van de campus. Vierdejaars kregen nu   voorrang om online lessen 

te volgen en examen te doen. Als dit successvol verloopt zal de rest van de studenten volgen dus ook 

lydia’s klas. 

 

Abigael  : MBO opleiding in Health records and information technology manza campus ,Kitui 

Abigael’s  instelling wacht nog tot de regering de volgende update geeft maar voorlopig blijven alle 

studenten thuis en worden er geen online lessen aangeboden. 



 

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

Muranga University is van plan om Online lessen weer te hervatten, de eerste poging eerder werd 

geen succes wegens technisch e moeilijkheden en het niet bereikbaar zijn van studenten. Er is nu 

een memo gestuurd naar alle studenten om zich voor te bereiden en laptops en andere 

benodigdheden die nodig zijn aan te schaffen. 

 

  



 

 

 

 

  

Denis : studeert Environmental planning and management at Kenyatta university Nairobi 

Denis wacht nog op verdere informatie vanuit zijn campus.  

Hieronder de units die Denis dit academisch jaar moest doen.Alleen onderdeel Field attachment and 

planning practice moet nog gedaan worden om het derde jaar te kunnen afsluiten.  

Level 300  

ESU 300: Environmental Impact Assessment and Audit  

ESU 301: Environmental Policy and Law  

ESU 302: Applied Statistics ESU 304: Research Methods  

ESU 305: Environmental Economics  

EPM 332: Geomatic Surveying and Environmental Mapping II - Studio 3C  

EPM 341: Development Control in Environmental Planning & Mngt  

EPM 345: Spatial Organization in Environmental Planning & Management  

EPM 371: Site and Neighbourhood Planning- Studio 3B*  

EPM 382: Rural Planning - Studio 3A*  

ESU 303: Project Mgt, Planning & Evaluation  

EPM 381: Field Attachment and Planning Practice 



 

Denis is een actieve tennis speler op de universiteits tennis club 

 

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

Robert is ook thuis nadat  hij zijn stage op Sky king academy, Cheptarit Nandi county ook 

moeten staken wegens de schoolsluiting . 

 

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

Ian is de enige student die online lessen heeft gevolgd en op 15 september is er zelfs online examen 

gepland. Volgens Ian is het op hun Campus goed geregeld en studenten kregen subsidie op internet 

bundels voor lessen.En daarna kon hij met een bedrag van 20 euro per maand aanvullende bundels 

kopen om de lessen te volgen. 

 

 



Viola: studeert Nursing at Nzoia school of Nursing Kitale. 

Viola hoopt dat zij weer snel naar school of ziekenhuis mag want thuis zitten voor een langere 
periode en weer in haar oude leven terugvallen is niet altijd makkelijk. 

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

Isaack volgt sinds September online lessen, maar de examens waren afgelast omdat de helft van de 
studenten afwezig waren omdat ze geen mogelijkheden hadden online de lessen te volgen. De 
kosten per maand voor internet bundels zijn ongeveer 40 euro. Wij hopen dat hij binnenkort weer 
naar de opleiding mag komen. Hij had zich als vrijwilliger gemeld in Kachibora health Centre waar hij 
een paar maanden heeft gewerkt tot hun online lessen begonnen. Dit om extra ervaring op te doen 
en mee kunnen helpen mocht er drukte zijn in Covid tijd. Hij heeft de reguliere gezondheidzorg 
uitgevoerd, zoals zorg voor malaria patienten, pneumonie en diarree klachten etc. Want Covid 
patienten waren er niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Shadrack heeft nog geen informatie van zijn eigen opleiding. Hij is nog steeds actief in het dorp en de 

kerk activiteiten met maatschappelijk gerelateerde kwesties staan op een laag pitje vanwege corona. 

 

 

 

 

 



 

Solomon:  Studeert teaching mathematics and chemistry at Mount Kenya University Eldoret 

branch 

Solomon had begin van het jaar al zijn theorie lessen en opdrachten afgerond en hij liep zijn laatste  
stage op Itigo secondary school in Nandi county. De school werd gesloten terwijl hij nog 2 weken 
stage moest lopen, maar de universiteit besloot toch de uitslag vast te stellen. Hij is nu afgestudeerd 
en heeft op dezelfde school een baan als leraar aangeboden gekregen, die start als de corona 
sluiting stopt. Daar gaat hij werken tot de teachers service commission hem ergens in Kenia plaatst 
op een vaste instelling. 
 

  
 
Docent Solomon : I have a graduated in The faculty of education science as  a mathematics and chemistry 

teacher with a degree of second class upper division. I have been offered a contract at Itigo girls secondary 

school where I did my last placement as I wait to be employed by the teachers service commission of Kenya. 

Due to the outbreak of Covid 19 we might probably resume teaching in January 2021 as  per current order from 

the ministry of Education. 

 

Am really gratefull for the chance I got  from our sponsors via the  Talent Foundation who contributed to my 

success in my academic career and in life general. 

 

Kevin:  Studeert Building technology at Rift valley technical institute Eldoret 

Kevin wacht tot er weer mogelijkheden zijn om zijn laatste semester af te sluiten en zijn eind 

examen af te leggen in Eldoret.  Tot nu toe is niet duidelijk wanneer dat zal zijn. 

 

  

 

 

 



Oud studenten 

Cornelius HBO verpleegkunde 

 

Wij kregen bericht van Cornelius die een 3 jaar contract heeft in Turbo bij de county of Nandi .Hij is 

onzettend blij omdat dit regeringscontract leidt tot een vaste aanstelling bij overheids ziekenhuizen 

en/of health centres 

Pamela: Registered Clinical Officer 

Pamelas regerings contract voor een jaar op Kaibos dispensary was afgelopen. Ze kreeg nu weer een 

3 jaars contract bij het ministry of defence: een nationale baan bij het UHC programme (Universal 

Health Coverage Programme )  Hierna kan zij ook een vaste aanstelling krijgen. 

 



 

 

Corona heeft ook in Kenia heel veel consequenties. De aantallen lopen de laatste maanden pas op, 

maar gelukkig is het aantal doden en ziekenhuisopnames tot nu toe meegevallen. We hopen dat dat 

zo blijft. Dragen van mondmaskers is verplicht. Veel van de studenten wachten nu al maanden tot 

hun opleidingen weer starten. De wens van iedereen is dat het leven weer snel wat normaler zal zijn 

en de opleidingen en stages kunnen herstarten 

    

                      Hou Vol: Samen tegen Corona!  

 


