
 
Crescence 

Talent/Ambitie: Opleiding Elektricien 
 
Ondersteuning Talent Foundation PvT (K-53) : 1800 euro voor periode 2020 – 2023. 
 
Januari 2020: Het gaat goed met hem. Hij moest even wennen 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. 
 

Familie en sociale situatie: 
Ik ben de oudste in een gezin van 6. Mijn moeder is werkloos en mijn vader probeert te voldoen aan 
de behoeften van het gezin en het benodigde de schoolgeld maar dat is sinds een paar jaar een hele 
uitdaging voor hem. Ik was verschillende keren weg van school maar dank zij familie en vrienden kon 
ik het voor elkaar krijgen om high school af te maken. Ik heb het op high school goed gedaan en 
behoorde tot de weinigen die toegelaten werd tot de universiteit bij een door de regering 
gesponsord programma voor studenten. Dat betekende veel voor me omdat ik maar 30% van het 
vereiste schoolgeld kan betalen. Het was groot nieuws voor mijn familie maar nog steeds hadden we 
een fundraising nodig voor extra geld voor het eerste semester om schoolgeld, kamerhuur, 
schoolmaterialen en transport te bekostigen.  Op 18 augustus 2019 hebben we de fundraising 
gedaan. Het bereikte bedrag stelde me in staat om inkopen te doen, het eerste voorschot voor het 
schoolgeld te voldoen, een paar maanden huur te betalen en eten te kopen. Op deze manier heeft 
de community geholpen bij het zetten van de eerste stappen.  
Ik heb een broer op de secondary school en de anderen zitten op de primary school. Mijn ouders 
kunnen het zich nauwelijks permitteren om mijn broer de secondary school te kunnen laten volgen 
zonder hem naar huis te sturen vanwege gebrek aan geld. Ik hoop dat ik ondersteuning kan krijgen 
van Talent foundation zodat ik komend jaar en de jaren daarna op de opleiding kan blijven. Ik wil 
Elektricien worden zodat ik ook mijn broers en zussen kan helpen.  
 

Opleiding: 
Elektricien 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Mijn droom is om Elektricien te worden. Ik was goed in wetenschappen en was gefascineerd door de 
werking van elektrische dingen, groot of klein. Ik ben nieuwsgierig, wil meer leren en heb een passie 
voor technische dingen. Ik heb interesse in de techniek en deed het goed in wetenschappen en 
aanverwante onderwerpen. Ik ben intelligent, begrijp dingen snel en kan theorie makkelijk in de 
praktijk toe passen. Ik werk hard en ben gefocust in mijn werk. Toen ik niet naar school kon vanwege 
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geldgebrek heb ik gedisciplineerd zelfstandig doorgewerkt en deed de examens, die ik haalde.  
Ik heb een speciale interesse in het repareren van elektrische apparaten bij mij thuis of bij vrienden 
thuis. Ik ben daar heel goed in.  
Mijn financiële situatie is niet stabiel en heeft dit invloed op mijn mogelijkheden om zo optimaal  
mogelijk mijn vaardigheden te ontwikkelen. Ik wil graag de volledige tijd college volgen en niet zo nu 
en dan naar huis gestuurd worden. Mijn huis is meer dan 500 km weg. Ik huur een kamer en ik wil 
niet dat ik er uit moet als ik geen huur kan betalen.  
Als ik op vakantie ben werk ik altijd op de farms van mensen om wat zakgeld te verdienen. Mijn 
familie probeert ook wat geld bij elkaar te vinden maar dit is niet genoeg voor de kosten van het 
schoolgeld, huur, schoolmaterialen, voeding en vervoer. Ik focus helemaal op mijn opleiding en doe 
praktische dingen waarmee ik kennis opdoe voor de toekomst. Ik wil meer interesse krijgen in 
ingenieurs werk voor hoogspanning leidingen die nu standaard worden toegepast in de 
elektriciteitsvoorzieningen. Ik kan dat leren buiten de opleiding om.  
Ik wil Talent foundation vragen om me te helpen met ondersteuning bij een gedeelte van  het 
schoolgeld dat ik jaarlijks nodig heb. De gemeenschap doet eenmalig een fundraising voor iemand 
die dat nodig heeft en ik kan nu niet opnieuw die hulp krijgen. Ze geven iedereen dezelfde kans. mIk 
ben bang dat als ik geen verdere ondersteuning krijg, het niet mogelijk zal zijn om mijn studie af te 
maken. Ik weet dat ik in potentie meer kan bereiken en in de toekomst verder kan groeien als ik de 
kans krijg.  Educatie in de vorm van onderwijs, training en toegerust worden met kennis helpen mij 
mijn doelen te bereiken en op mijn beurt mijn familie en de gemeenschap te helpen.  
Kenia zet nu grote stappen. Op   dit moment werken ze aan de elektriciteitsvoorziening op het 
platteland. Dit zal vele jaren duren voordat het in het hele land gerealiseerd is. Hierbij zie ik ook voor 
mij zelf een rol weggelegd als ik gekwalificeerd ben. In mijn dorp hebben wij weinig gekwalificeerde 
elektriciens. Ze zullen mij dan ook vragen om hen onder andere te helpen met bedradingen in huis, 
en ik zal er trots op zijn om hierbij te helpen en advies te geven. Wat betreft het krijgen van werk, er 
zijn veel mogelijkheden waardoor ik makkelijk een inkomen kan verdienen en ndaarmee ook anderen 
kan helpen.    

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2020 2021 2022 

€ 600,- € 600,- € 600,- 

 

 


