
 

  
Abigael 

Talent/Ambitie: Opleiding Health records and Technology 

Ondersteuning Talent Foundation PvT (K-54) : 2074 euro voor opleiding in 2020-2021 
 
Geboortejaar: 1998 

Woonplaats: Moi’s Bridge  

Familie en sociale situatie: 
Ik ben Abigael en het tweede kind in een gezin van 3. Ik ben geboren en opgegroeid in Moi’s Bridge. 
In mijn familie hebben we onze vader verloren in 2015 en sindsdien is het een worsteling voor kmijn 
moeder om ons op te voeden en te zorgen voor alle behoeften van het gezin en de schoolgelden. Ze 
heeft geen officiële baan maar helpt hier en daar om wat geld te verdienen. Toen mijn vader 
overleed had hij geen baan dus we waren al financieel instabiel als gezin.  

Opleiding: 
Health records and Technology 
 
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Ik kijk er naar uit om een opleiding te gaan volgen in Health records and Technology. Vanaf dat ik 
jong was ik altijd gepassioneerd aan het werk in ziekenhuizen omdat het deel uitmaakt van iets terug 
geven voor de gemeenschap. Als ik een technicus ben op het gebied van gezondheid gegevens  geeft 
me dat de kans om het ziekenhuis meer toegankelijk te maken voor de gemeenschap omdat het 
maken van afspraken en continuïteit van zorg nog steeds een probleem zijn in onze ziekenhuizen.  
Het bijhouden van gegevens is ook heel belangrijk voor de artsen, dus het zal ook de 
gezondheidszorg in Kenia verbeteren. Ik heb me ingeschreven bij de Eerste Hulp club bij St. Johns 
Ambulance die studenten helpen met gezondheidsproblemen en bewustwording creëren bij 
studenten.  Ik heb gekozen voor Health records and Technology omdat het binnen mijn 
mogelijkheden past en ik affiniteit heb met informatie technologie omdat ik de cursus gevolgd heb 
op high school. Mijn ambitie is ook om een goede opleiding te volgen zodat ik de zekerheid heb om 
later een goede baan te vinden en mijn familie en anderen in nood te helpen.  
Ik kan goed en effectief communiceren. Ik ben vriendelijk, sociaal en gemakkelijk in de omgang, en ik 
neem de tijd om naar anderen te luisteren. Daarnaast spreek ik vloeiend Engels en Swahili en kan 
Nandi, de taal van mijn moeder, gebruiken om oudere mensen te helpen die geen Swahili of Engels 
spreken. Ik ben georganiseerd en gefocust in mijn werk en waardeer punctualiteit. Ik heb computer 



classes gevolgd die in de lijn liggen van mijn toekomstige loopbaan en me goed van pas komen als ik 
werk aan onderzoek en projecten.  
De belemmeringen die ik heb bij het ontwikkelen van mijn talenten en vaardigheden zijn financieel 
van aard. Mijn moeder is weduwe en heeft heel weinig en een onbetrouwbaar inkomen. Daarom kan 
ze de gevraagde jaarlijkse schoolgeleden niet betalen. Ondersteuning van Talent foundation voor de 
betaling van mijn collegegeld stelt me in staat om deze opleiding te volgen zonder weggestuurd te 
worden van de opleiding vanwege het gebrek aan geld.  
Vorig jaar kwam ik al in contact met Talent foundation maar ik kwam op een wachtlijst te staan voor 
deze opleiding. Ondertussen heb ik computer classes gevolgd en opnieuw om toelating gevraagd. 
Mijn moeder verzamelde 10.000 ksh om alvast te betalen en mij zo van plaatsing te verzekeren.   
De ondersteuning van Talent foundation is nodig voor het collegegeld, huur en andere persoonlijke 
benodigdheden. Als ik klaar ben met de opleiding ga ik mijn best doen om een grote steun te zijn 
voor de community. Hopelijk kan ik mensen uit de community helpen bij hun contacten met de 
gezondheidszorg. Ook kan ik als ik een baan heb mijn moeder en mijn broers en zussen 
ondersteunen zodat hun leven beter wordt dan dat het nu is.   
 
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:  2074 euro 

2020 2021 

€ 1037,- € 1037,- 

 

 

 


