
  
Isaac 

Talent/Ambitie: Opleiding verpleegkunde 

Ondersteuning Talent Foundation PvT (K-52) : 2800 euro voor periode 2019 – 2021 

Familie en sociale situatie: 
Ik heb een gewone eenvoudige achtergrond. Ik ben het eerst geboren kind in een gezin van 6. Mijn 
vader is arbeider  en de kostwinner van het gezin. Mijn moeder is huisvrouw. Mijn ouders zijn niet in 
staat om te voorzien in onze basis behoeften en benodigdheden. Ik kon het Kenya medical training 
college gaan volgen, waardoor ik een diploma kan behalen in de Verpleegkunde, door de 
inspanningen van weldoeners die een bedrag van 40000 Kenya shillings betalen. Maar hun hulp is 
niet voldoende omdat mijn broers en zussen ook afhankelijk zijn van weldoeners voor hun 
schoolgeld.  
Omdat ik een tekort heb van 80000 shillings loop ik het risico dat ik de opleiding niet kan vervolgen. 
Iets waar mijn familie mij ook niet bij kan helpen gezien hun financiële mogelijkheden.   

Opleiding: 
Opleiding Verpleegkunde 
 
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Tijdens een community cursus lag mijn ambitie in het verbeteren en promoten van de 
gezondheidssituatie van mijn leefomgeving en de wereld in bredere zin. Over het algemeen ben ik 
een goede adviseur of beter gezegd een counselor. En verder ben ik een hardwerkend en genereus 
persoon. Deze eigenschappen zijn voor mij effectief om mijn ambitie te realiseren.  
Belemmeringen zijn voor mij het gebrek aan schoolgeld waardoor ik weg moet van de opleiding. 
Hierdoor  kan ik niet oefenen en mijn talenten en vaardigheden gebruiken en ervaring opdoen.  
Mijn voornemen is om extra hard te werken op school zodat ik in de toekomst goede banen kan 
vinden en de gemeenschap kan helpen.  Om mijn opleiding af te kunnen maken heb ik ondersteuning 
nodig van Talent foundation. In de toekomst zal het realiseren van mijn ambitie een positief effect 
hebben op mijn familie en mijn omgeving. Verpleegkunde is een vak waarbij je bijdraagt aan en zorgt 
voor gezondheidsaspecten en medische problemen van het individu en de gemeenschap.  

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

 

2019 2020 2021 

€ 1600,- € 800,- € 400,- 

 


