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Lichtpuntjes in  Corona tijd  voor onze talenten 

               

      

 



Lydia:  Studeert Mathematics and chemistry with information technology Jaramogi Oginga Odinga 

University in Bondo, Kenya  

   

Lydia deed online lessen in oktober en daarna examen om het tweede jaar af te sluiten. Zij wacht nu 

op de uitslag. De universiteit deed de fysieke lessen afwisselend voor groepen studenten om 

congestie te reduceren. Sinds januari zijn de lessen weer gewoon op school hervat. Een hele 

opluchting. Lydia was erg blij toen haar sponsors contact met haar zochten via Talent Foundation en 

foto’s van Matt’s talent stuurde. Omdat  studenten geen telefoon abonnementen hebben, gebruiken 

ze vaak prepaid bundles om af en toe online te zijn om hun mails en berichten te checken. Tijdens 

corona hebben wij sommige studenten maandelijks gesteund om bundels te kunnen kopen om 

lessen te kunnen volgen. Ook hebben wij gezorgd dat Lydia 10 euro heeft om bundels te kunnen 

kopen om eenmalig online video te bellen met haar sponsor Matt’s Talent binnenkort. De bundels 

problematiek en internettoegang is een van de grote uitdagingen van onze studenten.  

 

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

Abigael’s opleiding heeft de studenten weer welkom geheten op 18 januari 2021. Abigael is weer 

goed herstart met haar eerste jaar. Hieronder een paar fotos na aankomst op school en het rooster 

voor de komende periode. 

   



 

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

Crescence heeft online lessen gehad in september en oktober. vanaf 18 oktober is hij weer op de 

campus voor voorbereidingen van de eerste jaars eindexamens en het afronden van de syllabus. 

Crescence geniet van de fysieke lessen samen met de andere studenten. Gelukkig is de covid 

lockdown voor studenten achter de rug. 

 

Denis : studeert Environmental planning and management at Kenyatta university Nairobi 

Denis ging terug naar de Universiteit in November 2020 om examen te doen. Vanaf januari is er  

weer face to face onderwijs. Als alles zonder verdere corona verstoring zou gaan zal Denis in 

Augustus eind examen doen en daarna zijn praktijk stage inhalen, die niet mogelijk was in 2020. 

Deze is gepland van September tot eind November 2021. 

Hieronder zijn laastste vakken in het vierde en laatste jaar 2021 

Level 400  

EPM 424: Environmental Action Planning  

EPM 451: Planning for Recreation and Leisure  



EPM 452: Planning and Management of Housing Development  

EPM 456: Planning and Management of Urban Slums and Squatter Settlements  

EPM 463: Environmental Modelling, Analysis and Systems Monitoring  

EPM 464: Disaster Management  

EPM 471: Urban Planning - Studio 4A  

EPM 472: Regional Planning - Studio 4B  

EPM 473: Urban Design - Studio 4C  

EPM 492: Research Project* 

➢ Field attachment not done due to Covid 19  in third year will be done in fourth year 2021 

 

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

Robert heeft zijn stage weer hervat vanaf augustus 2020 op Sky king academy, Cheptarit Nandi 

county, omdat de regering toesteming gaf voor onderwijs voor examen kandidaten. Hij heeft nog 2 

semesters 5 en 6 en als geen onderbrekking meer komt doet hij eind examen in December 2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Ian deed zijn online examen in oktober. Door slechte kwaliteit van zijn oude telefooncamera werd 

een aantal  examens niet geldig verklaard, omdat ze in pdf format omgezet moisten worden en 

daardoor niet leesbaar waren. Veel studenten hadden hetzelfde probleem en nu moesten ze 

allemaal een herkansing in November 2020 doen. De instelling heeft tot nu toe nog geen uitslagen 

bekend gemaakt 

   

Ian online aan het werk PDF van zijn examen opgaven die hij met telefoon moest sturen 

 

 

Viola: studeert Nursing at Nzoia school of Nursing Kitale. 

Viola’s stage ging helaas niet door, eerst door corona en daarna een tweede keer door stakend 
personeel in Kitale district hospital. Het personeel heeft te weinig persoonlijk  beschermings 
middelen tegen Covid 19  en als ze ziek worden kunnen ze zelf niet eens de kosten van een Corona 
behandeling  in het ziekenhuis betalen! Ze zijn bang omdat collega’s overleden zijn of de toegang tot 
het ziekenhuis geweigerd werd omdat ze geen aanbetaling kunnen doen voor een opname. 
Voorlopig heeft Viola alleen theorie-lessen op school. Zij zit nu in het derde en laatste jaar. 
Waarschijlijk zal Viola hierdoor wat later afstuderen dan gepland. 



 

Viola links vooraan met mede-studenten voor het ziekenhuis  

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

Isaack heeft examen gedaan en is geslaagd voor het tweede jaar.Hij wacht op zijn stage op een 
pyschiatrisch instelling in Nakuru die tot februari 2021 nog niet is doorgegaan. Isaac is weer gestart 
met fysieke lessen in januari 2021 en moest veel inhalen in een korte periode. Het is afwachten of 
alle stages nog in te halen zijn in dit jaar. De KMTC zal hier nog een plan voor maken voor eind 
examen kandidaten als Isaac. 

 



 

 

 

 

Isaac met zijn ouders en 2 zussen, als arbeider om gaten te graven  voor bananenplanten en te vullen met mest 

 

Isaac op de stageplek en op bezoek bij Rick Ndiaga van de Kenia commissie om samen Schoolgeld te gaan betalen.  

 

 

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

Shadrack is op 23 december virtueel afgestudeerd. Ondanks de corona is het zijn universiteit toch 

gelukt om de studenten het nodige onderwijs te geven en hebben ze dus eindexamen kunnen doen. 

Een grote prestatie in Kenia waar heel veel dingen stil vielen. 

Shadrack nam contact op in Januari. Hij is terug in Elgeyo marakwet county in Tambaach and 
Chebororwa waar hij zijn stage had gelopen en een zeer goede indruk had achtergelaten. Hij werkt  
nu in een regeringsprogramma voor net afgestuurde  studenten in hetzelfde community project 
waar hij ook stage heeft gelopen om inwoners van het gebied te adviseren in herbebossing ne 
klmaat bestendige landbouw. Hij heeft een jaar contract met goede vooruitzichten voor een vaste 
aanstelling in de toekomst. Voor Shadrack is dit een heel goede start. 
 
 



   

Shadrack online afgestudeerd maar de vreugde was er niet minder op samen met zijn familie. Iedereen was  hartstikke 

trots 

 

Hieronder een bedankbrief van Shadrack aan Yvonne Mulder, Talent Foundation, en alle 

vrijwilligers en donoren, mede namens alle talenten die ook via Taube fonds gesteund zijn 

I am scripting this letter to convey my honest and genuine gratefulness and appreciation to you and 
the entire Pvt Family for sponsoring my studies. The scholarship has been priceless and has helped 
me in my educational endeavors. It has also exposed me in identifying my talents and use it in 
serving humanity. In deed it was a privilege being among other students who got a support and I am 
profoundly thankful. 
 
Despite the Covid-19 that was a a threat on academics, God has been faithful all a long. I was able to 
finish my university education and graduate, though it was done virtually, we still had moment to 
enjoy as a family for this far. As a family we are so much grateful and humble, we couldn't hide our 
tears of joy and happiness. I believe with my completion of studies in Community Development is 
just but a beginning of another journey of using the God given talent in serving others,which is also 
the goal of Talent Foundation.  
 
I am also writing to express my sincere gratitude on behalf of Solomon,Naomi,Brian,Robert and 
Denis who got a privilege to be among the students who got the support from the foundation, 
among them, they have surpass academic expectations and graduated this year except for Dennis 
and Robert.  
 
We can't end without thanking Tom and Elizabeth for their consistent check up, more thanks to Rick, 
for the great work. Thanks to the committee under the Talent Foundation for my consideration on 
2019 Talent Award. It has been a journey of success and gratefulness.  
 
Thank you once again for your bounteousness and assistance. Through this kind favor has motivated 
me to help others in need through partnership with other organizations like Redcross, and I will 
definitely do so in future. 
 
Sincerely, 
Shadrack M.  



 

Mail reactie van Yvonne mulder 

Shadrack stuurde mij een ontroerende mail. Het is geweldig hoeveel zaadjes er in Kenia geplant zijn. 

Ik ben heel trots op al degenen die bij de Talent foundation PVT betrokken zijn 

Yvonne 

 

Regelmatig wordt door de talenten in Kenia stilgestaan bij Yvonne die de talent foundation heeft 

opgericht en de mensen die in het bestuur de ondersteuning van talenten blijven mogelijk maken.  

 

Felix C. 

Felix zou eigenlijk vorig jaar eindexamen doen omdat hij die van 2019 september heeft gemist 

wegens niet afbetaald schoolgeld. Dit is het deel dat zijn familie in dit geval zijn tante zou betalen. Er 

waren omstandigheden bij tante die de betaling belemmerden en dat maakte dat felix terug naar 

zijn eigen ouders in Baringo is gegaan: een afgelegen  gebied ver van Moi’s Bridge. In overleg met 

Felix zou hij vorig jaar eind examen gaan doen, maar Covid maakte dit weer onmogelijk. Er is contact 

met Felix hij is weer klaar om Examen te gaan doen in April, nadat schoolgeld is betaald.  

 

Felix met de penningmeester nadat ze reserend schoolgeld hebben betaald bij de bank op 22 januari 2021. 

 

 

 

 

 



Kevin:  Studeert Building technology at Rift valley technical institute Eldoret 

 De opleiding van Kevin is vanaf januari 2021 weer fysiek herstart. Kevin moet eind 

februarui zijn eindexamen afleggen. Tussendoor doet hij kleine klussen in de bouw om geld 

te verdienen. 

 

   

Daniel van de Kenia commissie samen met Kevin waar hij aan het werk was. 

 

Eenmalig project van Nicholas  

Nicholas K. is een jonge man van 26 jaar. Hij werd opgevoed door zijn alleenstaande moeder samen 

met zijn 4 broers en zus. Hij is de vierde in de familie. Zijn 3 oudere broers werken bij andere boeren 

op het land als knecht die ingehuurd kunnen worden. Zijn zus is getrouwd en woont niet meer thuis 

en zijn jongste broer zit op de middelbare school. Hij kon toen hij in 2015 de middelbare school 

afmaakte niet verder met een opleiding omdat er geen geld was om het schoolgeld te betalen. Hij 

verbouwt groente en tomaten bij zijn ouderlijk huis op de berg. Daar is het echter heel moeilijk om 

water te krijgen voor irrigatie, omdat het grondwater erg diep zit. Hij heeft een put van 25 meter 

gegraven waar hij met een emmer en touw het water omhooghaalt om het land te bevloeien. Dat 

werkt goed als het grondwater hoog genoeg is. In het droge seizoen droogt de put op en gaat hij met 

een geleende ezel en kar water halen 3 km lager in het meer. Het is best indrukwekkend dat hij een 



put heeft, want op de plek waar ze wonen is het doordat het heel rotsachtig is heel moeilijk om een 

put te graven en om groentes te verbouwen. Iedereen is verbaasd dat het hem gelukt is. Samen met 

zijn broers heeft hij de put geslagen in een paar maanden tijd. Hij heeft een kamer gehuurd, die in 

een lagergelegen gebied is, langs de weg waar veel mensen wonen en langskomen. Daar verkoopt hij 

brandhout, houtskool en zijn eigen verbouwde groentes en suikerriet. 

De commissie van de talent foundation ziet dat het een zeer actieve en sociale jongen is die echt 

initiatief neemt om vooruit te gaan, niet alleen voor zichzelf, maar voor zijn hele gezin. Het water uit 

de put halen kost erg veel energie en tijd, die hij dan niet in zijn andere activiteiten van verkoop en 

kan stoppen. Idee is om hem te ondersteunen met:  

• Waterpomp met een generator 
• Waterpijpen en tuinslangen met sprinklers 
• Aanschaf van een ezel met kar 
• Aanschaf water vaten  
Hiermee zal zijn handel een flinke boost krijgen en kan hij op eigen kracht inkomen genereren om 

zijn bedrijfje uit te bouwen, zijn eigen toekomst vorm te geven en zijn familie en later eigen gezin te 

ondersteunen. Hij is daarmee ook een groot voorbeeld voor de mensen om hem heen, zodat ze zien 

dat als je de inzet hebt om iets te bereiken dat ook kan lukken en dat het wordt gezien 

Nicholas was erg onder de indruk dat hij in een keer gesteund wordt. Hij heeft een ezel gekocht en 

een kar in Milimani een dorp op de heuvel 5 km verderop. De eigenaar wilde graag een motorfiets 

kopen en dus zijn ezel en kar verkopen. Hij wordt motor taxi chauffeur. Nicholas is erg blij met de 

ezel en hij is er dagelijks mee op pad. In Kitale heeft hij samen met de commissie een generator 

aangeschaft en ze hebben ze watertonnen en Jerrycans in Moi’s Bridge gekocht en die direct met de 

ezelkar naar huis gebracht. Nicholas is nog steeds in de wolken 

het werk is begonnen! 

 

 



 

 



 

 

 

   



    

Inkopen vervoeren met de ezel en uitzoeken van generator in Kitale 

 

 

 

 

 

 



Bedankbrief van Nicholas: 

 

Sharon: opleiding HBO Verpleegkunde Muranga KMTC 

Sharon is een nieuw talent dat nu eind eerste jaars is op de HBO-verpleegkunde opleiding in 
Muranga. Sharon woont in een 1-persoons kamer met haar broer en ouders. Sharon was begonnen 
met het eerste jaar doordat haar moeder een lening heeft afgesloten bij de women’s group. Dit is 
gebruikelijk in Kenia voor vrouwen die kleine ondernemers zijn (Groente verkopers etc ). Ze komen 
maandelijks bij elkaar en leggen geld in, waarvan andere vrouwen geld kunnen lenen om een project 
te doen. We noemen dit Table-Banking. Maar de lening moet wel afgelost worden om een volgende 
vrouw weer de mogelijkheid te geven. Voor haar ouders is het eigenlijk niet mogelijk om haar te 



laten studeren en de lening is ook erg belastend, omdat de activiteiten van moeder om geld te 
kunnen verdienen eronder lijden. Ze was dan ook erg blij dat de talent Foundation haar schoolgeld 
kon overnemen voor het tweede en derde jaar van haar opleiding. 

  

 

   

 

Esther opleiding basisschooldocent 

Esther wacht op de start van de studie in waarschijnlijk mei 2021.Dankzij een goedwillend en 
betrokken echtpaar in Nederland, die bereid waren Esthers opleiding via de Talent Foundation voor 
hun rekening te nemen kan zij eindelijk na 5 jaar als huishoudelijk hulp bij gezinnen en melk 
verkoopster te hebben gewerkt haar droom om lerares te worden verwezenlijken. Omdat in Kenia 



het onderwijs-systeem aan het hervormen is, wordt ook de leraren opleiding omgegooid. Nu is er 
sprake van starten van deze nieuwe opleiding in Mei, na twee jaar voorbereidingen. 

 

Esther met moeder en broer 

Enock studie: HBO verpleegkunde Moi Teaching and Referral Hospital ( MTRH) 

college of health Sciences in Eldoret. 

Enock is een 27 jarige student HBO verpleegkunde. Hij is gestart met zijn opleiding op 4 januari 2021 
en hij is onzettend blij dat hij werd opgenomen in het talenten programma van de Talent 
Foundation. Zijn opleidings plaats is op het Moi Teaching and Referral Hospital ( MTRH) college of 
health Sciences in Eldoret. 

 

Enock links met mede student en met zijn tante en Commissie lid na het betalen van schoolgeld 

 

Enock is een jongen uit een zeer arm gezin, met ouders die geen baan hebben, maar die er wel voor 
hebben gezorgd dat hun dochters en zonen de middelbare school kunnen doen. Alle kinderen 
hebben heel goede resultaten op school. Enock had punten die hem een plek op de universiteit 
opleverden in 2013, maar door de corruptie in Kenia kreeg hij een opleiding die helemaal geen 
toekomst perspectief gaf. Hij heeft besloten te gaan werken en heeft al die jaren geld verdiend met 
werk bij anderen op het land, zodat hij zijn broer en zussen kon ondersteunen om ook naar de 



middelbare school te kunnen. Een vervolg opleiding is veel te duur om op die manier te financieren, 
dus zal het hele gezin vastlopen na de middelbare school. De commissie in Kenia is zeer positief over 
Enock, die altijd heeft gedroomd om verpleegkundige te worden. 

 

 

Slotwoord 

2020 was een vreemd jaar met de corona lockdown, met grote impact op onze talenten. Ondanks 
dat is er veel bereikt en is iedereen nu gelukkig weer aan de slag op hun opleidingen. We hopen dat 
2021 meer ruimte gaat geven aan onze talenten om zich verder te ontplooien. Want dat blijft erg 
mooi om te zien dat jonge mensen met weinig kansen, hun talenten kunnen ontwikkelen en ook in 
de maatschappij een verschil kunnen maken. 


