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This was a hard year for our students as COVID was still of big influence on their studies. But 

everyone managed to continue studying with some months or sopmeties even a year’s delay. Covid 
also had a huge economic impact. Vaccination are still very low, The government stives to have 2 

miljon people immunised of the 50 miljon inhabitants bij january 2022. Most of our students are not 

immunised except for the medical students. We thank Talent foundation and all its supporters for 

the continued support in these hard times. We wish you all a happy and healthy 2022 

 



Esther: Ondernemer hoofdzakelijk  in cereals en tweedehands kleding rondom feestdagen 

Esther Wangare is een meisje dat al langer in de pen zit, omdat zij door de Kenia commissie was 

voorgesteld als talent om een leraren opleiding basisschool leraar te gaan volgen. Door de corona 

pandemie en doordat de regering de basisschool leraren opleiding wilde reorganiseren werden er 2 

jaar lang geen opleidingen gestart en werd iedereen gevraagd te wachten na hun aanmelding. De 

opleidingen hadden de intake opnieuw uitgesteld van september 2020 naar mei 2021. Nu dachten de 

Kenia commissie en Esther dat zij zeker aangenomen zou worden, omdat zij goed aan de voorwaarden 

qua eindresultaat van de middelbare school voldeed. In mei was er dit jaar een intake met deze oude 

voorwaarden, maar werd zij niet uitgenodigd doordat er veel meer leerlingen tegelijk een plek zoeken 

door het uitstel en doordat er veel corruptie was bij de toekenning van de plekken. Na protest werd 

gezegd dat er nog een intake zou plaatsvinden binnenkort, maar daarbij heeft de regering de 

voorwaarden voor deze opleiding opgeschroefd, om meer selectief te zijn, waarbij je een heel hoog 

punt moet hebben voor wiskunde en Esther heeft een voldoende punt maar niet zo hoog. Eerder was 

de voorwaarde dat je goede cijfers moest hebben in de twee vakken waarin je zou gaan lesgeven en 

voldoende voor talen. Er is veel protest in het land tegen deze maatregel omdat het een veel te hoge 

eis is voor een basisschoolleraar om zo goed in wiskunde te zijn en de opleidingen vrezen hierdoor 

ook te weinig studenten te kunnen werven. Maar de regering zet door en het zal voor Esther te lang 

duren voordat het weer veranderd wordt en zij een kans krijgt. Ophalen van het cijfer voor wiskunde 

kan pas over een jaar en dan moet ze daarna nog een jaar naar school, dus dat duurt te lang. Wij 

hebben met Esther gespard omdat dit wel een heel zure uitkomst is voor haar en haar familie. Het 

was een grote teleurstelling na al die jaren wachten.  Esther heeft veel aanleg voor zakendoen. Ze is 

opgegroeid bij haar moeder die een kleine straatverkoper is en werkt de laatste jaren bij een melk 

winkel die melk inkoopt van kleine boeren en verkoopt aan klanten. Daarom lijkt het een goed 

alternatief om haar te steunen bij het opstarten van een eigen handel. Samen met Esther hebben wij 

gezien dat het opzetten van een handel in granen een goede optie is. De commissie in Kenia ziet 

duidelijk haar kwaliteit op handelsgebied. Zij werd gesteund met een startkapitaal om bonen en mais 

te kopen en dat ze die dan in andere regio’s aan particulieren en instellingen kan verkopen. Met de 
inkomsten en de winst kan ze dan weer nieuwe producten kopen en langzaam ook de variëteit van 

producten uitbreiden en zo toewerken naar een eigen handelsplek. Zij wil graag een onafhankelijke 

vrouw worden. 

 

          
Esther op zakenbezoek bij de penningmeester voordat zij haar onderneming begon 



 
Mais wordt gedroogd en dan weer doorverkocht aan handelaren en tussenpersonen als Esther 

 

 
Inkopen voorraadwinkel 

 

 

Harun:  Ondernemer met een kleine winkeltje Major, village Moi’s Bridge 

Droom: Uitbreiding stock, meer verkoop van melk  na inkoop bij de boeren, Mpesa agent worden 

My ambition is to extend my small shop, as now my profit is so little that I cannot support my family 

and start my own and at the same time extend the stores. If I would be able to have a new start with 

a larger stock and variety of products I think my very small shop can grow into a real shop. In my 

neighbourhood many people have a low income, but they buy milk and other commodities in small 

amounts on a day-to-day basis. If I buy milk I always sell it, so that if I have a bit more income I can buy 

more milk and then increase my sales and profit. Also I want to start being a counter for Safaricom, 

being an agent for Mpesa a mobile money transaction system in Kenya that is widely used. For every 

transaction you generate I will get a small commission. In Kenya most people have no bankaccount, 



they pay their schoolfees, send money to other people and do other transactions by the mobile system 

of Mpesa (pesa means money and m is mobile). Safaricom gives this service in many countries in Africa 

now, but it started in Kenya. By making profit with my shop and as an Mpesa agent I will be able to 

support my brothers and my mother and also make it possible for the community to have easy access 

to milk, food, other basic commodities and financial services. 

Harun werd door de talent foundation gesteund met geld uit het Taube-fonds. Hij is een hard 

werkende jongen die een klein winkeltje runde, dat helemaal geen bestaanszekerheid had. Door de 

steun van talent kon hij een goede voorraad aanschaffen en een agent worden voor de mobiele Mpesa 

bank. Daardoor is online bankieren voor veel meer mensen in zijn gebied mogelijk gemaakt en is hij 

een leverancier van melk en kleine levensmiddelen voor heel veel gezinnen. 

 

Zijn winkel voordat hij steun van Talent kreeg 

       

Het winkeltje na de bevoorrading 



 

   

Inkopen voor de shop 



   

Harun met zijn Iicentie als Mpesa Agent met zijn eigen nummer en in zijn winkel met deuren met 

reclame voor MPESA 

 

 

Een van de supermarkten in Moi’s Bridge waar kleine winkels voorraad halen om vervolgens in het 

dorp met winst door te verkopen. 



Harun schreef dat het goed gaat met de business. Hij ging van inkopen van 12 liter melk per dag van 

de boeren naar 60 liter en ook dit kan hij in een paar uur doorverkopen aan de bevolking. Zijn Mobiele 

(Mpesa) bank doet het goed en hij kreeg de eerste maand een commissie van 56 euro, omdat hij zo 

goed functioneerde als nieuwe branch. Hij wordt steeds beter bekend in de omgeving met de 

mogelijkheid tot mobiele banktransacties van Mpesa. In het komende jaar denkt hij nog veel meer 

klanten voor deze dienst te krijgen. Doordat hij winst maakt kan hij ook andere producten kopen en 

verkopen. Zo verkoopt hij nu ook gas flessen en hij is nu al op zoek naar een grotere betaalbare ruimte 

in dezelfde straat om een wat grotere shop te hebben. 

 

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

Isaac was dit jaar onze kandidaat voor de talent award. Hij is een sterk maatschappelijk betrokken 

student en een zeer gewaardeerde leerling verpleegkundige. Door Corona is zijn studie met een half 

jaar vertraagd, maar gelukkig heeft hij nu te horen dat hij toch eindexamen mag doen samen met zijn 

klas in januari 2022 en na de uitslag mag hij zich registreren bij de Nursing council Of Kenya na een 

licensure online examination) in April 2022. Dat is goed nieuws voor hem en ook voor ons allemaal. 

 

 

De Kenia commissie vindt dat hij het meest actieve en communicatieve talent op het moment in Kenia 

is. Ondanks de Corona lockdown is hij zich blijven inzetten voor de medemens. Het jeugdteam van zijn 

lokale kerk wordt door hem goed begeleid en Isaac functioneert als een mentor voor hen. Hij 

mobiliseert de jeugd en organiseert activiteiten en bijeenkomsten en is echt een rolmodel. Ook naar 

de jongere medestudenten op de opleiding is hij een mentor die altijd aandacht heeft en heel goed 

kan adviseren als er problemen zijn en anderen kan motiveren om het beste eruit te halen. Hij heeft 

voor de Christian student federation de nieuwe studenten elk jaar welkom geheten en wegwijs 

gemaakt. 

In de covid tijd was hun school gesloten, maar hij ging toch in een lokaal health centre met het 

noodzakelijke werk helpen als leerling verpleegkundige. Hij is een gewaardeerde medisch student die 

bij elke begrafenis in zijn eigen dorp gevraagd wordt om een toelichting te geven over de betreffende 



ziekte die de doodsoorzaak vormde. Hij wordt in de gemeenschap ook al daktari genoemd dat dokter 

betekent. Het komt omdat veel dokters werk in Kenya door een verpleegkundige gedaan wordt, want 

zij worden in Kenia breed opgeleid om ook artsenwerk te kunnen doen. Vooral in de afgelegen dorpen 

waar geen artsen zijn, worden de gezondheidsposten bemand door verpleegkundigen. 

Hij heeft ook in deze Jaren laten zien dat hij altijd bereid is om extra stappen te zetten voor zijn 

patiënten, zo is het gebleken uit de talloze keren dat hij patiënten heeft moeten begeleiden met de 

ambulance naar diverse ziekenhuizen. Dit kost veel meer extra tijd dan de geplande werktijden. Hij 

wordt regelmatig gevraagd om mee te gaan vooral omdat hij een goede overdracht kan verzorgen. 

 

Isaac is zeer begaan met zijn familie en omdat hij de enige met een smartphone is hij ook caretaker 

voor zijn zus op de middelbare school. Alle communicatie van school gaat via hem en dan naar zijn 

ouders. Hij noemt zichzelf wel eens deputy-parent wat toch een echt grote verantwoordelijkheid met 

zich mee brengt. Zo belt zijn zus hem als zij geen maandverband meer heeft, waardoor hij zijn laatste 

zakgeld van 2 euro naar haar stuurt. Hij weet waar de prioriteiten liggen. Zeker omdat hij de armoede 

van thuis zelf heel goed kent. 

Als leerling verpleegkundige is hij een gewaardeerde student. Zo heeft hij in Kisii referral hospital 

gehoord dat hij de meeste begane student van allemaal is in het omgaan met psychiatrische patiënten. 

Hij nam de tijd voor hen, luisterde goed naar hun diverse verhalen en vooral werd benoemd dat hij 

hen accepteerde voor hoe ze zijn: mentaal en fysiek. Dit is in Kenia extra bijzonder omdat 

psychiatrische patiënten nog vaak gewoon weggestopt worden. 

Hij is nu in zijn laatste jaar en hopelijk studeert hij volgend jaar af als Kenya Registered Community 

Health Nurse ( KRCHN). Wij hebben alle vertrouwen dat hij een heel goede verpleegkundige wordt die 

altijd klaar staat voor zijn patiënten, zijn familie en de gemeenschap. 

Zijn afstudeer-scriptie ging over: Effectiveness of guiding and councelling among students at 

Kapenguria County referral Hospital. Dit was naar aanleiding van veel gevallen van depressieve 

klachten en psychische problemen onder jongeren in de corona tijd en gevallen van zelfdoding onder 

studenten in zijn instelling. Een helaas veel voorkomend probleem in Kenia van de laatste 2 jaar bij 

zowel jongeren en volwassenen. De economische moeilijkheden, de impact van Covid epidemie en 

verschillende persoonlijke en privé omstandigheden speelden hierbij een grote rol. 

     



APPRECIATION LETTER 

 

Dear Talent Foundation family and all volunteers and sponsors, 

 It's with great pleasure that I do write this letter, first to say thank you for the gift of life that we all 

enduring, secondly to let you know that am finalizing my study that is it's been a long journey that 

we all travelled ,since I was a first year now a candidate!! Glory be to almighty God. 

Secondly for the sake of Talent foundation may I say thank you alot family, it's with God's grace that I 

met you and you came up for my support, I never imagined  going back to school and achieve my 

dream but then you came around and I managed to go through 

For the sake of my family, I don't know how to express their feeling, I remember seeing my dad and 

mum crying , something that is not common in African countries, but this time round it was tears of 

joy 

Lastly may God continue blessings you family and I promise to continue with what you started and 

planted in me that is lighting up dead dreams, I will always forever treasure you as my Talent 

family           

 

 

Kevin:  Building technology at Rift valley technical institute Eldoret 

Kevin heeft goed zijn opleiding afgerond. De afstudeer ceremonie was op vrijdag 17 december op de 

Rift valley Technical institute. Kevin heeft ambities want hij wil werken voor zichzelf als aannemer en 

tegelijkertijd doorleren in civiele techniek. Die opleiding kan hij nu zelf betalen met zijn inkomen als 

bouwer. 

        

 

 



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

Odinga University in Bondo, Kenya  

Lydia ging voor teaching practice voor 3 maanden op st James Nasewa Secondary school in west 

Kenya. Zij vond het heel leerzaam en zij genoot ervan om als docent wiskunde en scheikunde te geven 

aan brugklassers van st James Nasewa secondary. Zij heeft alle derdejaars examens succesvol 

afgerond inclusief de stage. 

 

Lydia midden met een paar van haar studenten 

 

Lydia schreef op 13 dec 2021: 

I am fine and hopefully you too over there. I chose a school in western Kenya for my teaching practice 

and I got one where I started teaching as per 11 oktober 2021. I am glad to teach these young 

students and widen my horizon in the teaching field. It’s a mixed secondary school. I teach form one 

south chemistry and form one north Maths. Its a good experience to be out in the field,teach,meet 

students and fellow teachers. Very soon we will be breaking for Christmas and I thank God for 

everything. Thank you all for your goodness, kindness and continuous support. I am always grateful 

that you always care for me and check on me reqularly. Am too very gratefull for my sponsors who 

make it possible that I carry on with my study which is going very well. We are resuming studies on 

10 th of January 2022  and finish on 11 th jully 2022. 

I wish you all Merry Christmas and a blessed 2022. I really wish you well. 

Yours sincerely 

Lydia 

 

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

Abigael heeft stage gelopen de afgelopen maanden in het Kitale District Hospital. Studenten die health 

records opleiding volgen moeten overal inzetbaar zijn, zoals in ziekenhuizen of andere gezondheids 

instelling. Zo heeft zij op het secretariaat van verschillende afdelingen van het ziekenhuis gewerkt. Het 

was voor haar erg leerzaam om de theorie in de praktijk te kunnen toepassen. 



 

     

 

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

Hi to you, 

 

Every thing is going well here. I did semester 5 exams and passed. Now 

we have started with semester 6 which is the final semester and ends in 

December 2021.We didn’t have final exams as promised before 
Christmas, but they have given us a revision timetable which begins on 3 

rd January running to 14 th January. This revision its normally followed by 

exams. Right now we are doing assignments and submitting online. I shall 

be going for the last teaching practice after exams as from next year 2022 

in May. We keep hoping for the best in this uncertain times of covid 

pandemic 

If all goes well as per current schedule then we will graduate next year 

2022 between September and December. 

 

 

 

 

Elssy : Diploma in Teacher Education at Kagumo teacher training college  

 

Elssy Cherobon wil graag onderwijzeres worden. Zij heeft echt gestruggeld om in plaats van de studie 

die ze aangeboden kreeg van de overheid, (zoals iedereen krijgt, maar vaak echt niet iets dat goed bij 

je past) een plek op de lerarenopleiding te krijgen. Zij is eigenlijk gekwalificeerd voor een universitaire 

opleiding, maar heeft nu door eigen initiatief een HBO plek gekregen. Wij en de Kenia commissie 

vinden dit talent heel gemotiveerd. Zij heeft op 1 oktober toestemming gekregen om naar de leraren 

opleiding te komen en direct alle formulieren geregeld voor de admission. De thuis- situatie is zo arm 



dat ze eigenlijk geen eigen bijdrage kunnen leveren, anders hadden ze ook al lang de achterstand in 

betaling op school geregeld.  

 

     
Elssy Thuis en op de kraam waar ze Keniaanse oliebollen verkochte na de middelbare school 

Elssy heeft een goede start gehad ondanks dat alle studenten al 4 weken bezig waren toen ze aan de 

opleiding begon. Ze is nog steeds dankbaar voor haar sponsors en de talent foundation die dit mogelijk 

maakte. Omdat Elssy nog een schuld had op de middelbare school kreeg zij geen diploma van school. 

Die had zij wel nodig voor het inschrijven op de nieuwe opleiding. Dankzij een wel willende sponsor 

kon Ellsy alle schuld afbetalen en kon aan de nieuwe opleiding op Kagumo teacher training college 

beginnen. 

 

        

Elssy net nadat ze alle schulden op de middelbare school had afbetaald en haar diploma vrij is gegeven. Nu kon zij 

inschrijven op de nieuwe opleiding.  Foto rechts aankomen op de Kagumo teachers training college. 



     

Elssy is onzettend blij met haar nieuwe leven in opleiding tot docent. 

 

Joan   : Bsc Nursing Kenya Methodist University  

 Joan is a 21year old student who finished secondary with very good grades in 2019. She was offered 

a course in agriculture, though her dream was to be a nurse. She managed to change the course to a 

nursing education on university level at the Kenya Methodist university KEMU. Because  she had such 

good marks in secondary school she was government sponsored meaning the fees are subsidized. She 

started the studies, but her father was not able to pay his part of the fees. So in Covid time she did 

some online lessons on her mobile phone, but could not follow many lessons and could not do exams 

due to not being able to pay fees. She is a very promising student and has shown great determination 

to reach her goal. She reapplied this year and was offered a place, supported by by a donation of 600 

euro’s as one time support to give her a fresh start and give her the opportunity to look for other 
funding. Now she gets support from Talent foundation for the next years still to make it possible to 

finish this course and be successful as a bachelor in nursing. 



 

Joan with mother and younger brother at their home 

     

Joan months later at college 

Update aan sponsors nov  2021 

 

Joan heeft een goede start gehad op de nursing opleiding aan de Methodist university. Ze heeft de 

achterstand die ze had, omdat ze later begon, ingehaald en bereid zich nu voor op het eerste examen 

op 29 november. Zij heeft nu een eigen kamer voor zichzelf gevonden, die dichter bij het college is. 

Daar heeft zij een korte video gemaakt. Eerder deelde zij een kamer met iemand anders. Ze is er 

hartstikke blij mee. Zij heeft ook een telefoon gekocht op 6 november, die deels ook door vader is 

betaald en een deel via de talent commissie Kenia. Ze kon met haar oude telefoon op school niet mee, 

omdat je de telefoon voor roosters, mails en informatie van school, aantekeningen en examen 

inboeken nodig hebt. De telefoon wordt in Kenia gebruikt door studenten zoals in Nederland de 

laptop. Online lessen gaan via de telefoon. We hebben nu regelmatig contact via de app en krijgen nu 

ook vaker een foto. Die we graag met jullie delen. 



Ze is goed gesetteld in Meru en voelt zich er goed. Zij is al veranderd van een dorpsmeisje in een echte 

student qua kledingstijl. 

 

Joan heeft haar eerste semester afgerond en wacht op goede uitslagen. Hieronder de vakken van de 

eerste semester. 

• HIV/AIDs  

•  Communication Skills  

• Community Health Nursing I  

•  Computer Applications  

• Human Anatomy I  

•  Biochemistry  

Joan ging eind december naar huis voor de kerstvakantie. Ze studeert in meru en dit is ruim 450 km 

naar Moi’s Bridge. Begin januari begint zij met haar tweede trimester. 

 

           

Kamer van Joan in Meru waar zijn nu studeert, en thuis met haar broer 

 

Appreciation leter to sponsors dec 2021 

 

Receive warm greetings from our family. We are very sound and healthy and we thank God for his 

mercies and favours throughout the year. It was such a blessed year amidst challenges such as the 

corona virus challenge. We can’t fail to say thanks as Always. Just wanted to wish you merry 
Christmas and a prosperous new year. Since you came into our family everything changed as we had 

a smooth life with low financial constraints to get schoolfees. So humbled and grateful may you be 

blessed abundantly. You hold a special part in our heart and so we never fail thinking of you and 

thanking you for all the good things you did to us during our tough and lowest moments, times when 

we felt discouraged and had no otherwise almost giving up. Feel celebrated and appreciated from 

our hearts. May God grant you good health and favours so that yu may live long in the world to 

continue blessing other people. A hand that gives receives more. Blessings to you people. Be 

granted  all your heart desires and wishes for 2022. May 2022 be full of grace and a smooth year to 

you. 

Once more we love you and we celebrate you Always in our lives 

 

Thank you so much 

Joan 

 

 



 

 

 

Denis : studeert Environmental planning and management at Kenyatta university Nairobi 

Message from Denis dec 2021, 

I'am so good here. How are you and the entire TF family.  I am done with my final exam and I'am 

almost done with my attachment at Moi’s Bridge water supply. My research is about  the adaptation 

strategies by small scale farmers to climate change. After the practical part i will compile my report 

and hand over to the college. We are waiting for the final exams  results. I Am confident i will have 

good results.  We will be graduating later next year 2022 as the campus holds one graduation 

ceremony yearly at the end of the year. 

 

 
 

 

 

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

          
 

 

 



Update Ian december 2021 

I did 3 months industrial attachments in a company in Eldoret at Elcotech Solutions. This company 

offers Cloud services, Network and Server hardware - encrypted offsite backup - disaster recovery - 

secure access from anywhere - routers - wifi - networks, help and maintainance and world 

helpdesk.Premises & Personnel Security and  Computer Repair. 

I was able to do all the basic hardware and software maintainance including general troubleshooting 

of a PC, installation and replacement of motherboard parts, power supply diagnosis, computer 

networking and routing, multimedia presentation using HTML, coding programs batch files, 

installation of CCTV cameras, printer repairs & installation of drivers. 

I finished my industrial  attachment in november 2021 and  immediately we  resumed physical 

studies from 16th Nov for our first semester for the final year.  We will break for Christmas holiday 

end of december till early january 2022. From january 2022 until March we will continue with our 

first semester and start  the last semester from april till 24th June.The last semester will be followed 

by the last industrial attachments and thus mark the end of my study. 

 

 

Viola: studeert Nursing at Nzoia school of Nursing Kitale.  

Viola is aan het voorbereiden voor het laatste Nursing council examen dat vindt plaats in April 

2022.Hun afstudeer ceremony is dan in December 2022. Door de covid pandemie loopt zij een jaar 

achter omdat  theorie en praktijk eind examen niet georganiseerd konden worden. 

.   

Nzoia college of Nursing 6 th graduation ceremony. De volgende graduation is hopelijk die van Viola 

in December 2022. 

 

Sharon: opleiding HBO Verpleegkunde Muranga KMTC 

Sharon rond haar tweede jaar begin januari 2022 af met een nationaal examen van de Nursing council 

of Kenya. Alle schooltentamens en stages gingen naar wens en zij heeft alles gehaald. We hebben nog 

steeds weinig contact met haar omdat ze weinig online is en zij een verouderde telefoon heeft. Ze zit 

financieel ook niet ruim zodat kosten voor beltegoed een probleem zijn. Maar eens in 2 maanden 

stuurt zij wel een bericht hoe het gaat met haar en haar studie. 

Sharon liep stage op verschillende afdelingen tot eind augustus. In vijf maanden heeft zij  op afdelingen 

interne geneeskunde ,verloskunde, kinderafdeling en moeder en kind zorg gewerkt met veel plezier. 

Zij vond het erg divers en leerzaam. Vanaf september waren ze weer terug naar school om weer 3 

maanden theorie te volgen op de campus. 



Vanaf 17 december heeft zij vakantie tot 3 januari 2022. Sharon ging naar huis om haar moeder en 

broer weer te zien die ze bijna een jaar niet had gezien. Sharon volgt een opleiding in Muranga een 

stad meer dan 400 km van Moi’s Bridge af. Het is heel gewoon dat je een jaar niet naar huis gaat en 

dat je ook geen bezoek krijgt omdat de vervoerkosten zo hoog zijn. 

.   

Sharon op school 

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

Sciences in Eldoret 

Enock heeft het eerste jaar afgerond voor de kerst. De laatste maanden liep hij stage op 

verschillende afdeling van Het  Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. Hij heeft op de medical 

ward stage gelopen, op de hart bewaking, oncologie en op de Emergency unit. Vooral aan de nacht 

diensten moest hij even wennen. Dit zijn in Kenia lange diensten van 8 uur ‘s avonds tot de volgende 

ochtend 8 uur. Studenten worden nog overal ingezet en moeten van alles afwerken. Hij doet deze 

opleiding met veel plezier en kijkt er naar uit om in januari zijn tweede jaar te beginnen. Vanaf 17 

december heeft Enock vakantie tot 10 januari. 

 

Enock at cardiac care unit Eldoret Moi teaching referral hospital 



 

Hieronder Enock thuis: Vakantie betekent voor veel talenten thuis helpen met werk op het land 

                      

Geoogste en gedroogde bonen slaan om het los te krijgen          Voorbereiding voor de kerstmaaltijd 

 

Felix C: Studeert HBO verpleegkunde at Nzoia school of Nursing Kitale. 

Felix heeft alles ingehaald wat niet mogelijk was in de pandemie.  Hij begint in januari langzaam voor 

te bereiden voor de eind examens en voor de Nursing Council exams in April 2022.Hopelijk gaat alles 

goed en kan hij in 2022 afstuderen 

 

       

 


