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

Odinga University in Bondo, Kenya  

 

 

Hieronder het bericht van Lydia. Alles gaat goed bij haar. Binnenkort gaat zij op teaching practice 

echt een paar maanden voor de klas  staan om zelfstandig onderwijs te geven aan middelbare 

scholieren. Zij moet nog een plek krijgen om dit te doen.  

Message from Lydia on 25 july 2021 

Hello, I'm Lydia, I am taking Bachelor of education science in Jaramogi Oginga Odinga University. I'm 

currently in 3.2 that is in third year second semester. I'm really doing fine and it's all because of you 

Talent Foundation and my sponsors of Matt Talent.  I Feel much appreciated by your support.  

The whole of last semester we have been learning online but we went back for physical examination, 

which we are still waiting for the results that are to be out by the end of this semester. Currently, we 

are continuing with the second semester of which the learning is blended, that is for theory lessons 

we are doing it online and practical lessons are done physically. 

After this semester, we are going for Teaching Practice that is from 11th October to December 22nd  

2021, and after these, I'll be remaining with a year to finish with the program. To the Talent 

Foundation, I'm so glad that you existed for someone like me and to the sponsors you are a blessing 

to us. Without you I would be at home just as many other youths, whose parents couldn’t  afford to 

educate them. I was lucky to get this chance. What I can assure you is that your efforts are never in 

vain. May the good Lord bless you abundantly.  

Thank you. 
Yours sincerely 
Lydia  

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

Abigael         met klasgenoot  

 

Eerste hulp sessie: practising log roll 



 

Abigael derde van links 

Message from Abigael 26 july 2021 

To Talent Foundation 

I'm a first year student at Medical school located in Machakos Kenya. The journey has been amazing 

so far and everything is running smoothly. We're in the second semester and learning is going on 

physically despite the pandemic. 

We have been doing continuous assessment tests and learning at the same time. We're trying to 

cover up the most time that was lost last year and I'm glad that we're catching up well. We have 

been doing so many activities both in class and at the field it's a great experience. 

I want to thank you all from the bottom of my heart for the support that you are giving me it means 

a lot as I continue with my professional journey. My learning is easy and this is because of all the 

support that the talent foundation is giving me. It's a great work. 

God Bless you all.  

Abigael 

 

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

Crescence heeft net als andere studenten een zwaar jaar gehad door de covid pandemie en de 

effecten daarvan op school en thuis. Zo is het ook economisch thuis zwaar waardoor  zijn  familie de 

financiale  bijdrage vaker niet op tijd kan geven. Hij neemt dan in paniek contact op met de Kenia 

commissie,  omdat hij terug komt op zijn  kamer met een dubbel slot op de deur dat er pas afgaat als 

hij de achterstallige huur heeft betaald. Dit overkwam hem begin augustus omdat zijn vader de 

nodige 30 euro niet had opgestuurd. Daarna is het via de commissie goed geregeld. Zijn studie 

resultaten zijn goed, al merken we bij alle studenten dat door de vele online lessen de prestaties een 

stukje minder zijn. 

Hieronder het bericht van Crescence  



I am currently in year two semester two and am thanking God for this far and for being good to me. 
We have been having the physical learning since the starting of this year January up to date but with 
a tight observance of the health rules and regulations; wearing of masks all the time. 
We finished our first semester this year in April and immediately we began semester two in May. 
It has been a busy semester with a lot of work like  laboratory works and practical workshops but am 
struggling as much as I can to tackle all the work that's needed. 
I actually did my semester one examinations and was not bad compared to last year exams during 
covid 19 pandemic. For now we are about to finish semester two because it ends in the mid of 
August and there after we will have an internal attachment. 
For the Talent Foundation and the Sponsors am so much grateful for what you are doing more so 
helping those who are in need. Fees clearance is now no problem due to your support, which I  
highly appreciate. You are doing great work and I myself appreciate it a lot. where there was no 
hope there is hope and the future will always be bright. I just need to focus and concentrate and 
overcome other home challenges and all will be well. 
Yours sincerely  
Crescence 
Year 2.2 These were the topics i did this semester. 

1.  Engineering Mathematics IV  
2.  Analogue Electronics II  
3. Electrical Instrumentation & measurements  
4. Electrical Installation Technology  
5.  Mechanics of Machines  
6.  Workshop Practice  
7.  Energy Resources  
8. Electrical Engineering Laboratory IV 
 

 

Crescence (left) with classmates 



V   

 

 

Denis : studeert Environmental planning and management at Kenyatta university Nairobi 

Dennis is klaar met semester 2 van dit jaar en wacht nu op bericht van de universiteit om groen licht 

te krijgen voor het examen en de afstudeeropdracht waarbij hij onderzoek doet op een industrieel 

bedrijf. Het gaat goed met hem op zijn academische pad en verder zet hij zich nog steeds in voor de 

tennis club van de Universiteit en speelt regelmatig toernooien met andere Universiteiten. Hij is een 

goede sportman. Hij is een man van weinig woorden, maar doet enorm zijn best. 

 

 



 

Denis met mede studenten 

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

Robert heeft eindelijk het examen van semester 5 kunnen afleggen online in Juli en begin augustus 

2021.  De resultaten van het afgelopen semester waren goed. Hij heeft alleen nog semester 6  te 

gaan en hoopt eindexamen te doen in December 2021. 

  



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

    
Ian links en zijn moeder rechts die in de corona tijd nog probeert uien te verkopen op de markt om iets te kunnen verdienen 

Ian is weer op school voor fysieke lessen.Hij is erg blij dat het weer mogelijk is omdat de kwaliteit 

van onderwijs online toch minder is dan de fysieke lessen. Interactie met andere studenten  was ook 

een gemis omdat  uitwisselen van gedachten en kennis van groot belang is op de opleiding en in het 

dagelijks leven. Hij is nu druk bezig om Industrial attachment te zoeken.Het liefst zou hij een stage 

willen lopen waar praktische kennis te vergaren valt, net als ontwerp en hardware. Ook gebieden 

waar ze solar systemen gebruiken in de Landbouw of auto bedrijven waar ze ingebouwde micro-

electronics gebruiken. Het is wel een uitdaging om iets te vinden omdat alle goede stage plekken 

zich in grote steden bevinden. 

                               HALF YEAR REPORT 21aug 2021 

I am in my third year now. The first semester was entirely covered in an 

online platform but the exams we administered physically as a result of 

government coincidentally lifting covid-19 restrictions a week before our 

examination could start. 

The second semester learning was divided into two phases where the first 8 

weeks of learning was conducted through online platform and the 

remaining 8 weeks through normal face-to-face mode .We are expected to 

enroll to a 8-12 week industrial attachment from 20th September to 13th 

November,2021 after which we will resume for our Fourth year semester 

one on 16th November before breaking for Christmas holiday 

Friendly greetings and thanks for your continuous support 

Ian 

 



Viola: studeert Nursing at Nzoia school of Nursing Kitale. 

To Talent Foundation; 
   I'm fine in the Lord. For now, I don't have physical learning. I'm in third year now. The last exams 
that I did was in February this year and the results were good; we spent most of the time on 
attachments areas. Probably, I'll be doing my Nursing Council Exam in April next year 2022. 
  Recently, I have been in operating theatre, both main theatre and reproductive health theatre. I'm 
now at Makunga Rural Demonstration hospital for attachment; the hospital is in Kakamega county. 
In september 2021 I'll be going to Kakamega psychiatric unit for attachment.  
  I'm so grateful to the TF and the sponsors; you arose a dream that was about to die. I Won't 
disappoint you. Thanks too to the commitee members for encouraging me every now and then. 
Thank you and God bless you. Regards 
Viola 
 

 

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

Isaack heeft een drukke periode gehad de afgelopen maanden. Hij werd geplaatst op de  operatie 

kamer voor theatre  nursing in Kisii refferral hospital zo’n 300 km van thuis. Hij heeft hier alle 



voorkomende operaties geassisteerd als operatie-assistent. Bij de Psychiatrie afdeling in Kissii leerde 

hij de basis van de psychiatrie en de behandeling van de meeste psychische problemen  van het 

land. Daana had hij zijn maternity attachment in Ziwa ongeveer 60 km van thuis. Hier moest hij ook 

zelfstandig bevallingen doen en werd daarna getoest. Daaropvolgend ging hij voor zijn Rural 

attachment naar  Kabichbich in een van de afgelegen gebieden in de county. Zo leren ze een 

gezondheids post te bemannen, en zelfstandig te werken. Dit houdt in dat van jou als 

verpleegkundige wordt verwacht patienten te zien en te behandelen die ver van grote ziekenhuizen 

wonen. Ook alle bevallingen worden ook door hun gedaan en Moeder en kind zorg inclusief 

vaccineren . Hij moest gezondheidsvoorlichting geven aan verschillende doelgroepen zoals vrouwen, 

tiener meisjes etc. Het viel hem wel op dat in dat gebied meisjes van 17 komen voor een tweede 

bevalling. Heel anders dan ind e andere streken waar hij gewerkt heeft. En dat mensen daar nog 

steeds geen WC hebben. Het was een leerzame periode. Alle toetsen en het praktijk examen heeft 

hij gehaald. Binnenkort krijgt Isaack te horen wanneer zijn  eind examen is. De groepen voor hun 

deden nu in augustus eind examen na een vertraging van 1 jaar.  

 

 



 



 

 

 

 



Kevin:  Studeert Building technology at Rift valley technical institute Eldoret 

Kevin heeft eindexamen gedaan en wij wachten op de uitslag. Tussendoor werkt hij al voor zichzelf 

als bouwer. Er is werk genoeg! 

 

Sharon: opleiding HBO Verpleegkunde Muranga KMTC 

 



Sharon starte fysiek onderwijs op 18 januari  2021 omdat de regering alle medische en 

verpleegkundige opleiding liet starten ondanks de covid-maatregelen. In april heeft zij haar eind van 

eerstejaars examen gedaan een half jaar later dan gepland. 

Covid heeft hun program duidelijk beinvloed. Hun tweede jaar zou in september 2020 starten maar 

startte pas op 12 april 2021. Ze zou afstuderen in september 2022 en nu lijkt het april 2023 te 

worden afhankelijk van de ontwikkelingen van covid besmettingen de komende tijd. In Kenia  stijgt 

het aantal gevallen nog steeds ook al is het met een paar honderden per dag. Sharon heeft haar 

rotaties op verschillend afdelingen gedaan dit jaar. Eerst startte ze op de  interne geneeskunde van 

de vrouwen afdeling, daarna naar de verloskunde, gevolgd door de kinderafdeling en als laatste op 

de preventieve gezondheidszorg bij de moeder en kind zorg. Ze is vaak offline maar neem contact op 

als het nodig is via whatsapp. 

 

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

Sciences in Eldoret 

 

Enock doet goed zijn best.  Zijn opleiding wisselt af van praktijk en theorie-lessen en hij vind het erg 

leuk en leerzaam. Hij heeft Corona gehad in juli, maar gelukkig was hij niet erg ziek geweest, en hij is 

nu goed hersteld. Het semester was druk met de volgende vakken en aansluitend een examen begin 

augustus. 

 

• Vakken  

Nursing procedures 1 

Pharmacology 2 

Medical surgical 

Accidents and emergency 

Nutrition and health 1 

Pediatric 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eenmalig project van Nicholas Follow up 

De Kenia-commissie is op bezoek geweest bij Nicholas in mei om zijn voortgang te volgen.het gaat 

goed met hem en zijn business. Het is nu regen seizoen dus de waterpomp is nu even niet nodig. Hij 

heeft het hele droge seizoen groente verbouwd. Hij wisselt af nu tussen mais en groente. Begin van 

het regen seizoen verkoopt hij eerst zaailingen omdat iedereen dan in eigen tuin iets verbouwt met 

veel regen. Later pas als niemand meer groente heeft omdat het te droog is kan hij zijn groenten 

weer voor een geode prijs verkopen. Zijn ezel wordt dagelijks verhuurd en dit brengt hem een stabiel 

inkomen. Er was duidelijkvooruitgang te zien omdat hij nu zijn eigen semi-permanent huis had 

gebouwd voor zichzelf. 

Het is een huis met lemen muren en cementen vloeren en straks wil hij met cement stucadoren net 

als hij dat op de foto op het onderste witte stukje muur egdaan heeft. In Moi’s Bridge wordt er 

nauwelijks verjaardag feest gevierd omdat men geen geld heeft voor een feest.Bij Nicholas was wel 

verandering te zien, omdat hij voor het eerst vrienden uitnodigde voor een feest! Het gaat niet om 

cadeautjes, maar om het samenzijn om te vieren dat het je goed gaat en je zegeningen met vrienden 

te delen door samen te eten. 

 

Nicholas voor zijn nieuw huis en binnen in het huis. Hij is helemaal trots op zijn prestatie 

 



 

  

  



 

Het niet afgebouwde huis is van zijn broer die ook op betere tijden wacht om af te bouwen. Voorin 

groente en mais veld van Nicholas. 

  

 

Samen vieren dat een van hun beter heeft! Met een bonen schotel met Chapati gemaakt van 

tarwedeeg en gebakken waren de jongens erg blij met hun lekker maaltijden op schoot of ergens op 

de grond. 



 

  

Het brandhout ligt te drogen voor de verkoop 

  

   

 

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

Door corona is er geen examen dit jaar afgelegd in de instelling waar Felix de opleiding doet. Deze 

periode werd overbrugd met stages op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Hij is momenteel 

in Kakamega referral hospital op de psychiatrie afdeling. Het eerstvolgende examen is in April 2022. 



 

 

Oude talenten 

Jackline op de foto met haar studenten op st Joseph Kagrugu in Rusinga islands western Kenya waar 

zij werkt als docent Engels. Haar tweeling Zus Hilda werkt op haar voormalige middelbare school in 

Ndabarnach en geeft ook Engelse les. 

 

Hosea  

  



Hosea is dit jaar aangenomen op zijn eigen voormalige middelbare school St Peter’s in Natwana door 

de board of management. Terug naar zijn eigen regio. Hij gaat de vakken Kiswahili en Godsdienst 

geven. Nu komt hij snel in aanmerking om in de landelijk teachers service commissie  (TSC) 

toegelaten te worden, wat veel meer zekerheid geeft voor de toekomst. 

Verder is Hosea erg actief in de gemeenschap als jeugdleider zowel in de kerk als in de het dorp waar 

hij vandaan komt. Hij neemt het vaak op voor de jeugd en organiseert bijeenkomsten waar de jeugd 

mee kan discussiëren met wat gaande is in hun dorp en de zaken waar de jeugd tegenaan loopt Zo 

probeert hij om gezamenlijk zoveel mogelijk oplossingen te zoeken. 

 

Hosea (links) met 2 collega’s   Bijeenkomst met jongeren 

Kenia commissie op bezoek bij ouders van 2 talenten 

 



De Kenia commissie is op bezoek geweest bij de ouders van Enock en Isaack. Om te zien hoe het met 

de families gaat en ook hun verhaal te horen over de talenten. Hieronder eerst foto’s van de 

homestead van Enock 

 

 

 

Bij Enock thuis 



 

Bij Isaack thuis 

 

 

 



 

 


