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Huidige Talenten  

Shadrack :  Universitaire Opleiding Community Development, Masai Mara 

University,Narok 

 



Shadrack heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een verantwoordelijke jonge man. Hij is 

nog steeds actief bij het rode kruis samen met 30 andere universiteits studenten van Masai 

Mara University. Samen met de dorpsvrijwilligers van het Rode Kruis zijn  ze een groep die 

actief is  in Narok county. Narok is een droog gebied met veel armoede omdat gewassen 

vaak mislukken. Als het regent hebben zij weer last van overstromingen en  alle gevolgen 

van dien. 

Shadrack is een zeer gedreven student die hoge punten haalt. Hij heeft 6 maanden stage 

gelopen  in Elgeyo Marakwet County niet ver van zijn eigen county. Hij is een gewaarderede 

collega en kreeg veel positive reacties over zijn inzet. Hij rondt zijn opleiding af volgende jaar 

in mei en daarna heeft hij al een baan aangeboden gekregen om mee verder the werken in 

het project dat loopt tot 2023. Hij was betrokken bij de start en implementatie van het 

project daarom vonden zij dat hij mag terug komen na zijn studie. 

Hieronder een bericht van Shadrack zelf over zijn stage en wat hij daar deed. 

Dear Talent Foundation,   

The organizations  I did my attachment is called Anglican Development Services North Rift Region. 

The ADS-NRR (Organization), is the development arm of the Anglican Dioceses of Eldoret, Kitale, 

Kapsabet and Missionary area of Lodwar. 

The ADS-NRR covers the six counties of the North Rift namely Nandi, Uasin Gishu, Trans-nzoia, 

Elkeyo-marakwet, West Pokot and Turkana.  

ADS-NRR is currently implementing a 5 year (October 2018 – September 2023) Food Security and 

Climate Change Adaptation project (FOSECCA).  

And for Elgeyo-Marakwet, we aim   doing community empowerment through increasing food 

production per household and environmental conservation through planting trees as a method land 

rehabilitation 

A project by the name Food Security and Climate Change Adaptation. For this to be done the 

following activities are implemented: 

1. Hold community mobilization meetings to participate in the project intervention.   

2.  Conduct baseline survey on the socio-economic status of ecosystem dependent households, 

utilization of public/community lands, and map degraded hotspots for land use and land 

cover (LULC) interventions.  

3.  Hold multi stakeholder participatory collaboration meetings for joint planning in 

rehabilitation and conservation technologies 

4.  Hold participatory community meetings to carry out socio-economic.  

 

5.  Carry out residential training for Community Environmental Management Committee 

(CEMC) members to support the farmer groups on environmental management and 

conservation. 

6.  Hold on-farm demonstration and farmer-to-farmer trainings on climate smart agriculture 

technologies and practices. 



7.  Support the establishment of 40 farmer group tree nurseries each with assorted agro-

forestry tree seedlings to be planted on farmer group member’s farms and public lands. 

8.  Hold Field Days for learning, experience sharing, tree planting in public and water catchment 

areas,  

9.  Carry out exchange visits between Environmental/farmer groups in Nandi and Elgeyo-

Marakwet for experience sharing and learning  on environmental rehabilitation. 

10. Hold community mobilization meetings to share ADS-NRR areas of intervention. 

11. Hold participatory community meetings to carry out socio-economic and climate risk analysis 

to establish current farmer practices. 

Hereunder some photos  of activities  which I participated in the last months. 

 

   

Trees to be given to farmers as part of environment and  forest restoration campaign 

  



  

In zijn vrije tijd zet Shadrack zich in voor de gemeenschap  via het Rode Kruis en zo levert hij  zijn  

bijdrage om iets terug te doen voor de maatschappij en als een rolmodel en inspirator voor jongeren. 

Naomi : Studie diëtetiek Rift valley technical institute, Eldoret  

 

Naomi deed haar  stage in het Moi Teaching and Referral hospital in Eldoret een universitair 

ziekenhuis. Daar heeft zij samengewerkt met andere dietisten en doktors van het ziekenhuis  

om zoveel mogelijk patienten bij te staan in hun dagelijks behoefte aan speciale dieten en 

voedsel voorschrijfen. Zij werkte op de nier afdeling met patienten met dialyse en erntsige 

nierfunctiestoornissen, waar het dieet lastig en erg belangrijk is. 

Naomi Writes: Its 3 years now since i started the race that finished today ( 23 july 2019 ) We have 

just finished our kenya National exams . I will sit for the Nutritionist Board exams in december 2019,  

so that I can be registered and given authourity to work as Nutritionist.So far I would like to forward 

my appreciation to the talent Foundation and the Kenyan Committee members so stood by me the 

whole time during my study. It was not always easy but they gave me all the support I needed both 

financially and morally.Thanks for the encouragment I got from you, you were there when I needed  

help the most. I didn’t have an idea if I will be  able to join college and follow my dreams and that’s 

when Talent Foundation came in. my life is positively influenced. I will be forever gratefull for that. 

Yours Naomi 

Ze heeft eind examen gedaan en wacht op uitslag, hun afstudeer ceremony vindt plaats in 

november 2019 



 

 

Hierboven Naomi en Shadrack tijdens ons bezoek in Kenya in augustus 2019 

 

We ontmoeten Naomi en Shadrack. We waren onder de indruk van hun spontaniteit en inzet 

in het gesprek dat 2 uur duurde. We zijn ontzettend trots om te zien hoeveel potentie deze 



jonge talenten bezitten. Hun vaders waren ook aanwezig Zij kwamen hun dank uitspreken 

voor de steun aan hun kinderen, die bijna afgestudeerd zijn en een goed baan perspectief 

hebben.  

  

 

Brian : Communication and Media Studies, Zetech University ,Nairobi 

 
Brian heeft zijn semester goed afgesloten en wil graag een stage lopen bij een van de media 
houses in Nairobi . Hij wil graag radio-presentator worden. Tussendoor gaat hij op pad met 
Safaricom een van de grootste Keniaanse Mobiele telefoon providers. Het bedrijf biedt ook  
mobiele geldoverdracht via  MPESA, een sms-gebaseerde service voor mobiel bankieren. 
consumentenelektronica, e-commerce, cloud computing, data, muziekstreaming en 
glasvezeldiensten.  Het is dus voor Brian erg leuk om met dit bedrijf te kunnen werken en zijn talent 
als presentator te oefenen. Hij moet namelijk de hele dag een groot publiek toespreken, reclame 
maken  voor producten voor de verkoop, maar ook uitleg geven hoe bepaalde apparaten en diensten 
van Safaricom werken. Hij is ook op zijn best op het podium. Hij maakt ook goed gebruik van deze 
baan om zichzelf ook te promoten en bekendheid te verwerven. 
 
 
 
 



 

  

   



Hieronder foto’s van een van de dagelijks roadshows van Safaricom door Brian en zijn crew 

 

   

 

  



 

 

Solomon:  Studies teaching mathmatics and chemistry at Mount Kenya 
University Eldoret branch Wordt leraar  Wiskunde en scheikunde. 

 

 Solomon heeft stage gelopen van  january tot mei  2019 op de St. Francis Cheptarit  Girls secondary 
school , in Nandi county. Hij was erg enthousiast over deze  ervaring om zelfstandig  les te mogen  
geven voor een paar maanden. 

Hij heeft alle unit examen  van dit semester gehaald. Omdat het hem gemakkelijk afgaat heeft hij nog 
extra units gedaan  en daar ook examen in gedaan. 

Hij is een gewaardeerde docenten door zowel leerlingen als collega’s, door zijn rustige  manier  van 
uitleg, zijn vriendelijkheid  en geduld  komen leerlingen  makkelijk naar hem toe als dat nodig is en ze 
vragen hebben.Hij is een mensen mens. 
Het was wel een uitdaging om meisjes te motiveren voor vakken als Wiskunde, gelukkig waren er 
genoeg leerlingen die hun best deden hoe moelijk dit vak ook is, zodat ze ook uiteindelijk een 
voldoende scoren aan het eind van de schooljaar.  In kenya is er geen onderscheid  in het niveau 
wiskunde  die een leerling kiest voor het  eindexamen.Iedereen krijgt dezelfde stof dus voor sommige 
leerlingen is het logisch dat ze het hiermee zwaar hebben. Dit geldt ook voor andere vakken.Je eind 
cijfer bepaald  wat je verder in de toekomst kunt. Waarbij een goed cijfer voor wiskunde voor veel 
opleidingen en vakken belangrijks is. In kenia wordt aan een  nieuw onderwijs systeem gewerkt 
waarbij iedereen op zijn eigen niveau kan leren. De huidige docenten worden er nu ook op 
voorbereid. 

   

De klas van Solomon tijdens examen 



 

Docent Solomon 

 

Denis: studies Environmental planning and management at Kenyatta 

university Nairobi 

 

Denis heeft zijn tweede jaar goed afgesloten. De eerste 2 jaar zijn erg theoretisch. In zijn 

derde jaar kan hij stages gaan lopen bij verschillende bedrijven binnen de County die 

milieuzaken reguleren.De afgelopen jaren heeft Denis veel kennis verworven in de volgende 

zaken: 

• Conservation and area planning 

• GIS and Remote sensing  in Environmental planning and management 

• Computer application in environmental planning and management 

• Waste management planning  

• Public finance planning  

• Environmental surveying 

• Environmental community leadership 

• Population dynamics and environmental  planning Entrepreneurship management  

• Climate change adaptation and mitigation  

 

Denis zei zelf dat hij er erg naar uitziet om zijn kennis te gaan toepassen in de praktijk. 

Nu ziet men hem nog meer als student ook al heeft hij wel goed advies omtrent milieu 



zaken in zijn eigen omgeving. Hij zegt zelf dat de gemeenschap je niet serieus neemt 

totdat je officieel terug naar de wijk komt met een missie en duidelijke taak om uit te 

voeren. Hij zegt dat hij zich zeer bewust is van veel milieu problemen in zijn wijk die 

met een kleine input en betrokkenheid van de community verholpen kunnen worden. 

Voorlopig begint hij bij zichzelf en de omgeving waar hij woont en waar hij iets te 

zeggen heeft, door bijvoorbeeld afval te verbranden en buren aan te spreken op hun 

omgaan met afval.  

 

Denis links, en Kevin rechts. In rood Esther, een afgestudeerd talent die als verpleegkundige 
nu werkt in Naivasha County referral Hospital 

 

 

Kevin:  studies Building technology at Rift valley technical institute Eldoret  

 

Kevin gaat zijn laatste jaar in van de bouwopleiding in Eldoret. Hij gaat stage doen, maar 
heeft nog geen stage plek gekregen. Hij heeft op verschillende plekken gesolliciteerd. Hij 
heeft tot nu toe stages gedaan om huizen te bouwen 



 

Denis tweede van links, naast hem Kevin en in rood Esther die als verpleegkundige na haar 
opleiding nu werkt in Naivasha County referral Hospital 

    

 

Joel :  Craft certificate Electrical and electronic engineering  in Ziwa technical 

institute 

 

Wij hebben Joel ontmoet in Moi’s Bridge, waar hij was om mee te werken aan de bouw van een huis. 

Hij werkt met zijn broer als aannemer en doet daarbij dan ook de elektriciteit en solarsystems in de 

bouw. Hij was blij verrast om ons te zien en te ontmoeten maar tegelijkertijd moest hij wennen aan 

een gesprek waar wij van alles vroegen. Hij vertelde uitgebreid  waar hij  nu mee bezig is  en dat hij 

zich wil ontwikkelen tot aan allround bouwer en klusser. Hij heeft eerder veel  met bouwvakkers 



gewerkt als hulp en deed alle soorten werkzaamheden. Hij heeft nu kennis in Electrical en electronic 

technieken door scholing en heeft daardoor nu ook een andere kijk op de werkzaamheden van de 

bouwers. Hij leert nieuwe bouw technieken  uit andere landen in Oost Afrika, door met mensen die 

deze ervaringen hebben samen te werken. Zo krijgt hij ook gelijk opdrachten in zijn eigen 

specialisme. Joel  heeft alle examens gehaald met een herkansing in Juli. Hij is nu aan het 

voorbereiden voor zijn eindexamen in november 2019. 

Message from Joel 

I thank Talent Foundation and especially my sponsor Vision Dynamics for his  financial support that 

has enabled me rent a room, get food and pay my schoolfees. I  study in Ziwa polytechnic and am 

doing my final exams in November 2019. I am  very happy that I have come this far with my study 

that was otherwise not possible for me and my family to finance. May god bless you  

 
 

        

      

 

Ian: studies information technology at Kirinyaga University Kerogoya 

(Embu)  

 

Ian met de voorzitter van de Kenia commissie 



Ian heeft heeft een intensief en uitdagend eerste jaar gehad. Zijn wereld is veranderd van een dorps 

jongen die niet ver van thuis was geweest naar een  ijverige student die ruim 500 km van thuis 

woont. Zijn studie verloopt goed en hij geniet van alle uitdagingen die deze opleiding biedt.Zijn jonge 

zus vertelde dat hij een andere broer geworden was omdat alles wat electronica is zijn aandacht 

opeist en hij probeer  allerlei complexe problemen  op te lossen. In zijn vrije tijd is hij met oude 

kapotte gadgets bezig. In zijn eerste jaar heeft hij een Internal attachment gedaan. Dat will zeggen 

practische opdrachten op school om in een team of individueel om informatica  vaardigheden te 

oefenen.Het was een erg leerzaam en nuttige blok. Maar hij ziet ook erg uit naar de stages buiten de 

school bij bedrijven en overheden. 

Zijn eerste jaar heeft hij de volgende vakken gedaan. 

• Physics and chemistry 

• Mathemathics for engineering 

• Engineering drawing and design 

• Introduction to computer architecture 

• Communication skills 

• Calculus 1&2 

• Physical electronics 

• Computer aided design 

• Computer networks 

• Material science  

• Circuit and network theory 

• Fundaments of mechatronics 

• Digital electronics 

• Internal attachment 

 



 

 

 



Robert : studies teaching English and literature at university of Nairobi 

Eldoret branch 

 

Robert heeft zijn derde jaar succesvol afgerond en begint in september zijn laatste jaar waar 

hij ook stages mag gaan lopen om ervaring op te doen. 

Lydia :  Study Mathematics and chemistry with information technology, 

Jaramogi Oginga Odinga University in Bondo, Kenya  

May 2019 Lydia Writes, 

Dear Talent Foundation, 

First of all I thank God for the protection and guidance in the whole semester. I thank the Talent 
Foundation, and my sponsor MATT Talent for  all the efforts they do  by paying my school fees which 
makes it possible for me to do the study I wanted to pursue. Thanks for this great support. The 
semester has been good , in fact that I never faced any big challenge. This time I only did 9 units and 
4 common units.Two of these units  were somehow challenging due to the late lectures, The 
lecturers were on strike for beter pay and it was a Nationwide action 
 Due to this we had to work extra hard to cover these units in a short time. Despite these challenges I 
managed to do all of the well. 
I did 3 units in Mathematics ( linear algebra,Probability and calculus 1)  
In chemistry I did 2 units namely:Analytical and organic chemistry. The common units were : History 
of education,Environmental education,Spreadsheer/ database and desktop publishing. 
 
I did last semester exams  of my first academic year in july. We broke for long holidays from july 2019  
till  2nd September 2019.  
I greatly enjoy having you as part of my life. I look forward to starting my second year in September. 
Be blessed always. 

Lydia 



 

 

 

Viola: studies Nursing at Nzoia school of nursing Kitale.  

Viola is niet makkelijk bereikbaar, omdat ze vaak offline is vanwege geldgebrek. Maar we 

hebben haar telefonisch bereikt in Kenia in Augustus. Ze zat midden in de examen week en 

het was helaas niet mogelijk dat ze ons kon ontmoeten. Ze is nu bezig met haar tweede jaar en 

heeft al een aantal stages op ziekenhuis afdelingen gelopen. Van de commissie leden hebben 

wij gehoord dat ze wel regelmatig contact met hun heeft om hen op de hoogte te houden van 

haar voortgang. 

Zo wist de commissie dat ze examen had en dat ze eind augustus vakantie had en dan zou zij 

in Moi’s Bridge zijn. Ondanks dat bellen duur is voor onze student waren wij toch blij verrast 

dat ze vaker contact opneemt met haar begeleiders en ook met andere talenten. Dat geldt voor 

veel talenten ze communiceren onderling vaker. Sommigen wonen niet ver van elkaar of 

studeren in dezelfde stad of gaan naar dezelfde kerk in het dorp. Ze motiveren elkaar daardoor 

en kunnen ervaringen uitwisselen 

 



Jackline and Hilda studying teaching at Kibabii teachers training college in 

Bungoma.  

  

Jackline and Hilda are twins and will be graduating end of 2019 as secondary school teachers 

Tijdens ons verblijf kregen Hilda en Jackline te horen dat ze geslaagd zijn met een credit. Ze 
schrijven zelf: 

We are really happy the results are out and we’ve passed with flying colours. Thanks so 
much for the financial support, we really appreciate. we are waiting for the graduation 
ceremony. Jackline was among the best students getting a credit of 14 points, Hilda had a 
credit of 18 points. 

 

  

Hilde  

     

 

 

   

 

 

 



Isaac: Studies Nursing at Kenya Medical Training  College ( KMTC )  in 

Kapenguria, West Pokot County. 

 

We troffen Isaac op een maandag ochtend op zijn werk in Cherangani County Hospital waar 

hij een korte stage loopt. Hij was helaas ziek en herstellende van een longonsteking.  Voor 

deze stage loopt hij 2 uur ‘s ochtends  vroeg en 2 uur  ‘s avonds van en naar zijn werk en had 

daarbij geen goede warme kleding. Hij is duidelijk een doorzetter en ondanks dat hij niet 

lekker was kwam hij toch werken omdat het een feestdag was en er te weinig personeel was 

om de patienten te zien en behandelen. 

Hij moest werken in de behandelkamer van de polikliniek en was verantwoordelijk voor alle 

medicatie en injecties  die de arts had voorgeschreven aan de patienten. Het is een regerings  

kliniek waar zelfs de basale benodigdheden vaak ontbreken. Ondanks dat deed hij gewoon 

zijn best om zijn patienten het beste te geven. Zijn supervisor was ook aanwezig maar was zo 

onder de indruk van onze onverwachte bezoek dat zij helemaal sprakeloos was. Zij is wel een 

goede supervisor voor Isaac en ze zijn tevreden met zijn werk. 

  

 

  



Morgan: studies Building technology in Kitale national polytechnic 

 

Morgan heeft een stage gelopen met een bouw bedrijf om een school gebouw te realiseren. 

Hij was betrokken in de uitvoering van alle bouw activiteiten op de bouwplaats tot het 

afleveren van het gebouw aan de school. 

 



 

 



  Oude talenten die hun opleiding heben afgerond 

Cornelius:  Opleiding Nursing KMTC Eldoret afgestudeerd december 2018 

               

Hij werkt als verpleegkundige op het missie health centre van Moi’s Bridge sinds maart 2019. 

Zijn betrokkenheid en kennis worden gewaardeerd door zijn eigen community. Op het 

ziekenhuis is hij een graag gezien werknemer, die hard werkt. Hij heeft zijn eigen huis 

gehuurd in town. Als hij bij zijn ouders komt, zijn er altijd veel mensen die 

gezondheidsadvies en hulp komen halen. 

   

               

 

 

 

 



Esther, studied Nursing at Nzoia school of nursing Kitale.  Afgestudeerd maart 
2017 

 

Esther did her  National Nursing Council exams in March 2017 and passed. She has worked 

in a Russian sponsored Hospital in Kakamega district since 1st april 2017. She supports her 

mother, brother and sister and she is very proud and happy to have achieved what seemed 

impossible some years ago. She is financially independent. She took driving license course 

and now she has her license. She is among the few girls of her age with a driving license.  

She works currently in Naivasha County referral Hospital first in in surgical male and female 

ward and now on Outpatient department.  

 

 

 


