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

Robert heeft zijn stage van 6 maanden goed afgerond. Hij heeft zijn eindexamen gedaan en wacht 

op goed resultaat. De afstudeer ceremony is in december 2022. Het was een lange weg voor Robert 

en de Covid uitbraak maakte het ook niet makkelijk, maar toen hij in 2017 zijn opleiding begon op 25 

jarige leeftijd was hij al zo gemotiveerd en vastbesloten dat hij over een paar jaar zijn diploma op zak 

zou hebben en een competente Engelse docent zou worden. Hij werkt nu al op zijn stage school st 

Paul’s Kamonjil High school in afwachting van zijn graduation ceremony in December. 

 

Boven de klas van Robert en onder Robert links en rechts Robert midden in 2017 

   

 

 



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

Isaac bereid zich voor op het herexamen in September 2022. In November moet hij nog zijn online 

registration examen doen in Kitale en dan is hij klaar met zijn opleiding. Na het zakken voor een van 

de vier vakken van zijn eind examen zat hij even niet goed in zijn vel. Zijn vader die ontslagen werd in 

Januari 2022 als knecht had hoge verwachtingen dat hij het thuis beter zou maken na zijn examen in 

April 2022. Voor Isaac was dit ook een grote schok want hij is een van de beste leerlingen van zijn 

jaar. Hij was simpel weg erg nerveus voor het eerste examen en het examen was ook echt moeilijk 

waardoor het niet goed is afgelopen. 

Isaac hebben wij gezien op zowel zijn opleidingplaats in Kapenguria en thuis. Hij is een van de 3 

gezondheidswerkers in zijn dorp. Er is een laborant en een andere verpleegkundige. Op zijn vrije dag 

komen mensen medische vragen stellen of zorg zoeken. Hij had Clinton een jongen van 6 jaar 

verzorgd op een van zijn stage plekken. Clinton had ernstige brandwonden op zijn rug. Zijn Moeder 

had hem verwaarloosd en hij kreeg een ongeluk met vuur. Omdat niemand hem in het ziekenhuis 

kwam bezoeken en hij zo lang werd opgenomen zonder te betalen heeft Isaac samen met het 

ziekenhuis en zijn moeder afgesproken dat hij verder verzorgd wordt door Isaac in zijn ouderlijk huis. 

Clinton is nu genezen en hij wordt nog steeds opgevangen bij Isaack thuis, omdat de Moeder niet in 

staat is om voor hem te zorgen naast de andere 5 broers en zussen  

    

Isaac en Clinton links en de keuken bij Isaacs ouders.  

Zonder volwassentoezicht gebeuren er ongelukken met vuur! 



 



 

 



 

 



 

 

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

Sciences in Eldoret 

We hebben Enock even ontmoet in Eldoret op onze weg naar Moi’s Bridge.Het was een waardevolle 

ontmoeting met een talent die we alleen op papier kennen net als we de meeste talenten voor het 

eerst ontmoetten.Hij was enthousiast en blij ons te ontmoeten.Met veel waardering sprak hij over 

zijn dankbaarheid voor de kansen die hij gekregen heeft. Als eerst geborene is hij zeker een sterke 

man die de verantwoordelijkheid van thuis nu al draagt en dat is vooral te zien aan hoe hij voor zijn 

zus zorgde die ernstig ziek werd en op intensive care belandde.Hij handelde als professional en als 

een zeer zorgzaam broer, terwijl hij ook op zijn studie goed functioneerde en communiceerde . 

   

 



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

Abigael is klaar met haar opleiding en zij is ook geslaagd. In augustus kreeg zij te horen dat ze 

geslaagd was voor het eindexamen dat afgelegd werd in juni 2022 en zij was er erg blij mee. Nu kan 

zich oriënteren op werk.  Op 1 december 2022 is de officiële diploma-uitreiking op het Manza 

college in Kitui. 

Abigael schreef na de uitslag: 

Hallo to you all 

I would like to inform you that i am done with my training and i have passed well. We thank God for 

this far and I wanna thank you for the opportunity you gave me. I really appreciate all the efforts 

done by various persons to make this possible for me. I wish you all Gods blessings from the bottom 

of my heart. 

Yours sincerely 

Abigael 

    

 



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

Felix heeft besloten om te gaan werken in een apotheek in Baringo district met de kennis van zijn 

verpleegkunde opleiding 

 

Esther: Ondernemer hoofdzakelijk  in cereals en tweedehands kleding rondom feestdagen 

We hebben Esther helaas niet ontmoet omdat ze net was bevallen van een zoon en even pauze 

moest nemen met haar onderneming. Het was nu oogstperiode van de bonen en de mais oogst volgt 

over 2 maanden. Esther kijkt er weer naar uit om deze eerste oogst weer te gaan opkopen en 

verkopen. Zij is erg tevreden hoe het gaat met de handel. 

 

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

Odinga University in Bondo, Kenya  

Lydia heeft haar eindexamen gedaan en zij wacht op de goede uitslag 

   
 
 
 
Elssy : Diploma in Teacher Education at Kagumo teacher training college  
 
Het gaat goed met Ellsy. Trots vertelde zij dat ze naar het tweede jaar gaat van haar opleiding en ze 
keek er naar uit om docent te worden op de middelbare school. We vroegen Elssy om op bezoek te 
komen waar we verbleven omdat we ook andere talenten had uitgenodigd op verschillende tijden. 



     
Ellsy deed mee met college atletiekwedstrijd waar haar groep won 
 

 
 



 
 

 
 
Iedereen kan haren knippen op het platteland zelfs Ellsy droeg een steentje bij. 
 
 
  



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

 

Cresence tijdens het praktijk onderwijs, 

electrical engineering, masonry and mechanical production 

 

Cresence startte begin januari 2022 met zijn eerste semester van het derde jaar. Dat liep tot mid- 

April. Vanaf 19 april tot begin augustus was zijn tweede semester. De planning is dat hij vanaf 

augustus tot November zijn industriele stage gaat doen. Het gaat verder goed met Crescence omdat 

hij nu geen extra financiele zorgen heeft voor het betalen van zijn kamer. Cresecence begint 

volgende jaar 2023 januari met het laatste jaar van zijn opleiding. Ze zijn veel bezig met praktijk-

onderwijs en uitvoering van opdrachten op school. 

Hieronder de vakken die hij gevolgd heeft en die hij in semester 2 van het derde jaar (3.2) gaat doen. 

Year 3.1 

1. AMS332 Probability & statistics  

2. EET300 Digital Electronics  

3. EET301 DC Machines & transformers  

4. EET302 Control Engineering  

5. EET303 Computer Aided Design  

6. EET304 Electromagnetic Field Theory  

7. EET305 Electrical Engineering Laboratory V 

  

Year 3.2 

1. AMM317 Numerical Methods  

2. EET306 Signal and Systems  

3. EET307 Power Electronics  

4. EET308 Control Engineering II  

5. EET309 Microcontrollers and Microprocessors Technology  

6. EET310 Digital Circuit Design  

7. EET311 Electrical Engineering Laboratory VI  

8. EET312 Industrial Attachment  

 



   

    

    

 

 

 

  



Viola: studeert Nursing at Nzoia school of Nursing Kitale.  

Viola heeft eind examen gedaan in april 2022 en zij is geslaagd. Zij is nu geregisteerd bij de Nursing 

Council of Kenya als verpleegkundige.Zij is nu een baan aan het zoeken in Eldoret de komende 

weken.Er is veel vraag naar dus zij wordt snel aangenomen in een van de ziekenhuizen of 

gezondheids posten. Wij waren ontzettend onder de indruk van haar doorzettingsvermogen als wat 

oudere moeder van een leuke zoon om toch die opleiding af te kunnen maken, zonder steun van de 

omgeving en met name tegenwerking van de kerk, die niet vond dat ze een opleiding moest doen. Zij 

was erg sterk en heeft in de kerk iedereen vertelt dat ze geslaagd is en dat ze hen wilde bedanken 

voor hun gebeden, waardoor het voor iedereen duidelijk was dat ze ondanks de tegenwerking toch 

geslaagd is. Zij is een onafhankelijke vrouw geworden als zij nu werk vindt en haar eigen keuzes 

verder kan maken. 

      

 



Sharon: opleiding HBO  Verpleegkunde Muranga KMTC 

Sharon loopt nu stage op Mathare Pyschiatric Hospital in Nairobi. Het was dan ook makkelijk met 

haar even af te spreken in de hoofdstad de dag voor onze terugvlucht naar Nederland. Zij is nu aan 

het specialiseren tot een psychiatrisch verpleegkundige. Zij was een spontane vrolijke en energieke 

meid die haar best deed om ons te vertellen over haar opleiding en haar leven in Muranga waar haar 

opleiding zit. Zij had helaas een moeilijk periode, nadat een van zijn twee broers zelfmoord pleegde 

in de Corona tijd. Hij kon het leven niet meer aan omdat zijn moeder uit haar huis was gezet omdat 

ze de huur niet kon betalen en dus hij geen thuis meer had en geen baan en geen geld. Het leven in 

Kenya is erg duur geworden de laatste jaren en de effecten van de Covid uitbraak en de oorlog in 

Ukraine zijn duidelijk merkbaar vooral onder de families van onze talenten die het al zo moeilijk 

hadden. Gelukkig gaat het goed met Sharon en zij hoopt dat zij eindexamen kan afleggen in januari 

en zo snel mogelijk een baan kan vinden als verpleegkundige 

 

 

 

 



 

 

Sharon voor het standbeeld van Jomo Kenyatta de eerste president van Kenia na de 

onafhankelijkheidstrijd in 1963 

 



Joan:  Bsc Nursing Kenya Methodist University  

Joan heeft haar eerste jaar afgesloten met goede punten. Zij is een zeer slimme en goede leerling die 

erg hard werkt om haar droom te bereiken. Wij zijn op bezoek gegaan bij haar ouderlijk huis. Joan 

was even thuis omdat er verkiezingen kwamen en alle studenten kregen vrij zodat ze veilig zouden 

zijn in het geval er onrust zou komen en ze dan onder de verantwoordelijkheid zijn van de ouders. 

We hebben gezien hoe het gezin het financieel moeilijk heeft. De vader vertelde dat hij 7 dagen per 

week stenen hakt om 50 euro te verdienen. Ze kunnen daar nauwelijks eten van kopen laat staan 

andere zaken als studiegeld. Ze hebben wel een eigen koe, een stuk land met veel groenten die ze 

kunnen verkopen en opvallend was ook de heel positieve sfeer bij hen thuis. Vader zelf was een 

goede leerling, maar kon de studie door financiele problemen bij zijn gezin thuis niet afmaken. Mooi 

om te zien hoe hij samen met zijn vrouw knokt om zijn kinderen wel die mogelijkheid te geven. Hij 

was zo dankbaar voor de steun van talent dat hij er duidelijk geëmotioneerd door was. 

 

Joan links met haar zus Sharon, broer Ruben, broer Amon en vader Paul 



 

 

De werkplek van vader waar hij de grote blokken tot kleine stenen hakt voor gebruik in de bouw 



 

 

Vader is trots op zijn werk en zijn dochters. Als zij werken en geld verdienen kan hij stoppen met 

stenen hakken.  Want dat is erg ongezond werk. 

 



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

Ian is op het moment bezig met zijn laatste industrial attachment in Eldoret op het technical training 

institute. Hij geeft daar ook les. Hij is al klaar met zijn theoretische route en hij heeft al eindexamen 

gedaan.In december heeft hij zijn graduation en daarna ligt de digitale wereld in Kenia voor hem 

open. Hij heeft oude laptops uit Nederland klaar gemaakt voor gebruik door Talent foundation 

talenten, zodat ze die kunnen gebruiken in hun studies. 

. 

 

 

 

  



Denis: studeert Environmental planning and management at Kenyatta university Nairobi 

Denis is klaar met zijn opleiding en hij wacht op zijn graduation ceremony in December 2022. Hij 

hoopt een baan te vinden binnenkort. Hij kan pas solliciteren nadat hij zijn diploma heeft na de 

graduation in December. 

 

 

      

  



Voorheen ondersteunde Talenten 

Kevin:  Building technology at Rift valley technical institute Eldoret 

Kevin is nu ondernemer. Hij studeerde vorig jaar af. Hij bouwt van alles van simpele tot complexe 

gebouwen samen met andere ondernemers. Hieronder voorbeelden van gebouwen die hij mee 

bouwt en Kevin zelf die we meerdere malen op de weg tegenkwamen als hij voor zijn koeien zorgt. 

Hij blijft een stille harde werker. 

      

  .  

 

Een huis in aanbouw in Eldoret waar Kevin ook meewerkte 



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

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

Harun is een hard werkende ondernemer.  Zijn Mpesa business is nu een goed bekende dienst in de 

wijk en men maakt  er goed gebruik van. Mpesa  is een mobiele telefoon geld transactie business    

dat in Kenia gebruikt wordt om de functies van een bank grotendeels over te nemen. Het is dan ook 

goed dat zelfs de armste mensen toegang tot Mpesa hebben als ze een in de afgelegen dorpen 

zitten. Harun heft het voor hen mogelijk gemaakt, terwij je een kilosuiker komt kopen in zijn winkel 

kan iemand ook geld ontvangen of versturen. 

 

   

Harun bij zijn winkel en zijn motor cycle die hij van zijn verdiensten gekocht heeft zodat hij 

makkelijker melk kan ophalen bij de boeren 

 



Gilbert : landbouw en veeteelt 

 

Gilbert op zijn werk bij een mango boer (inspection of pests and diseases on Mango) 

   

Gilbert inspecteert de kolen en rechts bij de een voorlichtingsevenement voor boeren 

Gilbert werkt nog steeds met plezier op het Research center van KALRO in Kitale. Hij is onderzoeker 

maar gaat ook regelmatig naar de boeren bijeenkomsten en grotere Agricultural exposities om 

nieuwe technieken in de landbouw en veeteelt te kunnen laten zien aan boeren en ook zo nodig 

adviezen te geven. 



Patrick : Leerkracht 

Patrick werkt nog steeds als leerkracht op Alale primary school in West Pokot. Alale is een  afgelegen 

gebied bij de grens met Uganda  waar vaak onrust is en er zijn vrijwel geen leerkrachten die daar 

willen  gaan werken. Hieronder Patrick tweede van links met zijn  collega’s. Allemaal mannen omdat 

het voor vrouwen niet veilig is. 

  

 



Shadrack: Community development and management worker 

Shadrack werkt in Turkana County in het noorden van Kenia het noordelijk gebied dat grenst aan 

Ethiopie. Het is een semi woestijn/woestijn gebied. Er wonen daar nomaden van het Turkana volk. 

Ze hebben geiten en kamelen maar door de droogte hebben ze de laatste tijd vaak alle vee verloren. 

Shadrack werkt met verschillende organisaties o.a oxfam novib,Tearfunds Netherlands on respond 

to drought emergencies, Brot fur die Welt Duitsland, Diakonia -sweden en Danish Church Aid. Ze 

bereiken de gemeenschap met de eerste meest urgente hulp en waar nodig langdurige  en 

duurzame hulp. Regelmatig zien we in Nederland op het journaal de droogte in de gebieden waar hij 

actief is. 

 

Voedselhulp in Lokichar Turkana 

 

Shadrack Links met de directeur uit Denemarken van Danish Church Aid 



Esther:  Verpleegkundige 

Esther werkt sinds maart 2022 als verpleegkundige in Engeland met HFH health care London voor 

complexe thuiszorg voor kinderen en volwassenen en zorgt voor thuisbeademing, tracheostomie 

verzorging, voeding via PEG en andere sondes en stoma care in London en South east of London. 

Haar moeder en familie zorgen voor haar zoontje en zij gaat een aantal jaren ervaring opdoen in en 

verdient daar een salaris zodat ze haar moeder en familie beter kan ondersteunen 

 

 

    

 



 

Bij de moeder van Esther met haar zoontje 

 

 

 

 

 

 


