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I detta nummer av Global
Vision får du ta del av de
senaste nyheterna från
Finlands svenska
metodistkyrkas projekt i
Kenya. Wanjiku och
Gustav Nygård följde upp
internatprojektet i Kenya i
början av oktober.
Scanna koden
med din
telefon och
följ de senaste
nyheterna på
Facebook.

Mary Wambui som går skönhetslinjen och Franciska Lucia Malewa från
restauranglinjen visar upp sitt rum. Foto: GN.

Yrkesskolinternatets bottenvåning är nu
i bruk och bygget fortskrider
I juli ifjol öppnades dörrarna till internatets bottenvåning vid
Community College i Kiambu. Internatet består av två byggnader, en
för damer och en för herrar. Invånarna är nu 36 till antalet fördelat på
16 flickor och 20 pojkar. Eleverna tycker att rummen är rymliga och
gemenskapen är god mellan dem. Samtidigt fortsätter man att bygga
de resterande våningarna ovanpå taket på Mary, Franciska och deras
studiekamrater. Detta går bra eftersom bygget pågår på dagarna
medan de studerar. I slutet av nästa år beräknas projektet slutföras.

Just nu jobbar man bland annat med
tredje våningens väggar. Foto: GN.

Ny väg planeras. De lokala myndigheterna har uppmärksammat
yrkesskolverksamheten på ett positivt sätt. Man vill nu bygga en ny väg
som knyter ihop Kiambus centrum och yrkesskolan. Det innebär att
sträckan skulle bli 4 km kortare och tillgängligheten till skolan skulle
öka.
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INTERNATPROJEKTET
I KORTHET
Projektmål:
att ge fler unga från fattiga
familjer också längre bort
ifrån möjlighet till nästan
kostnadsfri utbildning
genom att bygga ett internat
för yrkesskolan Word of
Faith Community College i
Kiambu, Kenya.
Projekttid:
2014–2018
Sidoeffekter:
1. underlätta rekryteringen,
2. fler studerande ger optimerade undervisningsgrupper, 3. fler studerande
stärker yrkesskolans
ekonomi, 4. utrymmen som
redan är färdigställda
(skolkök, matsal, cafeteria,
utställningsutrymme)
behöver tas i bruk, vilket
stärker ekonomi och
samhällsfunktion, 5. icke
använda internatplatser kan
hyras ut och generera
inkomster till skolan.
Totalbudget:
347 820 €
Finansiering:
ca 84% med finska
biståndsmedel, ca 16%
(56 018 €) självfinansieringsandel insamlad i Finland

Aktuell statistik
Inskrivna studerande (enligt studieregistret):
AVDELNING
År 2014 År 2015 År 2016
Sömnadslinjen
Frisörs- och
skönhetslinjen
Datalinjen
Restauranglinjen
Metallinjen
SUMMA

20

13

12

TOTALT (20082016)
7 p + 153 fl

34

17

14

6 p + 128 fl

60
27
8
149

43
19
3
95

46
19
5
96

208 p + 329 fl
24 p + 157 fl
20 p
265 p+767 fl

Inskrivna studerande i Word of Faith Community College år 2017 fram
till oktober:
AVDELNING
POJKAR FLICKOR TOTALT
Nancy Gathoni
Datalinjen
24
29
53
blev den 31 maj
Restauranglinjen
3
12
15
2016 den
Frisörs- och
18
18
skönhetslinjen
inskrivna
Sömnadslinjen
15
15
eleven
vid
Metallinjen
3
3
yrkesskolan.
SUMMA
30
74
104

1000

Källa: Word of Faith Community College

Från församlingens barnhem
till församlingens yrkesskola
Mary Wanjiku Wanjeri är 18 år och började
studera på restauranglinjen i januari 2017, hon bor
i internatet. Mary hade en tuff uppväxt, hennes
mor hade mentala problem och kunde inte ta
hand om henne väl med resultatet att hon var
inlåst på ett rum i långa perioder. Hon blev
omhändertagen och som 10 åring kom hon till Mama Obeds barnhem.
Hon var då svag och kunde t.ex. inte hoppa som de andra barnen. Nu
trivs hon i yrkesskolan och skickar många hälsningar till Finland.

Projektägare i Finland:
Finlands svenska
metodistkyrka/
Rådet för mission
Projektägare i Kenya: Trons
Ords församling (Word of
Faith Church, Kiambu)

GlobalVision
Nyhetsbrev från Finlands
svenska metodistkyrka/
Rådet för mission.
Ansvarig utgivare: Bernt
Klockars

Teorilektion på restauranglinjen. Mary längst till vänster. Foto: GN.
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