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Studenten 
Vanaf 2003 tot heden hebben we 112 studenten 
gesponsord. Daarvan is ongeveer 40% er in 
geslaagd om toegelaten te worden tot de 
universiteit. Hieruit blijkt wel dat onze studenten erg 
gemotiveerd zijn en ten volle hun kans benutten op 
een goede toekomst. 
De oud-studenten zijn nu verenigd in een soort 
“Alumni-club” en geven steun aan de beginnende 
studenten.  We zijn daar erg blij mee. 
 

De eerlijkheid gebiedt ook te 
vermelden dat we in al die jaren 
ook 7% van de beginnende 
studenten hebben moeten 
wegsturen vanwege slecht gedrag. 
 
Bonface Odoyo is eind februari 
gestart op de universiteit met de 

studie Bachelor of Arts. We wensen hem veel 
succes. 
 
Afgelopen januari zijn 7 nieuwe studenten gestart 
op de middelbare school AGAI. Vier meisjes en drie 
jongens. 

 
Roslyn        Samantha       Naomi         Zainab 

  
 
 
 
 
 
 
 

Godfrey               Gregory      Stanley 

 
Door een gift van een sponsor hebben we alle 
studenten een deken kunnen geven, zodat ze geen 
van allen nog kou lijden ’s nachts. 
 
Enkele keren per jaar organiseren we een 
bijeenkomst op Maraboi voor alle studenten die 
we op dat moment sponsoren. Sinds kort hebben 

ze allemaal een badge met hun naam, zodat 
duidelijk is dat ze bij ons horen en dat het 
schoolgeld op tijd is betaald. 
 

 
 
Dit zijn degenen die momenteel op de middelbare 
school AGAI studeren in klas 1 t/m 4 
 
De dochter van onze oud-student 
Kevince en zijn  vrouw Irene groeit 
voorspoedig.  
Zij is vernoemd naar Marijke Rieks 
en wordt Martina genoemd.  
 
Kleuters 

 
Vanwege een gift van een sponsor mochten de 
kleuters met de juffen op schoolreis naar het 
museum in Kisumu. De meeste kleuters hadden 
nog nooit in een auto gezeten, dus een hele 
belevenis voor die kleintjes. Het was een zeer 
geslaagd uitstapje waar nog lang over gepraat is. 
 
We wensen u allen een fijn begin van de lente. 


