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Even een kort bericht om u allen te laten weten 
hoe het met onze studenten gaat. 
 
Studenten 
Sinds 12 oktober jl. zijn de scholen zijn  weer 
voorzichtig begonnen, alsmede de 
universiteiten. 
 
Drie van onze studenten hebben een plaats 
gekregen op de universiteit en wel:  

 
Silas Owiti 
Silas heeft een plaats 
gekregen op de 
Kenyatta Universiteit in 
de Rift Vallei. Hij volgt de 
studie wetenschap. 
 
 
 
 
Phenny Akini 
Phenny is geplaatst op 
de Karatina Universiteit 
in de buurt van Nyeri. Zij 
studeert toerisme en 
management. 
 
 
 
 
Tyrus Omondi 
Tyrus is geplaatst op de  
Maseno universiteit in  
Kisumu. Hij studeert 
Kunst, maar in Kenia 
kan dat ook 
architectuur, fine arts en 
schrijven, zoals reporter 
betekenen. 
 
 
 

 
 
We wensen hen alle drie heel veel succes met 
hun studies. 
 
Middelbare school 
Op 12 oktober is klas 4 van de middelbare 
school AGAI weer gestart, later in de week klas 
8 en daarna de andere klassen.  Lesgeven 
online was voor hen niet mogelijk omdat onze 
studenten geen laptops hebben. 
 
Twee nieuwe studenten in AGAI zijn: 
 

Charles Osawa 
Charles woont bij zijn 
moeder. In de tuin 
verbouwen ze mais en 
hebben enkele kippen. In 
de vakanties woont hij bij 
zijn grootmoeder omdat 
zijn moeder overdag werkt. 
Hij heeft 3 broers en 1 
zusje. Vader stierf in 2008.  

 
Emmanuel Juma 
Emmanuel woont bij zijn 
grootmoeder. Zijn vader 
stierf 5 jaar geleden en zijn 
moeder heeft geen werk. 
Emmanuel is sterk en helpt 
de buurman met het 
kappen van bananen als 
dat nodig is. 

 
 
We wensen u allen een goede gezondheid 
toe en hopen dat u ons kunt blijven steunen, 
ook in deze moeilijke tijd. 
Bij voorbaat dank! 


