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Wijziging schooljaar en resultaten 
 
Vanwege de coronacrisis zijn de studenten 
langere tijd niet naar school kunnen gaan en we 
dachten dat het hele jaar 2020 als verloren zou 
moeten worden beschouwd. De 4e jaars 
studenten hebben nu echter in mei 2021 
examen gedaan i.p.v. in december 2020. 
 
De resultaten zijn: 
Brevin Osoro  B+ 
Faith Chalangat C+ 
Sherik Atieno  C+ 
Judith Atieno  C 
Dennis Arusi  C- 
Gloria Akinyi  C 
Kevin Kipkemoi D+ 
Victor Ouma  D+ 
Solomon Ochieng C- 
Susan Atieno  D 
 
Er zijn 3 studenten die in aanmerking komen 
voor een beurs voor de universiteit of HBO-
opleiding, en wel: 
Brevin Osoro, Faith Chelangat en Sherick 
Atieno.  
Erg knap in deze moeilijke tijd! 
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Faith Chalangat 

Omdat  de eindexamens op een andere tijd 
hebben plaatsgevonden, is het nieuwe 
schooljaar nu begonnen per 1 juli, in plaats van 
per 1 januari. Dat is even omschakelen, zowel 
voor ons als voor de studenten zelf. 
 
U heeft deze studenten gesponsord tot het 
einde van dit jaar en we hopen dat u dat wilt 
blijven doen, zowel voor de 3 knappe koppen 
als voor de 7 nieuwe studenten die we in plaats 
van de afgestudeerden willen opnemen in ons 
programma. 
 
Spontane actie 
Een van onze sponsors heeft een gezin in acute 
nood geholpen.  
Een alleenstaande moeder met 4 kinderen uit 
het sloppenwijkje werd ziek. Ze had malaria en 
paratyfus, maar geen geld voor medicijnen. In 
zo’n geval belandt iemand in een uitzichtloze 
situatie. Door de actie van onze sponsor kreeg 
ze medicijnen, werd weer gezond en kreeg ook 
kleding voor haar kinderen. De twee jongste 
kinderen gaan nu naar de kleuterschool. Het 
gezinnetje heeft nu weer een toekomst en de 
moeder kan weer lachen. Geweldige actie! 

 
We wensen u allen een fijne zomer toe en 
hopen dat iedereen gezond blijft. 


