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 Tack vare din insats får över 350 elever gå i skolan, äta sig mätta och känna mer hopp om 

framtiden. Vi anser att utbildning är en viktig väg ur fattigdom och avgörande för hur man klarar 

sig vidare i livet. Tillsammans ger vi ungdomarna en chans till en ljusare framtid och med det här 

nyhetsbrevet beskrivs vad som händer i föreningen och i Kenswed Organization.   
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KENSWED ORGANIZATION – EN SAMMANFATTNING 

Kenswed Secondary School är en gymnasieskola för fattiga ungdomar i Nairobi, 

Kenya. Fattig ungdom är i det här fallet ungdomar som inte kan betala skolavgifter, bor i 

slummiljö och har i regel ensamstående föräldrar med mycket låg inkomst. Kenswed 

startade 2012 och har stadigt vuxit till en skola med över 350 elever, 17 lärare och 

ytterligare 11 personer i personalstyrkan (kökspersonal, kurator, kommunikatör och 

vakter). Dessutom hjälper några alumner till på skolan mot en mindre ersättning. Skolan 

blev ett internat 2017 och där bor idag 180 flickor. Vi bistår även med boende åt 40 

hemlösa pojkar.  

Kenswed Hospital öppnade 2019. Det är en hälso- och mödravårsklinik som bland 

annat erbjuder stöd åt gravida och allmän hälsovård. Man hjälper även till med 

förlossningar och flertalet barn har fötts på kliniken. Man har även en ambulans som gör 

att man kan hjälpa de som inte har möjlighet att ta sig till kliniken. 

Kenswed Vocational Training Center är en yrkesskola som erbjuder olika praktiska 

utbildningar som lättare ska leda till jobb för de som inte väljer eller kan läsa vidare på 

högskola. Skolan startade i november 2020 med utbildning inom hair and beauty.  

På Kenswed finns det installerat en vattenbrunn som förser skolan med vatten och 

erbjuder även vatten till boende i närområdet. Vi har även installerat solpaneler som 

driver vattenpumpen. På skolgården finns en multi-court arena, som kan användas till 

bland annat bandy och basket. Här kan eleverna fokusera på sina studier och mår bra 

tillsammans med sina kamrater. På morgonen serveras te med bröd och till lunch 

serveras Ugali (majsgröt), Githeri (majs och böngryta) eller annan lokalproducerad mat. 

Lokalerna har även indragen el som gör det möjligt att använda datorer och projektorer 

i stor omfattning samt att även studera på kvällen när solen gått ned. 

Kenswed Secondary School följer den kenyanska läroplanen och de regler som 

Ministry of Education har satt upp. Skolan har även ofta utbyten med svenska lärare och 

lärarstudenter för att utveckla pedagogiken på skolan. 

Kenswed Secondary School, Kenswed Hospital och Kenswed Vocational Training 

Center drivs som fristående projekt inom frivilligorganisationen Global Relations, i nära 

samråd med huvudfinansiären Zelmerlöw & Björkman Foundation. Läs mer på vår 

hemsida www.globalrelations.se.  
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SENASTE NYTT 
  

Skolan och utbildningar har börjat igen efter sommaren. Nu går det 372 elever på Kenswed 

Secondary och det är kul att det fortfarande finns ett stort intresse att ansöka till skolan. 

  

Skolstarten blev något 

förskjuten efter sommaren på 

grund av valet i Kenya som 

hölls 9e augusti. En omfattande 

utvärdering av Kenswed har 

gjorts av Rosemary (via enkäter 

som besvarats av alumner). 

Den visar att de över lag är 

nöjda med utbildningen och 

att den haft stor inverkan på deras familjer och samhället. 99% av de som 

svarat anser att skolgången på Kenswed har ändrat deras inställning 

gentemot möjligheten att eliminera fattigdom i sitt eget och sina familjers liv. 

Utvärderingen visar också att de flesta som har fått Kenswed Scholarship (se 

nästa stycke) nu är anställda eller egenföretagare. Roligt att se att våra 

insatser gör avtryck hos individer och samhället! 

 

 

 

Kenswed Scholarship Program tilldelas elever 

som har ambitioner att läsa vidare på 

högskola. En som har fått detta och nu tagit 

en kandidatexamen från Kenyatta University 

är Geoffrey Otieno (på bilden till höger). 

Geoffrey har länge studerat samtidigt som 

han agerat förälder åt sina syskon så han är 

väldigt tacksam över allt stöd! I år har 22 

elever fått stipendiet. Några av dem kan ni se 

på filmen i nedan länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0UAAW3l08M 
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I september startade nya utbildningar på 

yrkesskolan. Det finns behov av fler 

platser på kurserna inom frisör och 

manikyr/nageltekniker. Samtidigt finns det 

utmaningar för lärarna inom 

programmering då eleverna har väldigt 

olika förkunskaper. Vi ser även ett behov 

av att utbilda tekniker inom solkraft och 

kommer starta en utbildning i januari. 

CheckWatt har delvis finansierat 

uppstarten av utbildningen. 

 

 

 

Kliniken drivs nu delvis av 

solenergi via en solcellscarport. 

Det är Miale Solar inventions som 

har installerat anläggningen.  

Det finns goda möjligheter för 

solkraft i Kenya. Ännu finns det 

dock endast strax under 200MW 

installerat i landet, att jämföra 

med Sveriges ca 1600MW. 

 

  

 

Kliniken har nu haft totalt 168 födslar och 

13907 besök. I augusti hade man dessutom 

första besöket med den mobila kliniken i 

Kajiado County. Man hjälpte 22 patienter 

med bland annat konsultation, 

tandundersökning och distribution av 

medicin. Det var väldigt uppskattat och 

snart blir det en ny ort som får besök. 
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Hälsningar från studenter från LiU som gjort praktik på Kenswed 

 Jambo, 

  

Edvard och Kassandra här, som 

hade den stora förmånen att få 

spendera nästan en månad på 

Kenswed i slutet av vår 

utbytestermin. Reflektionerna 

och erfarenheterna är många, 

men det som främst ska lyftas 

fram här är eleverna. När man 

kommer från svensk skolmiljö 

där elever ej sällan är 

otacksamma och i värsta fall 

bemöter lärare rakt av illa, var 

det omöjligt att inte notera den föredömliga respekten och lusten att 

lära hos Kensweds elever. Denna lust speglas även i resultaten på deras 

arbeten som håller väldigt hög nivå. Därtill var stämningen i klassrummet 

lekfull och munter. Ett konkret exempel vi ämnar ta med oss hem till 

undervisningen på hemmaplan är att eleverna applåderar när någon 

gjort eller sagt någonting bra. Detta sker på nästan varje lektion - och 

vem vill inte ha en applåd?  

 

Utmaningarna som skolan möter är 

naturligtvis många och av olika 

karaktär. En av dessa som vi hade 

mindre inblick i är deras 

hemförhållanden. Hembesöken i 

februari gav oss dock en viss 

förståelse kring hur eleverna har det. 

Vidare är det en hårfin balans mellan 

att respektera läraren och att gå till 

överdrift med dito. Om elever, och 

föräldrar, på svenska skolor tenderar 

att respektera läraren för lite tenderar 

väl eleverna på Kenswed att 

respektera läraren för mycket. 

Samtidigt var detta inte någonting 

som präglade stämningen i klassrummet, vilken istället genomsyrades av 

en respekt som inte inkräktar allt för mycket på lusten att lära. När man 

jämför Kenswed med svenska skolors förutsättningar kan man se många 

förbättringsområden. När man på samma sätt jämför svenska skolor med 

Kenswed har vi emellertid också en massa saker att lära oss av hur saker 

går till där. Respekten för läraren är en sak. Tacksamheten och den 

efterföljande målmedvetenheten gentemot att få en chans till bildning 

är en annan, och möjligtvis en viktigare sådan.  
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Avslutningsvis vill vi tacka så mycket för möjligheten att få undervisa på 

Kenswed. Denna möjlighet har gett oss pedagogiska färdigheter och 

förhållningssätt vi inte hade innan och som vi bär med oss hem; roliga 

och tänkvärda minnen vi för alltid bär med oss samt en förfinad lins att 

betrakta världen utifrån präglad av tacksamhet och optimism. För att 

inte ära sina egna möjligheter är respektlöst gentemot de som inte får 

möjligheten, men vi stressar också upp oss för mycket i Sverige och i väst. 

I stunder har man varit trött på pole pole och att allt löser sig. Men 

mycket löser sig. Man behöver inte jaga upp sig i onödan. Kenswed 

utgör en bro mellan dessa två, på många sätt, motpoler och således 

kan vi lära oss mycket av varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

"It seems impossible until it's done". Att skapa Kenswed hade varit 

omöjligt utan lite svenskt hederligt driv. Fast vad är vitsen med att ha en 

skola med suveräna förutsättningar om lusten att lära och respekten 

gentemot det privilegium utbildning innebär går förlorad?  

  

Asanteni sana. 

  

Vi hörs och ses i framtiden! 

  

Våra varmaste hälsningar, 

Edvard och Kassandra 
 

 

 

 

NYHETSBREV 

Sep 2022 



 

 

 

Global Relations 

 

Dan Öisjöen 

Global Relations 

 

 

 

 

STÖD OSS 
 

 Vi påminner om att det är möjligt att stödja projektet via autogiro.  Är du eller vet du någon 

som är intresserad av detta så finns all information på hemsidan www.globalrelations.se. 

Målet är att månadssponsorer ska täcka upp de fasta månadskostnader så att vi kan 

fokusera mer på utveckling och förbättring. Vi ber därför dig att informera om projektet för 

vänner och bekanta för att få in fler sponsorer och göra detta möjligt! Vi är en liten 

organisation som drivs helt ideellt så all hjälp är vi mycket tacksamma för. 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till er som gör detta möjligt 

 

 

Alla privata sponsorer! 

STÖD PROJEKTET 

Swish 1234537775  

eller 

Bg 5432-2151 

Vi är så tacksamma! 

BARMAN CONSULTING AB 

http://www.globalrelations.se/

