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 Tack vare din insats får nästan 300 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 med dig ger vi ungdomarna en chans till en ljusare framtid och 

med det här nyhetsbrevet beskrivs vad som händer i föreningen och på Kenswed Academy.   
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KENSWED – EN SAMMANFATTNING 

Kenswed Academy 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 300 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 135 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 Academy 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 Academy, Kenswed Hospital och Kenswed Vocational Training Center drivs 

som fristående projekt inom frivilligorganisationen Global Relations, i nära samråd med 

huvudfinansiären Zelmerlöw & Björkman Foundation. Läs gärna mer på hemsidan 

www.globalrelations.se.  
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SENASTE NYTT 
  

I januari lättade Kenya på restriktionerna gällande covid-19 för gymnasieskolor, 

vilket innebär att Kenswed Academy nu är öppet för samtliga elever. Kenya har 

dock kvar vissa restriktioner, bland annat utegångsförbud nattetid. Läs mer om 

de senaste nyheterna nedan. 

 

 

Äntligen har skolorna öppnat igen i Kenya 

och eleverna är tillbaks på Kenswed 

Academy. Det är högt tryck på 

ansökningar till skolan vilket är ett tecken 

på att skolan har ett bra rykte. Dock så 

innebär det att vi tyvärr måste neka 

många som verkligen har behov utav 

utbildning.  Just nu går det sammanlagt 

292 elever på Kenswed, varav 194 är tjejer 

och 98 är killar. Innan påsk är det dags för 

eleverna i årskurs 4 att skriva nationella 

prov, vi önskar dom lycka till! 

 

 

Yrkesskolans lokaler är under 

uppbyggnad men i februari 

startade kurser i de första färdiga 

lokalerna. Hittills har 60st tagit 

examen inom stylist, 

entreprenörskap, bild, 

datorkunskap och webbdesign.  

Spana gärna in hemsidan som är 

under uppbyggnad: 

http://www.kvtc.co.ke/.   
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Kenswed Hospitals personal har fullt 

upp. Senaste tiden har man ca 150 

patienter i veckan, vilket är fler än 

någonsin. Det är fler och fler 

mödrar som vill förlösa här och 

därför har man nu öppet nattetid 

för den typen av vård. Hittills har 26 

barn fötts på kliniken. Man har 

även startat ett program för unga mödrar där de erbjuds plats på Kenswed 

Academy eller på yrkesskolan för de som är lite äldre. Förhoppningsvis kommer 

utbildningarna förbättra framtidsutsikterna för alla familjemedlemmar! Spana 

gärna in klinikens hemsida: http://kenswedhospital.com/.  

 

 

 

 

 

Kenswed Kahawa går fortfarande utmärkt att 

beställa. Just nu är det Etiopiskt kaffe som ligger i 

påsen, vilket har att göra med att överskottet av 

försäljningen går till vårt projekt med uppstart av en 

skola i Etiopien. Projektet är just nu pausat men vi 

hoppas att kunna starta upp det igen så 

småningom. Kaffet beställs hos kafferäven: 

https://www.kafferaven.se/sv/products/kenswed-

kahawa.  
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Brist på dränering har länge 

varit ett problem på 

skolgården och vid entrén till 

kliniken. Nu har investeringar 

gjorts i att anlägga diken och 

även en damm, som ses på 

bilden till vänster. Bakom 

utgrävningen ses yrkesskolan. 

Dräneringen har varit möjligt 

tack vare finansiering via 

familjen Wallman, stort tack! 

 

 

 

Containern som skickades i december 

anlände till Kenswed i mars. Dåligt väder 

gjorde att transporten blev något 

försenad men nu kommer 20.000 

tandborstar, utrustning till kliniken, 

möbler, datorer, idrottsutrustning och 

mycket mer komma väl till pass. Detta är 

tredje container vi skickar från Sverige 

och det är alltid en prövning i form av 

logistik och stora arbetsinsatser med 

packning. Men när man vet vilken stor 

nytta det gör så är det väl värt det! På 

bilden till höger lastar man av containern. 
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 Några utvalda foton 
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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/

