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 Tack vare din insats får över 360 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.   

 



 
Global Relations 

 

 

  

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 360 elever och mer än 50 

anställda (lärare, kökspersonal, kurator, kommunikatör, vakter med mera). 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. I början av 2023 har 

kliniken behandlat mer än 18.000 patienter. 

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. Den startade i november 2020 med utbildning inom hair and beauty. Här går 

cirka 100 elever.  

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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Mercy tilldelas stipendium av lärare Nite. 

Projektledare Kevin Lillan föreläser. 

Gruppsamtal om mental hälsa. 

 

SENASTE NYTT 
  

En ny termin har startat med 74 nya elever fördelat på två klasser. Sistaårseleverna skrev 

nationella prov i slutet av förra året och nu har resultaten kommit. 

  

Eleverna i årkurs 4 skrev som sagt 

nationella prov i slutet av förra året, och 

resultatet blev det bästa hittills! Det var 

24 elever som fick betyg C eller högre, 

vilket är en förutsättning för att få läsa 

vidare på högskola. Alla 24 tilldelades 

stipendium från Zelmerlöw & Björkman 

Foundation vilket ger dom finansiellt 

stöd till att läsa vidare på högskola. Kul! 

 

Yrkesskola byggs nu ut med en till 

våning. Det har även startats en 

utbildning till solcellstekniker. I februari 

var projektledaren Kevin Lillan ute och 

marknadsförde på Ngong Township 

Secondary School. Han pratade bland 

annat om karriärval och trender inom 

arbetsmarknaden. Utbildningarna är 

viktiga på så sätt att de fort ger 

kompetenser som behövs på 

arbetsmarknaden och kan 

då minska arbetslöshet och fattigdom. 

 

Den mentala hälsan är viktig och diskuteras 

mycket i Kenyanska skolor. På Kenswed 

genomfördes nyligen gruppsamtal där 

studenter kunde dela med sig av sina känslor 

och träna upp sina sociala och emotionella 

färdigheter. På Kenswed stöttas även eleverna 

genom individuella terapisessioner för att 

förbättra den psykiska hälsan.  
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Mycket skräp samlades in runtom Kibiko. 

Elever, föräldrar och lärare sågs för samtal. 

Kensweds fotbollslag spelar match! 

 

 

Tillsammans med elever från 

Berzeliusskolan har eleverna plockat 

skräp i området runt Kibiko. Ett syfte är 

att öka förståelse för miljön och att alla 

måste ta ansvar. I samband med 

detta fördes även diskussioner om 

allmän miljövård, grön energi och 

klimatförändringar. Kensweds elever 

kommer att besöka skolan i Linköping i 

slutet av mars. 

  

 

Kenswed anordnade en akademisk 

dag där föräldrar, elever och lärare 

träffades. Syftet är bland annat att 

öka föräldrarnas engagemang i 

barnens utbildning. Det leder till att 

barnens motivation ökar och 

skolresultaten förbättras. Samtal 

mellan barn, lärare och föräldrar 

hjälper också till att identifiera om 

barnen har problem i skolan. 

 

 

 

På Kenswed är idrott populärt! Man 

har även ett eget fotbollslag som 

har spelat olika turneringar. Spana 

gärna in gruppen ”Kenswed soccer 

girls” på Facebook! 
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Nya elever på Kenswed! 

Den 9e februari började 74 nya elever sin 4 år långa resa på Kensweds 

gymnasieskola. De anlände tillsammans med sina föräldrar eller andra 

släktingar och välkomnades av skolans personal som satt upp ett tält där 

registrering organiserades. Vi hoppas att dom kommer trivas, finna 

vänner för livet och få en utbildning som leder till drömjobbet. Nedan är 

några fina bilder på de nya eleverna vid registreringen samt under ett 

första inspirationssamtal med föreståndare Isaac Macharia. 
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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 

SÖRGÅRDSSKOLAN 

<< 

http://www.globalrelations.se/

