Naam
Date of Birth
Talent
Dream
Start date support
End date support

: Patrick Murundu Wafula
: 18-11-1985
: Teaching
: To become a Primary school teacher
: 1-09-2010
: 31-12-2012

Budget

: 1072 euro

College fee 2010 plus transport and basic needs costs
College fee 2011 plus transport and basic needs costs
Transport en school materiaal

:
:
:

372 euro
600 euro
100 euro

Total costs

:

1072 euro

Omschrijving
Patrick is 27 jaar en het eerste kind van een gezin met 7 kinderen. Hij woont in Ndabarnach
village in Moi’s Bridge samen met zijn oma. Zijn vader (alleenstaand) woont samen met de
andere 6 kinderen en hij werkt af en toe als arbeider bij kleine bouwactiviteiten.
Omdat hij de eerste in het gezin is heeft hij ook een kans gekregen om verder dan de basisschool te studeren. Na de middelbare school kon zijn vader helaas zijn opleidingskosten niet
verder betalen.
Patrick zat vanaf 2006 thuis bij zijn oma waar hij grote rotsblokken tot kleine stenen maakt
met een grote hamer, om de stenen daarna verder te verkopen aan huizenbouwers. Het duurt
een week om een vrachtwagen te vullen en daarmee verdiende hij dan zo’n 5 euro. Met het
geld wat hij verdiende kon hij zijn oma en zichzelf van eten en basisbehoeften voorzien.
Hij wou graag docent worden. Omdat hij geen geld had had hij ook nooit gesolliciteerd voor
een plek. Hij begeleidde wel zijn broers en zussen met huiswerk en in de vakanties coachte
hij kinderen die extra begeleiding kunnen gebruiken. Patrick is door de commissie
geindentificeerd en uitgenodigd voor een gesprek. Het bleek dat hij een droom had om docent
te worden en hij had ook de kwalificaties om toegelaten te worden. Hij is direct gaan
solliciteren en hij kreeg een plek aangeboden in Kamwenja Teachers college in Nyeri,
ongeveer 350 Km van Moi’s Bridge
Hij heeft zich gespecialiseerd in integrated science ( natuur, scheikunde en biologie )
Wiskunde en landbouwkunde.
Patrick is geslaagd voor zijn eindexamen in augustus en vanaf september werkt hij als docent
in Maroon Primary School. Hij is ontzettend dankbaar voor wat de talent foundation voor hem
heeft gedaan.
Toekomst plannen:
Hij gaat vanaf 2013 in Ndabarnach Primary school les geven. Dat is een public school waar
hij ook zelf op de basis school heeft gezeten. Dit geeft hem de mogelijkheid om in de
toekomst als leraar een vaste baan bij de regering te krijgen.
Zo wil hij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in zijn eigen omgeving.

Algemene en specifieke projectdoelstellingen:
Patrick wou graag docent worden, maar er was geen geld om zijn opleiding te betalen. Vijf
jaar na het beeindigen van zijn middelbare school kreeg hij een gouden kans die zijn leven
helemaal heeft veranderd en hij is er nog elke dag dankbaar voor. Zie hieronder een deel van
zijn brief.

Evaluatie van de kwaliteit van de project doelstelling:
Hij heeft in de opleidingsperiode bewezen dat hij een goede docent is. Hij kreeg goede
beoordelingen en zijn begeleiders waren ook erg trots op hem. Hij heeft zijn droom die eerst
onbereikbaar was met de steun van talent foundation gerealiseerd, door zijn vastberadenheid
toewijding en inspanning.
Conclusie:
Patrick’s leven is letterlijk veranderd! Van een arme, kansloze jongen is hij tot een
respectabele deskundige jonge docent met veel kwaliteiten geworden.

Waardering:
Zeer goed. We zijn vooral erg trots op deze jonge ijverig, respectvol en vakkundig docent.
Hieronder een recommendation letter van zijn laatste stage plek.

