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

: Alice Chepkoech
: 06-03-1989
: Werken met kinderen
: Teacher in Early Childhood Development ( Nursery school )
: 1-1-2011
: 31-12-2012

Budget

: 750 euro

Schoolgeld en school materiaal en boeken
Schoolgeld en school materiaal en boeken
Eind Examengeld voor 2012

: 330 euro
: 330 Euro
: 90 euro

Totale kosten

750 euro

Omschrijving
Alice is nu 23 jaar en kom uit een gezin met 5 kinderen Zij heeft zelf ook een kind. Het gezin
woont in Moi´s Bridge.
Haar ouders zijn werkeloos en bezitten een klein stukje land waar ze niet voldoende op
kunnen verbouwen om genoeg inkomen te krijgen. Na de middelbare school heeft Alice een
paar jaar als vrijwilliger gewerkt op een kleuter school in Eldoret.
In januari 2011 is zij aangenomen als een van de talenten in Kenia.
Vanaf januari 2011 heeft Alice meegedraaid op de Penda Toto Early Childhood Development
school in Moi’s Bridge. Tijdens haar opleidingsperiode van 2 jaar heeft zij ook hier stage
gelopen en praktijk examen gedaan.
Haar theorie volgde ze op Mamboleo ECDE College in Kapsabet. In december 2012 heeft zij
haar eindexamen gedaan en de uitslag is in maart 2013.
Ze kan op Penda Toto School in Moi’s Bridge les blijven geven.

Toekomst plannen:
Alice heeft nu een baan aangenomen op de Penda Toto School in Moi’s Bridge.
Ze is erg blij dat ze haar droom heeft bereikt en dat zij een bijdrage kan leveren aan het leggen
van een goede basis voor de latere schoolcarrière van jonge kinderen.
Ze wil graag in de Toekomst haar HBO diploma halen in Early Childhood Development met
oog op meer perspectief en mogelijkheden in de toekomst.

Algemene en specifieke projectdoelstellingen:
Alice wou graag kleuterjuf worden en nu is dit haar ook gelukt, mede dankzij de steun van
Talent Foundation. Ze vindt dat zij een belandrijke taak en verantwoordelijkheid heeft als
leerkracht in het dorp waar ze zelf is geboren en opgegroeid. Ze is nu een voorbeeld voor
andere kinderen en jonge volwassenen uit arme gezinnen.

Evaluatie van de kwaliteit van de project doelstelling:
Alice heeft bewezen dat ze een goede leerkracht is. Ze is vriendelijk, zorgzaam, kan de orde
en rust goed bewaken en plant en voert haar taken goed uit. De Penda Toto School is ook erg
blij dat ze daar les wil blijven geven.

Waardering.
Zeer goed
Ze is een leerkracht die goed haar opleiding heeft doorlopen en naar tevredenheid haar
stages heeft afgerond. Haar inzet wordt door zowel leerlingen als ouders zeer
gewaardeerd.

