
Naam   : Rebecca Jepchumba 

Date of Birth   : 18/01/89 

Talent   : Goed in wiskunde 

Dream   : Accountant worden 

Start  date support : 01-06-2011 

End  date support  : 31-12-2012 

 

 

Budget                           

         : 865 euro  

        
College geld en kosten kamer  2011     : 415 euro 

College geld en kosten kamer  2012     : 450 euro 

             

Totale kosten        : 865 euro 

 

Omschrijving 

Rebecca is nu bijna 24 jaar. Zij is het eerste kind van een gezin met 6 kinderen. 

De ouders van Rebecca hebben een klein stukje land waar alleen het huis op kan staan met een klein 
tuintje voor wat groente.  
Haar ouders hebben geen vaste baan en kunnen moeilijk rondkomen met hun inkomen. 
Omdat Rebecca een slim meisje was hebben de ouders alles op alles gezet om haar onderwijs te laten 

volgen. Na de middelbare onderwijs wou Rebecca graag een opleiding tot accountant doen. 

Na het middelbare onderwijs in 2007 hebben de ouders van Rebecca 3 jaar gespaard om het eerste jaar 

te kunnen betalen. Na haar eerste jaar zou Rebecca met de  opleiding moeten stoppen.  

In februari kwam de vader naar de commissie om hulp te zoeken omdat hij van de steun van talent 

foundation had gehoord. 

In maart 2011 heeft de commissie besloten om de aanvraag van Rebecca in te dienen voor 

ondersteuning vanaf juli 2011, zodat haar talent en droom niet verloren zou gaan en de inzet van de 

ouders tot nu toe niet voor niets is geweest. 

Rebecca’s verzoek werd gehonoreerd en dus kon zij in juli 2011 haar tweede jaar beginnen. 

In november 2012 heeft Rebecca haar eindexamen gedaan en wacht nu op de uitslag. 

Zij heeft nu gesolliciteerd bij de Co-operatieve bank in Moi’s Bridge voor een baan als accountant.  

 

Algemene en specifieke projectdoelstellingen: 

Na het middelbare onderwijs wou Rebecca graag een opleiding tot accountant doen. Zij heeft een plek 

gezocht en een opleidingsplaats gekregen op de Kenya College of Business management in Eldoret..In 

2010 is zij met deze opleiding begonnen,  nadat haar ouders 3 jaar hadden gespaard om een jaar   

opleidingskosten te kunnen betalen. Door de steun van Talent foundation om haar schoolgeld voor  het 

tweede en derde jaar te betalen  is haar droom waargemaakt. 

Toekomst plannen:  

Rebecca heeft de ambitie om in de toekomst verder te studeren, maar de prioriteit is nu werk te zoeken 

om haar familie te kunnen ondersteunen. 

 

Evaluatie van de kwaliteit van de project doelstelling: 

Rebecca heeft  haar opleiding in December afgerond  in plaats van in  juli 2012 dit in verband met 

herkansing van een vak. Zij heeft er hard voor moeten werken maar het is haar goed gelukt. 

Zij zoekt nu een baan als accountant in een van de banken in Moi´s Bridge en Eldoret. 

 

Waardering: Goed 



Hieronder een bedankbrief van Rebecca Jechumba die ze schreef na haar opleiding 

 


