
Naam: Andan Kipchumba 

Geboortejaar: 1995 

Woonplaats: Moi’s Bridge 

Familie en sociale situatie: 

Ik ben de eerst geboren zoon in ons gezin. Mijn overleden vader was een zakenman in de transport 

industrie. Mijn moeder die huisvrouw is, nam het kleine bedrijfje over maar er waren veel 

uitdagingen. Het bedrijfje kan voorzien in de basis behoeften van de familie en zorgen voor 

schoolgeld voor mijn broertjes en zusjes. Omdat aan deze schoolbijdragen prioriteit wordt gegeven 

kan ik mijn dromen niet waarmaken.  

 

Opleiding: 

Opleiding Informatie Communicatie Technologie 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 

Mijn ambitie is om in de toekomst iemand te worden die vertrouwd wordt in zijn 

beroepsuitoefening. Om een verschil te maken in de gemeenschap en om mijn land naar een volgend 

niveau te brengen.  

Gegevensverwerking is altijd mijn passie geweest. Ik ben er goed in en het geeft me kansen en 

vaardigheden. Ik kan meer doen op dat terrein  en zo het grote informatiegebied verbeteren.  

Het verlies van mijn vader dit jaar heeft mijn familie een enorme klap gegeven. Hij was een 

zakenman en een bron van inkomsten voor mijn familie. Mijn moeder is huisvrouw.  

Ik zal hard werken in mijn opleiding om mijn dromen waar te maken  met behulp van de foundation. 

Nauw samenwerken met mijn docenten en mede studenten zijn voor mij belangrijk.   

Het verkrijgen van geld voor mijn opleiding is heel moeilijk zolang mijn jongere broers en zussen nog 

op highschool zitten. De ondersteuning van Talent foundation zal me de kans geven om mijn dromen 

te vervullen. De samenleving is op weg naar een ander tijdperk van technologie en door hier aan 

werken dien ik de samenleving op de een of andere manier. Mijn familie heeft me ook nodig, er 

wordt vertrouwd op mijn prestaties.  

Ervaring tot nu toe: 

Gestart met opleiding 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

 

2016 2017 2018 

€ 870,- € 839,- € 1030,- 

 

Details ondersteuning: 

• Studiekosten 

• Examenkosten 

• Woonruimte 

• Materiaalkosten 

Geplande periode van ondersteuning: 

2016 tot 2018 

 


