Naam: Cornelius
Geboortejaar: 1993
Woonplaats: Moi´s Bridge
Familie en sociale situatie:
Ik ben het als vijfde geboren kind in een gezin van zeven. Ik ben opgegroeid bij mijn beide ouders
maar groot gebracht door mijn zuster omdat mijn ouders er financieel niet toe in staat waren. Mijn
vader werkt soms in het huishouden van mensen om in de gezinsbehoeften te voorzien. Gedurende
mijn middelbare schooltijd sloegen vrienden en buren de handen in een en hielpen mij om de
middelbare school aft e maken omdat mijn ouders daar alleen niet toe in staat waren.
Met de ondersteuning van mijn buren en vrienden heb ik kansen gekregen om de middelbare school
te doorlopen, mede omdat mijn moeder ook werkloos is geworden en afhankelijk is van tijdelijk
werk.

Ondanks de uitdagingen werkte ik hard en mijn harde werk werd beloond met goede resultaten bij
de Kenya Certificate of Secondary Education ( K.C.S.E . ). Ik behaalde een B graag, waarbij A de
hoogste is. Nu zoek ik ondersteuning om mijn opleiding in de Health sector voort te zetten.
Hier ziet u mij thuis samen met mijn ouders.

Opleiding:
8 jaar Primary en 4 jaar secondary school. Secondary afgerond in 2011

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Mijn ambitie is om verpleegkundige te worden. Ik wil graag naar de Nursing Training College om een
Diploma opleiding in Community Health Nursing te volgen. Dit is een driedelige National Curriculum
opleiding die de onderdelen Nursing, Midwifery and Public Health Nurse omvat en wordt gegeven in
3 ½ jaar. Ik ben toegewijd, vriendelijk, hardwerkend, respectvol, eerlijk en heb
verantwoordelijkheidsgevoel. Belangrijke warden om een goed verpleegkundige te worden.
Ik ben niet in staat om het schoolgeld te betalen . Daarom zoek ik financiële ondersteuning zodat ik
in staat ben een 3 ½ jaar durende opleiding te volgen bij het Kenya Medical Training Centre ( K.M.T.C)
in Eldoret, een van de 38 Government training instituten in het land.
Als ik verpleegkundige ben geworden zal ik een baan vinden en geld verdienen om mijn ouders, mijn
zusters en hulp behoevende mensen in de samenleving te ondersteunen. Ik heb mijn uiterste best
gedaan om te worden toegelaten in KMTC in het Eldoret referral Hospital. Dit is mijn District

Hospital, op 50 Km afstand van Moi´s Bridge, maar waar de meeste patienten uit Moi´s Bridge naar
toe gaan als ze lijden aan ernstige ziektes die meer onderzoek nodig hebben.
Ik kijk er naar uit om in staat te zijn om op deze manier mijn diensten te kunnen leveren aan de
gemeenschap maar ook aan andere patiënten.
Ervaring tot nu toe:
Cornelius is goed gestart met de opleiding tot verpleegkundige. Hij zit in een klas met 52 studenten,
waarvan 21 jongens. Hij woont in een hostel 300 meter van het Ziekenhuis ( Moi Teaching en referal
Hospital) Hij betaalt 50 euro per maand voor housing. Zijn dag begint om 5 uur ’s ochtends en duurt
tot 5 uur ‘s middags. Ondanks de lange dagen geniet hij van wat hij elke dag leert. Hij heeft nog
theorie lessen tot eind augustus en daarna gaan ze laboratorium technieken leren in de praktijk als
een onderdeel van de verpleegkunde opleiding.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2015
2016
€ 1200,€ 1150,Details ondersteuning:
•
•
•

2017
€ 1150,-

Studiekosten
Voeding
Materiaalkosten, boeken

Geplande periode van ondersteuning:
2015 tot 2018

2018
€ 620,-

