Naam: Gilbert, Geboortejaar: 1992, Woonplaats: Moi’s Bridge
Familie en sociale situatie: Gilbert is het tweede kind van een gezin met tien kinderen. Zijn ouders
zijn erg arm en ongeletterd, met een paar jaar lagere school. Gilbert is de enige in dit gezin die na de
basisschool de mogelijkheid heeft gekregen om naar de middelbare school te gaan. Hij ging hiervoor
bij familie wonen, die zijn schoolgeld gedeeltelijk konden betalen. In ruil daarvoor werkte hij mee op
de boerderij en kreeg plezier en ervaring in het fokken van vee en werken in de landbouw. Ook kreeg
hij via leraren op school een kleine beurs om zijn middelbare school af te maken.
Opleiding: 8 jaar basisschool en 4 jaar middelbare school. Nu vierde jaar op het Polytechnische
College afdeling landbouw met specialisatie dieren fokken.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Gilberts droom is om een expert te worden in de landbouw. Hij wil met zijn kennis het lokale land
bewerken veranderen en naar een hoger plan brengen en ook verbeteringen in het algemeen
stimuleren. Hij heeft ontdekt dat hij talent heeft om dieren te fokken.
Als hij werk heeft, wil hij zijn ouders helpen en zijn broers en zusters stimuleren om ook naar school
te gaan. Daarnaast wil hij de gemeenschap helpen waar hij kan. Omdat de meeste mensen in zijn
omgeving boeren zijn
Ervaring tot nu toe: Op 15 november ‘15 kreeg Gilbert de uitslag van zijn overgangsexamens: hij is
geslaagd met een credit en is begonnen met zijn derde jaar.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2013
€ 300,-

2014
€ 850,-

2015
€ 850,-

2016
€ 550,-

Details ondersteuning:
●
●
●

Studiekosten
Onderdak
Materiaalkosten als boeken en printkosten

Bijzonderheden:
Brief van Gilbert aan de landencommissie:
Hello,
I hope you are all well there? We opened school on fifth jan 2015 and closed the term on 28 march
2015. I take this chance to thank God for the far He has brought us. It's of His blessing and protection
towards us all.
I also thank you for your support to me since I join college Eldoret National polytechnic. All school fees
had been paid and I have registered for July series KNEC exam. I am glad and I wish all of you well for
your support. Our second term, opened on 4th may 2015 and we are going on well. Our exams are in
July to make an end of second year. We will get results in November. God bless you all yours faithfully
Gilbert K Kosgei

Geplande periode van ondersteuning: 01-09-2013 tot 01-19-2016

