Naam: Hosea
Geboortejaar: 1994
Woonplaats: Moi’s Bridge
Familie en sociale situatie: Hosea is de tweede van vijf kinderen. Vader rijdt op een motorfiets als
“BodaBoda” om als taxidriver geld te verdienen. Hiermee kon hij haar schoolgeld betalen. Moeder
werkt thuis op de boerderij. De kinderen woorden opgevoed bij hun grootmoeder. Grootmoeder
werkt op het land bij andere boeren. Hosea heeft soms een klein baantje in het onderwijs om mee te
helpen haar opleiding te betalen.
Opleiding: 8 jaar basisschool, 4 jaar middelbare school (2012) afgerond met hoge cijfers.
Tweede jaars student aan de Egerton University op de faculteit van “Education and Community.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Ik wil graag leraar worden. Ik ben nu al goed in het kweken van plantenzaden. Hierdoor kan ik voor
mijn eigen meest noodzakelijke levensbehoeften zorgen. Ik wil goed leren lesgeven om mijn kennis
aan anderen over te dragen. Daarmee wil ik zelfstandig worden en mijn familie ondersteunen.
Ervaring tot nu toe:
Quote van de oprichters van de commissie Kenia, die nu in Nederland wonen, maar regelmatig naar
Kenia gaan:

“Hosea is goed gesetteld in Nakuru, de opleiding vindt hij leuk en hij heeft alle examens tot nu toe
gehaald. Zijn tweede semester was van juni tot september, daarna had hij 2 weken vakantie en begon
zijn tweede jaar.

We zijn ook bij het huis geweest waar hij samen met zijn oma woont. Wij hebben zijn Oma Paulina
ontmoet in haar kleine huisje. Zij had niets in huis, daarom kon zij niets te drinken aanbieden aan ons.
We hebben haar uitgelegd dat we blij waren om haar te zien en te weten waar Hosea vandaan komt.
Als je daar staat, en ziet hoe weinig deze vrouw heeft om van te leven, realiseer je je wel wat de steun
van de Talent foundation in zo’n familie betekent. Iedereen in de omgeving weet dat Hosea op school
zit om leraar te worden.”
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:

2015
€ 1800,-

2016
€ 0,-

2017
€ 900,-

2018
€ 900,-

Details ondersteuning:
• Studiekosten
Geplande periode van ondersteuning: 2015 -2018

