
Naam: Pamela  

Geboortejaar: 1993 

Woonplaats: Kapenguria,Kenia 

Familie en sociale situatie: 

Pamela is het 9e en jongste kind van haar inmiddels overleden vader. Haar huidige vader is 

Polygamist en heeft twee vrouwen. Haar beide moeders hebben in totaal 18 kinderen. Pamela’s 

moeder is huisvrouw. 4 kinderen gaan nog naar school, 3 hebben werk, 11 zijn werkloos. 

Opleiding: Clinical Officer (arts) 

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

Pamela droomt ervan arts te worden. Zij is een hardwerkend, intelligent meisje, Zeer gemotiveerd 

om haar medemens te helpen met hun gezondheidsproblemen. Vooral door de ziekte van haar vader 

raakte ze er meer en meer van overtuigd in de toekomst arts te worden. De opleiding erg duur is en 

haar familie is niet in staat is het hele bedrag op te brengen. Uit testen is gebleken dat Pamela in 

staat is de opleiding te volgen en zij heeft de ambitie om hard te werken en in de toekomst ook 

verder te leren.    

Ervaring tot nu toe: 

   

In september 2012 is Pamela gestart met de Opleiding tot  Registered Clinical Officer in het Coast 

Provincial Hospital, Mombasa. Ondertussen vervolgt ze haar studie in Eldoret teaching en referral 

hospital, dat dichter bij huis is. Zij doorloopt de opleiding met veel succes. Talent foundation PvT , st. 

Sinho en de SHK Spoedeisende Hulp bij Kinderen maken het mogelijk dat Pamela deze opleiding volgt  

Daarmee wordt zij straks het eerste  meisje van de Sengwer gemeenschap in West Pokot dat deze 

opleiding tot dokter heeft gevolgd. 

Een waardevolle investering voor haar familie en de hele  Sengwer Gemeenschap, omdat haar droom 

is om haar medische kennis te gebruiken voor haar eigen gemeenschap en zij de kans krijgt op een 

baan in het ziekenhuis dicht bij haar thuis. 



Vanaf  15 september  doet ze haar rural attachment in Cheptais Health Centre  in Mount Elgon 

District in Western province. Cheptais is een kleine plaatsje onder de voet van Mount Elgon in de 

grens met Kenia en Uganda. Het is een van de dorpen waar regelmatig gevechten uitbreken 

waaronder de ergste in 2008. omdat de stammen die daar wonen vechten om de eigendom van het 

land. Er zijn veel gezonheids problemen in de regio en er is ook veel aids wat verergerde door de vele 

verkrachtingen in 2008 door de Saboat Liberation Militia. 

  

Ze is daar dan tot eind december 2014 waarna ze weer terug gaat naar Eldoret teaching and referral 

Hospital  waar ze haar opleiding volgt. 

Stichting Sinho heeft haar deel betaald van 400 euro voor academische jaar 2014-2015 en nog extra 

kosten van 100 euro wegen extra kosten van de praktijk stage van Pamela in Cheptais. 

Talent Verslag   2015 

Pamela heeft een moeilijk jaar achter de rug. Nadat ze was bevallen van een zoon heeft zij een post 

natale psychose doorgemaakt, die erg veel impact had. Zij en haar zoon zijn bij haar moeder thuis 

goed opgevangen en ze is langzaam hersteld. De opleiding heeft daardoor bijna een jaar stil gestaan. 

Toen ze zich beter voelde heeft ze vrijwilligerswerk gezocht in het Kitale district hospital, waar ze als 

dokter op de afdelingen heeft gewerkt en dus ervaring opgedaan die ook in de opleiding van pas 

komt. In November  heeft zij weer een goede doorstart gemaakt met de opleiding. Zij zit nu in haar 

laatste jaar.  Toen wij haar thuis bezochten was zij weer een vrolijke jonge vrouw met veel energie 

om het leven aan te kunnen.   

Kitale  May 18, 2015   

Dear Elizabeth, Thank you very much for the encouragement am grateful. The little boy's name is Bill 

Krop Kisang.  I thank God for his gift. I usually work for 4 hrs from 8 am daily(mainly doing the ward 

rounds) then break at lunch time. Currently am in medical ward rotation until 11th June 2015. 

Otherwise,I enjoy the work because I learn alot. Thanks so much and be blessed. Pamela  

Greetings. Hope you are doing well.  

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

 

2012 2013 2014/2015 Totaal 

€ 600 € 600 € 600 € 1800 

 

 



Details ondersteuning: 

• Studiekosten 

Bijzonderheden: 

SSHK (st. Sinho en de SHK Spoedeisende Hulp bij Kinderen) doneert het totale bedrag van  

€ 1.800 

Geplande periode van ondersteuning: 

Studieduur is 3 jaar. Door haar zwangerschap en postnatale depressie heeft Pamela een jaar 

studievertraging opgelopen. 

  


