
Naam: Mercy Kamau 

Geboortedatum: 1991 

Talent: Saloonist 

Droom: Eigen Saloon 

Start ondersteuning: 1-1-2010 

Einde ondersteuning: 31-12-2010 

Budget: 500 Euro 

 

Omschrijving 

Mercy is 19 jaar en heeft tot mei 2010 in Moi’s Bridge gewoond samen met haar moeder, 

broer en zus. Ze heeft 10 maanden opleiding als saloonist gedaan in Eldoret en daarna bij een 

saloon in Moi’s Bridge gewerkt. 

Mercy wou graag een eigen ruimte huren met eigen apparatuur en benodigdheden om haar 

eigen saloon te starten. Haar droom was om veel klanten te krijgen, zodat ze later kan 

uitbreiden en andere meisjes in dienst kan nemen en begeleiden. Met de winst van de eerste 

drie maanden dacht zij ook de huur voor de rest van het jaar te kunnen betalen. 

Begin april heeft Mercy samen met commissie leden de volgende apparatuur gekocht voor 

haar saloon: Haardroger, Föhn, spiegels, extensions en pruiken, haarverzorgingsmiddelen, 

meubels: stoelen, tafels en krukjes. 

De eerste saloon was in Langas in Eldoret stad en loopt zo goed dat ze al twee vrouwen in 

dienst heeft om de werkzaamheden te kunnen doen. Het enige nadeel is dat de huur hier zo 

hoog is 65 Euro per maand. Ze heeft een andere plek gevonden waar ze minder huur hoeft te 

betalen (euro 25 p/mnd) en waar ze ook nog meer klanten heeft. 

 

Toekomst plannen: Zij is nu bezig met sparen om straks een extra Drier en föhns te kunnen 

aanschaffen. Als ze alle benodigdheden heeft aangeschaft gaat ze een tweede saloon ergens 

anders openen. 

 

Algemene en specifieke projectdoelstellingen: 
Mercy had een droom om eigen saloon te openen.  

Zij heeft een begroting opgesteld en kreeg financiële steun van de Talent Foundation. Omdat 

de materialen vrij snel na ontvangst van het geld aangeschaft zijn waren de prijzen nog 

actueel en is de besteding binnen het budget gebleven. Ze heeft ook snel een plek geregeld om 

te beginnen in afwachting van een redelijk betaalbare goedkopere ruimte. 

Haar droom is gerealiseerd tot tevredenheid van haarzelf en de Commissie. 

 

Evaluatie van de kwaliteit van de project doelstelling:  
Mercy heeft laten zien dat ze haar dromen waar kan maken en ze blijft ambitieus.  

Voor Keniaans begripniveau is zij nu een zelfstandige jonge vrouw met een eigen zaak en kan 

zich financieel veel beter redden. Ze is trots op wat zij bereikt heeft. Ze kan eigen onderdak 

betalen, eten kopen, 2 mensen in dienst nemen en nog wat sparen. Haar achtergrond maakt dat 

ze concurrentie en het leven in Munyaka een van de achterstandswijken van Eldoret aan kan. 

 

Conclusie: Een goede planning, motivatie, toekomst visie en haar eigen aanpak hebben 

gezorgd voor een  goed resultaat: “de geboorte van een kleine saloon Mercy Saloon te 

Eldoret” 
 

Waardering: Zeer goed geslaagd project 

 

 

 



De commissie schrijft: 
"Forward ever, backward never" Finally Mercy Kamau's dream has come to reality. We 

visited Mercy Kamau (Talent) at her Saloon, She is settled and progressing well with her 

business, so far she has employed two experienced ladies to assist her. She is planning to 

expand her business and currently looking for another place to establish a new Saloon.” 

 
 

  

  
Munyaka village Eldoret, Kenia Commissie en talenten op bezoek bij Mercy saloon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letter to the Talent foundation from Mercy Kamau: 

 

 

I sincerely wish to give my vote of thanks to the Talent foundation for their devotion to young 

people all over the world and in this case to me here in Moi’s Bridge. I thank everybody for 

their tireless effort in seeing that we achieve our dreams. I have had a lot of contact with the 

talent committee, they have visited my saloon twice. The last time with other talents. This 

gave me also a sense of togetherness in achieving a common goal: a better future. 

I still think its Gods great wonder. I had never expected that such a miracle could happen to 

me. 

Early 2010 I was approached by two committee members after seeing what I have been doing 

in the saloon. I was invited for a talk a week after. 

I remember that I was first very happy when I heard about the Talent foundation. The first 

week happiness alternated with some doubts. I talked this with my Mother, who reassured me 

that you have to belief in them and what they promise. 

After we filled the forms it took some weeks again and every time the Talent foundation tells 

us we have to wait abit. At a given time I got a phone call that the funds had arrived and that 

we would go to Eldoret en Kitale where each talent’s own necessities would be purchased. 

The year 2010 is an unforgettable year for me. Its the year when my dream was fulfilled 

“Being an owner of a saloon” 

The day we went shopping was a joyous day, I thought for myself at the end of the days I own 

my own equipment! And I knew for sure I will start my business in Eldoret where my aunt 

lives en where I did the training. 

 

After the shopping of all the equipments I needed I went to Eldoret looking for a place to start 

the Saloon. The first place I got was a bit expensive to rent, but I stayed there for some 

months waiting for another room. When the cheaper place was available I moved there. My 

saloon is situated in Munyaka village and it’s called Mercy Saloon.  I currently pay rent for 

Ksh 2500 (25 euro) per month and have two ladies who work in the saloon with me. 

With the profit I get I buy more hair extensions and creams etc and I spare some money to be 

able to buy an extra drier and blow-drier (föhn) which are the most essential for opening my 

second saloon. 

I feel blessed to be part of the Talent foundation community, and to have gotten this golden 

chance that I am currently exploiting well. I am very optimistic for the future, because I am 

still young and have already laid a solid foundation. 

 

May God bless you all as you continue supporting other young needy talents. 

 

Yours faithfully Mercy Kamau  

Mercy Salon 

Munyaka Village 

Eldoret Town 

 

 

 

 


