Naam: Alfred
Geboortejaar: 1991
Woonplaats: Moi’s Bridge
Familie en sociale situatie:
Ik ben de eerst geborene in het gezin. Mijn moeder is huisvrouw en mijn vader werkt. Het geld dat hij
verdient is juist genoeg om te voorzien in de basis behoeften van de familie.
Opleiding:
8 jaar primary school en 4 jaar secondary school.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Ik wil graag civiel ingenieur worden. Ik heb interesse op dit gebied en ik heb mijn vader geholpen als
hij naar zijn werk ging. Geldgebrek maakt het niet mogelijk om schoolgeld en huisvesting te betalen.
Als ik wordt toe gelaten zal ik hard werken voor mijn opleiding tot civiel ingenieur, en ik wil in de
toekomst werkzaam zijn in dit vakgebied. Als ik werk heb gevonden zal ik in staat zijn om mijn familie
te helpen en hun economische status verhogen. Ik ga mijn verworven vaardigheden gebruiken om de
plaatselijke gemeenschap op te leiden in bouw- en weg constructies en ook werk te bieden aan
jongeren als er contracten beschikbaar zijn.
Ervaring tot nu toe:
In november 2015 het eind-semester examen gedaan en wacht nu op de uitslag. Hopelijk is deze
goed en kan hij volgend jaar verder met zijn laatste jaar van de opleiding. Hij heeft veel praktijk
ervaring opgedaan bij het bouwbedrijf Hagacom in Kitale in het jaar dat hij moest wachten totdat hij
een vak kon herkansen om het tweede jaar te kunnen vervolgen. Hij heeft in november het eindsemester examen gedaan en wacht nu op de uitslag. In de maand december 2015 is Alfred met
vakantie en hij gaat in Januari verder met een praktijk stage. Hij wacht nog voor plaatsing in een
wegen- of spoorbouw bedrijf in de periode januari tot mei 2016

Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2013
€ 800,-

2014
€ 700,-

2015
€ 700,-

Details ondersteuning:
•
•
•
•
•

Studiekosten
Huisvesting
Examengelden
Boeken en andere materiaalkosten
Verzekeringen

Bijzonderheden:
Zijn opleiding wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van Hurkmans Groep.
Geplande periode van ondersteuning: 2013 tot 2016

