
Naam: Andrew Kibet (K23) 

Geboortejaar: 1987 

Woonplaats: Eldoret, Kenia 

Familie en sociale situatie: 

Andrew is de oudste van 3 zonen uit een christelijk gezin. Zijn ouders zijn werkloos. Zij  werkten als 

landarbeiders op het land van zijn grootouders. Omdat Andrew de oudste zoon is hebben zijn ouders 

alles in het werk gesteld (bijdragen van familieleden, geld lenen van vrienden en beurzen) om 

Andrew de gelegenheid te bieden ook zijn secondary school af te maken.  

Opleiding: opleiding tot leidinggevend en research verpleegkundige  

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

Andrew’s roeping is als verpleegkundige te kunnen zorgen voor zieke mensen en helpen  hun lijden 

te verlichten. Als professionele hulpverlener kan hij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 

gezondheidszorg in Afrika en de wereld. Hij wil in verschillende praktijk situaties 

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de zorg voor patiënten en hun familie. Hij wil een 

rolmodel zijn in leiderschap, onderwijs, administratie en research binnen de  beroepsgroep van 

verpleegkundigen. 

Andrew is sociaal en communicatief, hij spreekt 4 talen is sportief en een teamworker. Volgens hem 

passen deze eigenschappen goed bij zijn wens en ambitie om verpleegkundige te worden. 

Om de ( hogere) kosten van zijn studie te kunnen betalen werkt hij 14 uur per dag als vaatwasser in 

de college cafetaria. Er blijft weinig tijd over voor studie en het opdoen van passende werkervaring 

en loopt studievertraging op. 

Ervaring tot nu toe: 

Andrew heeft zijn Middelbare school afgerond in 2005 en volgt de opleiding tot leidinggevend en 

research verpleegkundige op de Baraton University sinds 2007. Hij moest  

3 jaar werken in het universiteitsrestaurant om 1 jaar studie te betalen. De studie werd snel duurder 

en het collegegeld was niet meer op te brengen met het werk dat hij doet. Daarom wordt hij nu door 

de SHK gesteund en werkt daarnaast nog steeds in het restaurant. Hij is zeer talentvol en heeft een 

groot doorzettingsvermogen Doordat hij al zo lang over zijn studie deed, zijn sommige vakken die hij 

al had afgerond niet meer geldig en moet hij andere vakken inhalen. Hierdoor zal zijn studie nog 1,5 

jaar langer duren. Hij zal zijn studie beëindigen in 2016.  Zijn droom is een leidinggevende functie als 

verpleegkundige. 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

€ 1.800 € 1.800 € 1.800 € 900 € 6.300 ( incl 

bijdrage € 3.600 

SSHK) 

 

Details ondersteuning: 

• Studiekosten 



Bijzonderheden: 

In 2012 en 2013 heeft de SHK naast de kerstpakketten voor de faculty en medewerkers ook een goed 

doel op het medische vlak uitgekozen om te steunen. Dit werd de Talent foundation. In Kenia 

worden 5 talenten gesteund: 1 voor een clinical officers opleiding, 3 verpleegkundigen en een 

medical engineer, zo ook een deel van de opleiding van Andrew (totaal € 3.600). 

Geplande periode van ondersteuning: 

Start 2013, einde 2016 

Hieronder zijn verslag en verklaring waarom de studie langer duurt dan verwacht. 

 

To The Talent Foundation and the SHK, 

RE: CLARIFICATION FOR REQUEST FOR CONTINUED SUPPORT DUE TO PROLONGED STUDY. 

I kindly wish to pass my sincere greetings to the entire Talent Foundation community and thank you for your 

earnest support to the abled but less privileged.  

I briefly wish to echo my sentiments and put everything into perspective regarding the request I made for your 

continued financial support up until June, 2016. As you are well aware, I went through the hardest time in my 

studies before you stepped in. I missed so many exams because I could not pay the fees despite having studied 

the whole semester and every time I had to go and work again for two or more semesters to offset the 

previous balances and be able to sit for those exams. This has greatly affected the timing of my entire 

curriculum to the present because even after clearing the fees, I couldn’t sit for the same exams since the 

syllabus had changed. Our syllabus changes after two academic years (2008-2010, 2010-2012, 2012-2016) 

such that if I did a course in 2009 and missed its exam, after working for 1 year to clear the arrears i cannot 

do the same exam since a different course starts 2010-2012. So, when I gladly received your support, I had no 

choice but to re-do some courses or repeat the courses whose exams I missed as explained in my earlier 

reports. 

Finally, I strongly believe that your support will see me through by June, 2016. I have never failed or repeated 

a single course in campus because I have learnt the virtue of hard work and determination. If my school fee is 

paid, then nothing else can deter me from attaining my long awaited dream. Please, find it in your hearts to 

see me through the rest of my studies and I would to be one step closer to my goal; to help others by giving 

back to the community. I hope one day I will be able to help other students achieve their goal just as you have 

helped me.                                                     

 

knee and raised hands, 

thank you once again! 

Yours Faithfully,                  

Andrew Kibet  

BSc N Undergraduate, 

University of Eastern 

Africa, Baraton. 

 



To The Talent Foundation And SHK, 

RE: AFFIRMATIVE RESPONSE FOR YOUR APPROVAL. 

I sincerely endeavor to join hands with other talents worldwide to wish our beloved Talent Foundation 

fraternity a merry Christmas and a prosperous new year 2015 with God’s blessings. 

I am writing this letter with a cheerful spirit and humble heart to thank you very very much for 

considering and honoring my request to extend your support until June 2016. Indeed, I lack the best 

words to exactly express my gratitude. And so…. on a bended. 

I must admit that the conditions you gave me to choose from were all viable but I thought the third 

option is best suited for me because I can perform those duties even in my capacity as a student. 

Therefore, I don’t have to wait until my study period is over so as to give something back to the 

community. Even as I write this letter, I feel I can be a good contact person for your medical-nursing 

talents (students you are supporting or will be supporting in future). I want to be a role model, team 

builder, motivator and an example in our community. For instance, if someone is looking for a 

training course in (nursing diploma), I can comfortably advise them on the procedures, answering 

their questions, offering moral and practical support with my experience in the field. 

I would have taken option 1 or 2 but I can’t quite predict or preempt what my financial future would 

look like. If all goes well, I will be so glad to help someone then rather than pledging now and 

inconveniencing the talents in future.  

Finally, as you enjoy your festive season, please know that we are celebrating your kind gesture of 

benevolence towards our education and forever thank God for you. 

Regards, 

Andrew  

 

Talent verslag 2015 

Het gaat heel goed met Andrew. Na de tegenslag dat zijn examens van het eerste jaar niet meer geldig 

waren, heeft hij veel ingehaald en zit nu in zijn stage periode. Als alles zo loopt als gepland doet hij 

eindexamen eind 2016.  

Van januari tot april was Andrew in Nairobi voor zijn stage verloskunde ( Childbearing 1) in Mbagathi District 

Hospital  en voor de stage psychiatrie in Mathari Mental Health Hospital. Hij heeft deze 2 stages succesvol 

afgerond. Vanaf  mei 2015 doet hij Community health and Education  Concepts & Strategies. 

 


