Naam: Robert Kibet, Geboortejaar: 1989, Woonplaats: Lessos
Familie en sociale situatie:
Ik ben het vijfde kind in een gezin met 6 kinderen, drie jongens en drie meisjes. Mijn oudere broer is
getrouwd, twee oudere zusters zijn getrouwd, de andere broer werkt incidenteel en de jongere
zuster gaat naar school bij het Rift Valley Technical Training Institute. Mijn ouders zijn oud en de
economische situatie van de familie is lag. De enige manier waarop ik geld kan krijgen van mijn
familie betekent het verkopen van emotioneel betekenisvolle bezittingen.
Er ontstonden misverstanden in de familie toen ik mijn toelatingsbrief ontving. Mijn oudere broer
was tegen het verkopen van het kleine stukje land om mijn opleiding te betalen. De familie is
afhankelijk van het land voor levensonderhoud en veiligheid maar de economische productiviteit is
erg lag.
Opleiding:
Pursuing diploma course in Nursing aan het Kenya Medical Training College Kitui
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Mijn ambitie is om deze Verpleegkunde opleiding zo goed mogelijk te vervolgen, om toegerust te zijn
met brede en kwalitatieve kennis, vaardigheden en ervaring zodat ik algemene verpleegkundige
handelingen op aanvraag kan verrichten.
Ik wil graag mensen van verschillende leeftijden, culturen, religies en rassen met elkaar verbinden en
de gewoonten en culturele aspecten van verschillende samenlevingen kennen en te begrijpen en
waar nodig te begeleiden en te adviseren.
Beperkingen ondervind ik als gevolg van onvoldoende hulp en financiën, onvoldoende kennis,
vaardigheden en ervaring en beperkte financiële mogelijkheden in de familie. De gemeenschap en
de familie zijn niet op de hoogte van mijn professie, waardoor de motivatie om te investeren in
training en educatie beperkt zijn zelfs als er mogelijkheden waren om een steentje bij te dragen.
Ik zoek financiële ondersteuning en ga hard werken om adequate kennis en vaardigheden die nodig
zijn voor mijn beroep te leren. Dit als een manier om uit de cirkel van armoede te komen. Ik geloof
dat de diensten van een professionele dokter of verpleegkundige altijd nodig zijn en gecompenseerd
worden. Ik wil graag samenwerken met succesvolle professionals om op de hoogte te blijven van
actuele informatie.
Mijn doel is om de status van mijn familie en de lokale gemeenschap zo goed mogelijk te verbeteren.
Als ik mijn opleiding heb afgerond zal mijn familie een betere uitgangspositie hebben. Ik hoop jonge
mensen in mijn dorp te inspireren om verder te kijken dan hun kleine familieland en professionele
training te gaan volgen. In de toekomst wil ik graag anderen helpen die dezelfde problemen
tegenkomen.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2016
€ 1050,-

2017
€ 950,-

2018
€ 606,-

Details ondersteuning:
• Studiekosten
• Materiaalkosten
• Begeleiding
Geplande periode van ondersteuning:
2016 tot 2018

