
Talent komt tot bloei  
Sammuel Kyalo is een van de eerste leerlingen die door 

financiële ondersteuning van Edukambani de mogelijkheid 

kreeg om in 2004 naar de middelbare school te gaan.  

Zijn ouders waren ongeschoold en hadden daar-

door geen betaald werk. Het lukte hen nauwelijks 

om genoeg eten op tafel te zetten, hun kinderen 

te kleden en hen een fatsoenlijk dak boven het 

hoofd te geven. 

‘Net als mijn broers en zusjes ging ik naar de lage-

re school in ons dorp. Mijn oudste broer stopte 

met naar school gaan in groep zeven omdat hij 

geen hoop meer had. Dat kwam veel voor bij  

arme families. Ik voelde dat ook, maar heb er 

voor gekozen hier niet aan toe te geven. Vooral 

mijn ouders en leraren motiveerden mij om door 

te gaan. Toen ik in mijn laatste jaar was, bleek ik 

de beste van de klas te zijn. Maar het was geen 

reden voor een feestje, want ik wist dat mijn ou-

ders de middelbare school niet konden betalen. 

Het kwam dan ook als een wonder dat ik werd 

geselecteerd voor sponsoring door GANSPRO’.  

GANSPRO, de Keniaanse NGO waar Edukambani 

mee samenwerkt, selecteert ieder jaar een aantal 

veelbelovende leerlingen die door armoede geen 

kans hebben om naar de middelbare school te 

gaan. GANSPRO betaalt het schoolgeld voor de 

geselecteerde jongeren aan de scholen.  Daar-

naast organiseert GANSPRO drie terugkomdagen 

per jaar voor de gesponsorde leerlingen en hun 

ouders of verzorgers om hen te stimuleren en 

geestelijk te bemoedigen. 

Ook jij kunt Keniaans talent tot 

bloei laten komen. Doe mee!  
 

Maak je gift over op bankrekeningnum-

mer NL90 INGB 0003 1864 02  

t.n.v. Edukambani te Schiedam.  
 

Meer informatie: www.edukambani.nl  

Na de middelbare school kon Sammuel dankzij 

sponsoring door GANSPRO/Edukambani medicij-

nen gaan studeren. Daarna is hij gaan werken als 

‘clinical officer’. Hij ondersteunt zijn familie en is 

ook actief betrokken bij GANSPRO.  Samen met 

andere afgestudeerden inspireert hij jonge men-

sen, die de middelen niet hebben, hun ambities 

waar te maken.  

Onderwijs werkt! 
Jonge mensen als Sammuel brengen hoop in 

Ukambani en helpen om de armoedespiraal te 

doorbreken. Ze werken nu als leraar, verpleeg-

kundige, monteur, kapster of bij de overheid om 

het waterbeheer te verbeteren. Wat een zegen!  

Edukambani wil doorgaan met talent in Ukambani 

tot bloei te brengen en zelfredzaamheid te bevor-

deren door onderwijs. Persoonlijke contacten, 

trouw en transparantie zijn daarbij kernwoorden.  


