
Talent komt tot bloei  
Chris Musyoka kon door ondersteuning van Edukambani naar de 

middelbare school en het beroepsonderwijs. Nu is hij vrij om zijn 

familie en gemeenschap in liefde te dienen. Hij vertelt zijn verhaal. 

Hallo allemaal, mijn naam is Chris Musyoka. Ik 

ben de jongste in een gezin met negen kinderen. 

Ik ben geboren in het zendingsziekenhuis ‘Tei wa 

Yesu’ in het dorp Gai.  Ik groeide op in een erg 

arm gezin. Geen van mijn broers en zussen heb-

ben meer dan lagere school gedaan. Ik zelf heb 

op school hard gewerkt, hoewel ik geen rolmodel 

in mijn familie had. 

Na acht jaar lagere school slaagde ik voor de eind-

toets. Ik moest het laatste jaar nog een keer doen, 

omdat mijn ouders geen geld hadden om me 

naar de middelbare school te laten gaan. Ook de 

tweede keer slaagde ik met vlag en wimpel. Dat 

goede nieuws bereikte de directeur van Ganspro 

(de Keniaanse NGO waar Edukambani mee sa-

menwerkt). Ik kreeg te horen dat mijn schoolgeld 

zou worden gesponsord! 

Het was mijn droom om dokter te worden. Na 

mijn middelbare school ging ik naar het Kenia 

Medical Training College. Daar deed ik een oplei-

ding in Klinische Voedingsleer en Diëtetiek, ook 

weer gesponsord door Ganspro.  

Na mijn afstuderen werd ik gekozen tot penning-

meester van de groep afgestudeerde Ganspro 

studenten. We mobiliseren jonge mensen die 

door Ganspro gesponsord zijn en betalen met 

elkaar het schoolgeld van een leerlinge op het 

voortgezet onderwijs. 

Ook jij kunt Keniaans talent tot 

bloei laten komen.  
 

Bid voor het werk in Kenia en maak je gift 

over op bankrekeningnummer 

NL90 INGB 0003 1864 02  

t.n.v. Edukambani 
 

Meer informatie: www.edukambani.nl  

Ik kwam ik in dienst bij het Ministerie van Ge-

zondheid en werd geplaatst in het ziekenhuis in 

Mwingi. Ik kon toen een modern huisje bouwen 

voor mijn ouders, zodat ze niet meer in een le-

men huis met een rieten dak hoefden te wonen. 

Ik zorgde er ook voor dat twee van de kinderen 

van mijn broer naar de middelbare school konden 

gaan. Ik betaal hun schoolgeld.  

In 2018 overleed onze geliefde Ganspro directeur 

Jacob. Na deze verdrietige periode kwam ik in het 

bestuur van Ganspro en werd ik penningmeester.  

Ik dank God dat Ganspro en Edukambani mijn 

leven hebben veranderd. Komend vanuit het stof 

leef ik nu als een koning. Ik ben een mentor voor 

nieuwe Ganspro studenten en ik moedig ze aan 

om hard te werken voor een goede toekomst. Ik 

dank alle giftgevers die onvermoeid hebben bijge-

dragen aan mijn schoolgeld.  


