
Talent komt tot bloei  
Sabina Katuki Kirui kon door ondersteuning van Edukambani naar 

de middelbare school en de universiteit. Nu werkt ze bij een bank 

en is ze een rolmodel voor andere meisjes. Ze vertelt haar verhaal. 

Mijn naam is Sabina Katuki Kirui. Ik werk bij een 

bank. Ik heb aan Meru Universiteit in Kenia 

“Purchasing and Supplies Management” gestu-

deerd, zeg maar Inkoop Management. 

Voor deze studie en 

voor mijn middelbare 

school heb ik een 

beurs gekregen van 

Ganspro, de zusteror-

ganisatie van Edukam-

bani. Zij zagen dat ik 

talent had en het 

goed deed op school, 

maar niet kon betalen 

voor mijn verdere op-

leiding. Samen met 

een flink aantal ande-

ren uit Ukambani (Kenia) kreeg ik deze kans. 

Toen ik de beurs nog niet had zag ik het er niet 

van komen dat ik verder zou kunnen leren na 

de basisschool. Mijn ouders hadden wel af en 

toe betaald werk, maar verdienden net genoeg 

voor één maaltijd per dag voor mij en mijn acht 

jongere broers en zussen.  

Door de beurs kon ik verder leren! Ik haalde 

hoge cijfers op de middelbare school en kon 

naar de universiteit. Hierdoor heb ik een vaste 

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  
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Meer informatie: www.edukambani.nl  

baan met een goed pensioen kunnen vinden als 

“operations assistant” bij een bank.  

Mijn leven is veranderd. Ik kan nu het school-
geld voor mijn broers en zusjes en voor andere 
kinderen in het dorp betalen. Ik ben ook een 
rolmodel geworden voor andere meisjes in het 
dorp. Zij doen nu meer hun best om ook te 
gaan studeren. Ik was de eerste en nu volgen 
anderen. Voor die tijd kwamen meisjes niet ver-
der dan de basisschool en trouwden ze vaak in 
hun tienerjaren.  

Ik denk dat die verandering blijvend is, ook voor 
de mensen om mij heen. Opleiding is een be-
langrijk instrument dat echt verschil maakt in 
de ontwikkeling van mensen! 

Ik hoop dat mijn verhaal andere vrouwen inspi-
reert hun talenten te ontwikkelen en een bijdra-
ge te leveren aan de samenleving. 


