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Läget i Kenya är utmanande; trots att Kenya rapporterar färre än 20 nya covidfall per dag. 
Utmaningen ligger istället i hur kriget i Europa påverkar priserna, både på konstruktions-
material, men framförallt på mat och gas. Konstgödslet som importeras från Ryssland och 
Ukraina, kostar numera dubbelt, vilket spås minska matproduktionen i Östafrika med en 
tredjedel, vilket förstås förväntas ge ännu större prishöjningar än de ca 20 - 30% som är redan 
idag. Detta drabbar såklart de som redan lever i utsatthet hårdast.

Skolans 52 elever i Form (årskurs) 4 har tagit 
examen i april och vi har haft vårt individ-
uellt bästa avgångsresultat någonsin. Dorcas 
Ambrose slutade med ett medelbetyg på A-, 
vilket är vårt första A någonsin. Den nya ter-
minen har startat och vi har idag 372 elever, 
varav 293 bor på internat (varav 181 är flick-
or). Skolåret kommer nu fortgå fram till jul, 
då våra nuvarande Form 4 elever tar examen. 
Trycket på att få börja på Kenswed har varit 
större än någonsin tidigare. Vi har fortsatt 
8 klasser med två paralleller i varje årskurs 
vilket är nästan 50 elever i varje klass. I Form 
3 och Form 4 finns en del valbara kurser vilket 
gör att behovet av fler klassrum än de vi har 
idag är stort (inte minst eftersom matsalen 
används som klassrum). Det finns alltså ett 
önskemål om att bygga fler klassrum. 
Kostnad för ett fullt inrett klassrum är ca 
250.000 SEK.

Önskemål har också lyfts för att kunna 
investera i en skolbuss. Med en skolbuss 
skulle vi sänka våra hyreskostnader för 
pojkarnas internat. Idag betalar vi ca 55.000 
KSH i månaden i bara hyra för 
boendet nära skolan. Med en buss kan vi 
istället få tillgång till ett hus för boende utan 
att betala hyra på en annan tomt som 
Director Isaac Macharia äger. På 10 år skulle 
den minskade kostnaden betala av hela in-
vesteringen i själva bussen, ifall vi valde att 
investera i en 47 sitsig buss som ny kostar 6,7 
MKSH. Fler alternativ undersöks förstås och 
dessutom görs separata insamlingar för att 
samla in en del av investeringskostnaden på 
annat håll än inom ZBF.

Kenswed School och Kenswed Boarding
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Kenswed Hospital

Vi har ett stabilt patientflöde på Kenswed 
Hospital och det finns så mycket positivt att 
säga kring den betydelse för många som 
detta ger, men mest tydligt kanske det blir 
att vi haft 34 förlossningar bara under 2022. 
Långsiktigt mål är att Kenswed Hospital ska 
vara självförsörjande. Under 2022 har 27 % av 
kostnaderna täckts av lokala intäkter (24 % 
under 2021). Ökningen kan tyckas marginell, 
men med tanke på att januari månad innebur-
it en del investeringar som ska räcka hela året 
är prognosen ännu bättre!

Kenswed Dental Clinic
Kenswed Dental Clinic som öppnade officiellt 
i januari 2022 utvecklas i god takt. Över 300 
outpatients har besökt kliniken sedan starten, 
därutöver har det även gjorts kontroll av elev-
erna på Kenswed. Vi har haft utmaningar med 
den tandläkarstol som skickades med 
containern. En reservdel för att den ska fung-
era har varit svårinstallerad, men vi är i slut-
fasen för att lokal servicetekniker får detta 
åtgärdat. Det har även genomförts ett gäng 
outreach camps för att nå fler barn, unga och 
vuxna som lever i utsatthet med munvårds-
information.

Girl Empowerment Program
GEP är vårt program för unga mammor där vi 
stöttar dem med hälsovård, utbildning, 
boende och barnpassning. Vi har just nu 27 
gravida flickor och unga mammor med 19 
små barn i vår försorg, varav 11 bor på vårt 
boende.

Antal 
patienter

2019 2020 2021 April 
2022

Totalt

797 3 404 6 656 2 222 13 07 9

Årtal
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Vi har från januari 2022 46 elever som spons-
ras fullt som går på universitet eller annan 
yrkesskola än vår egen. 24 av dessa tar 
examen någon gång under 2022. År 2022 
förväntar vi oss att två klasser tar en 
gymnasieexamen från Kenswed. Den ena har 
som sagt tagit det nyss, den andra i 
december 2022. Klassen som precis tagit 
examen förväntas börja på universitet eller 
högskola i september 2022. Medan klassen 
som tar examen i december förväntas börja 
universitetet i april 2023.

Vi har examinerat 77 studenter sammanlagt 
sedan starten av yrkesskolan 2021. Vi ser att 
det är en fungerande verksamhet, fortfarande 
på uppgång. Bl.a. har vi fått igång samarbete 
med flertalet bageri och frisörsalonger som 
tar emot flera av våra elever på praktik. Det 
har varit svårare än vi trott med att locka 
elever, men under maj har vi nu tagit in 31 nya 
elever. Ambitionen är att nyintaget ska uppgå 
till nära 50 under månadens gång. Eleverna 
läser stylist-, programmering- och konditor-
utbildning samtidigt som de får ta del av 
allmänna kurser som entreprenörskap och 
ICT. Målet är att starta sömmerske-, sol-
tekniker-, målar- och musikutbildning under 
2022 förutsatt att sponsorer finns. 

För att vi ska fortsätta utvecklas ser vi ett 
behov i utökade lokaler (fyra utbildningar där 
ambitionen är ca 20 i varje klass, där 
utbildningarna är mellan 6-12 månader). 
Ambitionen är därför att kunna starta arbetet 
med att konstruera en andra våning på yrkes-
skolan under hösten. 

Kenswed Higher Education

Kenswed Vocational
Education Center
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Till vår nya pilotsatsning, att digitalisera 
yrkesutbildningar, har lärarna börjat 
producera innehåll. Det är utmanande att 
göra undervisningen digital och inte minst 
för en målgrupp med elever som är mindre 
intresserade av skolan eller hoppat av till 
följd av fattigdomsproblematik. Men video-
lektioner är vägen framåt. Vi behöver köpa in 
kameror, stativ, mic och green screen. I nästa 
fas av piloten behövs mer investeringar i tek-
nik (ex flera kameror för att ha olika vinklar). 
Lärarna ska gå en kurs i videoteknik (filma 
föreläsningar och klippa). Vi jobbar med två 
system. Läsplattor och internet där vi har 
kommit överens med Safaricom om 
”education bundles” billigt. Det andra 
systemet är en solcellsstation och vi köper 20 
sådana. Leverans om någon månad.

Första målgruppen blir elever i Mtito Andei 
i Tsavo West (ca 5 timmar från Nairobi längs 
Mombasa road). En ganska stor by men det 
finns knappt något där förutom lastbilar och 
moppar. Så utbildning behövs. Vi har träffat 
lärare och chief i området, och därmed fått 
klartecken att gå vidare med projektet.  Vi 
väntar på formellt dokument men väldigt 
positiv respons. Vi startar med en frisörs-
utbildning och skickar med ett startpaket 
också (sax, kam mm). Vi räknar med  20-30 
elever i frisörspiloten. Vi vill också börja med 
programmering och hoppas på 10-15 elever 
till att börja med. Entreprenörskap är med i 
alla kurser. Vi planerar för steg 2 och 
efterfrågan som vi bedömer nu är kurs i 
”pastry”, musikproduktion och även körkorts-
utbildning, så vi granskar hur vi kan tillgodose 
det. 

Kenswed Online Vocational Education Training

Ekonomi
Vi har god kontroll och insyn i hur pengarna 
används på Kenswed och att de används 
korrekt. Gällande drift av Kenswed (alltså 
investeringskostnader borträknat, där Zel-
merlöw & Björkman Foundation står för näs-
tan 100% av kostnaden) står Zelmerlöw & 
Björkman Foundation  för ca 75% och Global 
Relations för 25% av totala driftkostnader.
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