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In de provincie Kisumu, nabij het Victoriameer, ligt het 
district Seme, waar de Africa Family Foundation op 
diverse manieren het onderwijs aldaar ondersteunt. Het 
Wereldwiskunde Fonds deed mee in twee deelprojecten: 

de opleiding van student 
Enos Nyamor tot wiskun-
deleraar, en de fi nancie-
ring van wiskundeboeken 
en whiteboards voor de 
schoolkinderen van Seme.

Enos Nyamor

Opleiding tot wiskundeleraar
Uit de nieuwsbrief van de Africa Family Foundation:
Enos heeft met goed gevolg zijn bachelor afgesloten! 
Feest natuurlijk, zoals jullie ook kunnen zien op de foto. 
Hij is daarmee een prachtig voorbeeld voor de andere 
kinderen in het dorp. Veel van de kinderen krijgen in hun 
opvoeding maar beperkt het belang van onderwijs mee. 
Met Enos gaat het nu super goed en hij heeft een mooie 
toekomst in het vooruitzicht. Het is mooi om te zien hoe 
graag hij dit wil uitdragen en hoe hij nu al in staat is de 
andere kinderen vooruit te helpen. Hij is een inspiratie 
voor de jongere kinderen maar zeker ook voor ons!  
Begin 2020 is Enos aan zijn masteropleiding begonnen. 
De coronacrisis begon kort na de start van zijn opleiding. 
Voor de studenten werden onlinelessen georganiseerd. 
Veel studenten hebben hier geen gebruik van kunnen 
maken omdat ze niet de beschikking hadden over een 
laptop maar Enos gelukkig wel. Vanaf oktober mochten 

de studenten weer naar 
de universiteit toe en 
volgen zij dus weer 
fysiek college. In januari 
2021 kon Enos beginnen 
aan het tweede jaar van 
zijn master! 
Enos: “I want to say I’m 
fi ne, the laptop is good, 
I use it in meetings and 
online classes and also 
doing researches online. 
I’m so happy and I would 
be more happy to also 

help the program support many more vulnerable people 
in future. Th e computer has been of immeasurable help to 
me. Th ank you so much.” 

Wiskundeboeken
De wiskundeboeken voor de Seme-kinderen werden goed 
gebruikt. Kinderen mochten de wiskundeboeken lenen om 
thuis verder te leren na de waarschuwing van Enos: ‘don’t 
get dirt on them!’ 
Dat was tot de coronacrisis uitbrak en de scholen sloten. 
Nu zijn de kinderen dus verstoken van onderwijs, krijgen 
ze niet hun dagelijkse maaltijd op school, en zitten de 
hele dag thuis. Sommigen van hen komen in de sloppen-
wijken in aanraking met criminaliteit. Meer dan anders 
komen er tienerzwangerschappen voor. Voor zover mogelijk 
wordt geprobeerd contact met de kinderen te houden 
en een aantal studiecentra in te richten. Africa Family
probeert om de kinderen uit het project te voorzien van 
voedselpakketten, zodat ze in ieder geval elke dag iets te 
eten hebben. Ook de overheid deelt voedsel uit, maar dat 
zijn massale bijeenkomsten met kans op besmetting en er 
zijn ook zelfs mensen in de drukte vertrapt.  
Op 4 januari zijn de scholen in Kenia weer opengegaan 
en kan worden bekeken welke schade is aangericht aan 
de toekomst van de kinderen.
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