
Chipo Soko 

 

Chipo is 18 jaar, ze woont nu 15 jaar in het weeshuis. Ze kwam samen met haar zus Eunice in het weeshuis. 

Eunice is 5 jaar geleden vertrokken met naar een vriend. Voor Chipo was dat een moeilijke situatie. De 

schaamte dat haar oudere zus moest vertrekken uit het weeshuis. En het feit dat ze haar steun moest missen. 

Ze zagen elkaar daarna alleen in de vakantie 1 maal per jaar. Haar beide ouders zijn overleden. Ze heeft 3 

broers en 4 zusters. De familie woont bij elkaar.  De vakanties brengt ze altijd bij hen door. 

Chipo zit nu in grade 12. Het is dus haar laatste jaar op school en Makeni. Ze vindt school erg leuk. 

Hoewel vakken als wiskunde, biologie en commercieel moeilijk vindt, eigenlijk begrijpt ze niet wat ze moet 

doen en vraagt hiervoor hulp bij anderen. 

Voor Engels heeft ze een certificaat gehaald vertelt ze trots. In maatschappijleer is ze goed. 

Ze is een leidend figuur op school, niemand kan om haar heen. Ze is erg open en eerlijk tegen iedereen op een 

manier die niet Afrikaans is. Ze moet anderen in opdracht als " chef-controleur" aanspreken en corrigeren. Ze 

dealt met deze opdracht, geeft kinderen altijd respijt en spreekt de leerkrachten en aucties flink aan. Dat is 

niet zonder risico, maar Chipo gaat er vol in, als ze het gevoel heeft dat er iets niet juist is. De kinderen houden 

van Chipo omdat ze zo'n open is. Je weet altijd wat je aan haar hebt. 

Als ze de kans krijgt wil ze later onderwijzeres of journalist worden. Liefst wil ze veel reizen. 

Chipo heeft een dijk van een stem, wat haar in het kerkkoor opnieuw de leider maakt. 

 

Als Chipo haar talenten op een positieve manier blijft gebruiken, ziet de toekomst er goed uit voor haar. 

 

             


