CUEY MACHAR SECONDARY
SCHOOL FOUNDATION

NIEUWSBRIEF - APRIL

Beste vrienden van CMSF,
In deze nieuwsbrief vind je wederom een update over de activiteiten rond CMSF. Daarbij willen we je graag
wijzen op de uitzending van de documentaire Achterland van Albert Elings op donderdag 26 april. Daarnaast
willen wij je op de hoogte brengen van de stand van zaken in Zuid-Soedan.
Voor vragen over deze nieuwsbrief kan contact met ons worden opgenomen via nieuwsbrief@cmsf.nl.

Zoals we al in de vorige nieuwsbrief konden berichtten is onze school inmiddels
gebouwd. In totaal staan er nu vier gebouwen in Cuey Machar, waarin de
leslokalen, kantine, bibliotheek, laboratoria en kantoren zullen worden
gehuisvest. CMSF Nederland is zich daarom nu aan het richten op de tweede
fase van ons project; de afwerking van de gebouwen en de inrichting van de
school. Doordat de prijzen erg gestegen zijn in Zuid-Soedan, hopen wij begin
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2013 het eerste deel van deze fase te kunnen realiseren. In de tussentijd zullen wij het benodigde geld
inzamelen.
Daarnaast is CMSF ook bezig met het inzamelen van geld voor de watervoorziening bij de school. Op
initiatief van BNN-presentatrice Sophie Hilbrand heeft CMSF de organisatie Join the Pipe bereid gevonden de
bestaande waterput in Cuey Machar te renoveren en tevens een nieuwe waterput nabij het schoolgebouw
aan te leggen. Join the Pipe is een stichting die zich richt op het duurzaam gebruik van drinkwater en een
eerlijkere verdeling van dit water in de wereld. Door de verkoop van watertappunten in Nederland wordt
het mogelijk een waterput in Zuid-Soedan aan te leggen. We hopen dus ook binnenkort melding te kunnen
maken van de uitvoering van dit project.
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Er is een ware babyboom bij CMSF in de maand april. Allereerst
werd CMSF-ambassadeur Waldemar Torenstra voor de tweede keer
vader. Waldemar’s vriendin Sophie Hilbrand beviel op 4 april van
een zoontje, die de naam Ravi Torenstra heeft gekregen. Precies een
week later, op 11 april, beviel CMSF-ambassadrice Angela Schijf van
haar derde dochter. Het gezonde kindje heeft de naam Zus gekregen.
Angela en Tom hebben aan hun vrienden en familie gevraagd om
in plaats van een cadeau voor Zus, een donatie te maken aan één
waar Angela ambassadrice van is. Een prachtig gebaar!

Tot slot verwacht CMSF oprichter Kon Kelei samen met zijn vrouw Abiei hun eerste kindje.
Vol spanning wacht Kon, samen met de rest van CMSF, tot het grote moment daar is.
Natuurlijk zal de geboorte van de Kelei-telg op onze website bekend worden gemaakt!

NIEUWSBRIEF CUEY MACHAR SECONDARY SCHOOL FOUNDATION - APRIL

CMSF nieuws

1

Dam tot Damloop 2012
CMSF heeft de afgelopen drie jaren met veel succes deelgenomen
aan de Dam tot Damloop. Ook in 2012 is CMSF gegarandeerd
van deelname aan dit evenement. Dit betekent dat CMSF op 23
september 50 lopers aan de start van het 16 km lange parcours heeft staan.
De CMSF medewerkers zijn inmiddels druk bezig om ook weer dit jaar
een geweldige dag te plannen voor onze lopers en om natuurlijk zoveel
mogelijk geld op te halen voor ons project. Natuurlijk hopen we ook weer
verschillende BN-ers bereid te vinden om mee te lopen in ons team.
Mocht je interesse hebben om mee te lopen of wil je deze sportievelingen, en daarmee CMSF,
sponsoren? Dat kan natuurlijk! Neem contact op met CMSF via info@cmsf.nl voor meer informatie en de
sponsormogelijkheden. Het geld wat dit jaar wordt opgehaald wordt besteedt aan de inrichting van de school.
Hou ook onze website www.cmsf.nl in de gaten voor de ontwikkelingen rondom deze dag!

Op donderdag 22 maart organiseerde de Nijmeegse studentenvereniging
Karpe Noktem het Hippiefeest. Tijdens dit feest vol flowerpower, gekke
kleuren, blije muziek en vrolijkheid werd geld ingezameld voor CMSF. Zo
ging een gedeelte van de opbrengst van het feest gaat naar de stichting. Ook
heeft CMSF op dit feest shotjes en cocktails verkocht voor het goede doel.
Helaas was het niet erg druk op het feest, maar dit deed zeker niet
af aan de gezelligheid van het feest. Daarnaast is er toch nog 65 euro
door de verkoop van de shotjes door CMSF opgehaald en 100 euro via
Karpe Noktem van de opbrengst van het feest. In totaal is er dus op
die avond 165 euro binnengehaald voor de inrichting van onze school.
CMSF wil dan ook de vereniging Karpe Noktem, de organisatie van het
feest KNUF en alle feestgangers bedanken voor een leuke avond en
hun bijdrage!

Achterland
Filmregisseur Albert Elings heeft de afgelopen tien jaar Kon gevolgd bij zijn vele activiteiten in zowel Nederland als in
Zuid-Soedan. Sinds zijn aankomst in Nederland filmt Albert het nieuwe leven van Kon en geeft hij hem een camera om
zelf zijn blik op Nederland vast te leggen. Ruim tien jaar lang, in Nederland, maar ook in zijn geboorteland Zuid-Soedan.
Al het filmmateriaal is nu samengekomen in een documentaire met de titel ‘Achterland - de weg terug naar Cuey Machar’.
Deze documentaire volgt Kon vanaf zijn aankomst als vluchteling in Nederland en zijn rol in Tussenland tot en met
zijn terugkeer naar Zuid-Soedan en zijn bruiloft en werk daar. In 2006 gaat Kon met Albert terug naar Zuid-Soedan.
Het weerzien met zijn moeder na bijna 20 jaar is emotioneel en bijzonder.
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Vervolgens reizen beide mannen door naar de geboorteregio van Kon in Zuid-Soedan. Onderweg ontmoeten ze de
familieleden van Kon die tegenwoordig verspreid door Soedan wonen. Als ze aankomen in Cuey Machar, de geboorteplaats
van Kon, moeten ze tot hun teleurstelling concluderen dat er door de oorlog vrijwel niets meer over is van het Dinka-dorp.
Ondertussen worstelt Kon met een dilemma. Gaat hij terug naar zijn geboorteland om daar als jurist mee te helpen
de nieuwe natie op te bouwen? Of blijft hij in het Westen, waar hij ook een belangrijke bijdrage kan leveren?

Albert Elings en Eugenie Jansen zijn tevens genomineerd voor de fritschy-stadscultuurprijs. Hun
documentaire AKKERS VAN MARGRATEN is een documentaire film waarin ooggetuigen hun herinneringen
vertellen over de aanleg van de oorlogsbegraafplaats in Margraten. Als je hier klikt, kun je een stem
uitbrengen voor de winnaar van de fritschy-stadscultuurprijs. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 18 mei.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur even een mailtje naar Melanie Kalis, secretaris van CMSF:
via nieuwsbrief@cmsf.nl
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De verkorte versie van de film is donderdag 26 april a.s. te zien op Nederland 2 om 22.55 uur.
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