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Beste vrienden van CMSF,
In deze tweede nieuwsbrief van 2011 vind je een update over de activiteiten van CMSF. Uiteraard laten wij
ook de situatie in Soedan niet onbesproken.
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Mail gerust even naar info@cmsf.nl!

Soedan is de laatste maanden veelvuldig in het nieuws. De Zuid-Soedanezen
mochten in januari 2011 stemmen voor onafhankelijkheid. Maar liefst meer dan
90 % stemde voor, wat betekent dat Zuid-Soedan op 9 juli 2011 onafhankelijk wordt.
Op het grensgebied van beide gebieden zijn de laatste weken ongeregeldheden.
CMSF houdt daarom regelmatig contact met Kon Kelei in Bor. Gelukkig bevindt Administratiegebouw, april 2011.
Bor zich ver van de toekomstige landsgrens en is daar weinig van de spanningen te merken. CMSF heeft
daarom geen aanleiding om aan te nemen dat de onafhankelijkheid een bedreiging kan gaan vormen voor
het bestaan en/of functioneren van onze school.
Helaas heeft de bouw van de school in Cuey Machar enige vertraging opgelopen. Op 8 mei 2011 raasde een
hevige storm door de regio Bor, waardoor vele gebouwen zijn aangetast en zelfs inwoners zijn overleden.
Bij een nabijgelegen basisschool is het volledige dak weggewaaid. De storm heeft ook het schoolgebouw
van CMSF aangetast. Twee gevels waren beschadigd, evenals de destijds in aanbouw zijnde muren. De
bouwvakkers zijn direct aan de slag gegaan om de schade te herstellen en inmiddels is er bijna niets meer
te zien van de gevolgen van het natuurgeweld. De muren zijn op enkele plaatsen extra verstevigd, om te
voorkomen dat een dergelijk uitzonderlijke storm in de toekomst weer schade kan veroorzaken.
De bouw van de school verloopt verder voorspoedig. Het administratiegebouw is inmiddels voltooid en
men verwacht op korte termijn ook de kantine te kunnen afronden. Daarna zullen ook de toiletten bij het
schoolcomplex worden neergezet. CMSF in Nederland gaat zich daarom nu richten op de tweede fase van
het project, de inrichting van de school. Middels verschillende activiteiten hopen we binnenkort te kunnen
beginnen met de afwerking van de gebouwen. Dit gaat onder meer om het plamuren en verven van de
muren, maar ook het leggen van de vloeren en aansluiten van de elektriciteit.

Specsavers Actie
Opticien Specsavers heeft een nieuw initiatief om bij te dragen aan een beter wereld. De Stichting Specsavers
Steunt helpt ieder jaar enkele lokale initiatieven. Initiatieven zoals liefdadigheidsinstellingen, goede doelen
en verenigingen worden gesteund door middel van een financiële bijdrage. Iedere Specsavers-winkel in
Nederland draagt haar steentje bij. Per verkochte bril of verkocht hoortoestel wordt een vast bedrag aan de
Stichting gegeven. Dit bedrag wordt vervolgens gedoneerd aan de lokale initiatieven.
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Op de website van Specsavers kan iedereen een voorkeur aangeven. De top twee van de doelen met de
meeste stemmen worden een jaar lang gesteund door de dichtstbijzijnde Specsavers-winkel. CMSF dingt mee
om winnaar te worden van het filiaal Nijmegen Centrum en moet dus de concurrentie voorblijven! Om CMSF
te helpen, kun je maximaal vijf keer per dag per computer stemmen via www.stichtingspecsaverssteunt.nl/
nijmegen-centrum/cuey-machar-secondary-school-foundation_661/.

Dam tot Damloop 2011
CMSF heeft in 2009 en 2010 met veel succes deelgenomen aan
de Dam tot Damloop. In maart 2011 werd CMSF de mogelijkheid
geboden om een Bronze Card aan te schaffen. Met deze Card is CMSF
gegarandeerd van deelname aan dit evenement in 2011, 2012 en
2013 met vijf teams. Dit betekent dat CMSF 50 plaatsen per jaar heeft.
Van deze 50 kaarten probeert CMSF er 25 te verkopen
aan
een
bedrijf.
De
stichting
heeft
een
mooi pakket samengesteld, met onder meer vervoer, lunch

De resterende 25 kaarten worden aan individuen verkocht en zij worden gevraagd
sponsorgeld voor CMSF bijeen te brengen. Natuurlijk bevinden zich weer verschillende BNers in dit team, waaronder Sophie Hilbrand, Nicolette Kluijver, Thomas Acda, Floortje Dessing en
Viggo Waas. Ook CMSF ambassadeur Waldemar Torenstra ontbreekt uiteraard niet op deze dag.
Wil je deze sportievelingen, en daarmee CMSF, sponsoren? Dat kan natuurlijk via giro 962401 of
neem contact op via info@cmsf.nl voor de sponsormogelijkheden! Ook als je interesse hebt of
iemand kent die interesse hebt in ons bedrijven-pakket, kun je contact opnemen met info@cmsf.nl.

So You Think You Can Help?
In maart was Kon weer even terug in Nederland. Het Soeterbeeck Programma van de Radboud
Universiteit organiseerde een symposium over de toekomst van westerse ontwikkelingshulp. Tot
voor kort kwam het niet in ons op ontwikkelingshulp aan derde landen ter discussie te stellen.
Maar er klinken steeds meer kritische geluiden over de westerse ontwikkelingshulp, niet
alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit het Zuiden. De wereld is niet langer verdeeld in
geïndustrialiseerde, dus rijke landen en niet-geïndustrialiseerde en dus arme landen. Hebben
de ‘arme’ landen de hulp van het Westen nog wel nodig? Is ontwikkelingshulp wel de juiste
manier om armoede te bestrijden? Of behoort ontwikkelingshulp eigenlijk al tot het verleden?
Sprekers Kon en Indiase journalist Praful Bidwai lieten hun mening horen over
dit onderwerp. Dit leverde een interessante discussie op. Foto’s van deze avond
zijn te vinden in de fotogalerie op de website van CMSF. Een uitgebreid verslag
is te vinden (in het Engels) op www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/terugblik/
terugblik-2011/terugblik-per/so-you-think-you-can/teksten/verslag/.
Discussie met Kon Kelei en Praful Bidwai.
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en privé fotograaf op de dag zelf. Daarnaast wordt een introductiebijeenkomst met een training van
CMSF-ambassadrice Angela Schijf en een borrel in de Asics Flagship Store in de aanloop naar de dag aangeboden.
Dit alles natuurlijk voor een leuke prijs, wat geheel aan de inrichting van de school in Soedan wordt besteed.

2

Sponsorloop in Zetten
De Dr. Lammerts van Buerenschool uit Zetten heeft in mei 2011 een sponsorloop georganiseerd voor CMSF.
De leerlingen werden vooraf geïnspireerd voor het verhaal van Nicknora Gongich, de neef van Kon. Gongich
heeft hetzelfde verleden als Kon en heeft inmiddels ook een eigen stichting die zich richt op het realiseren van
basisonderwijs in de Bor-regio. Door het verhaal van Kon en hem te vertellen, begrepen de kinderen dat het
belangrijk was om zoveel mogelijk geld op te halen voor hun leeftijdsgenoten in Soedan. Aangemoedigd door
hun ouders en natuurlijk Gongich zelf renden de kinderen vele rondjes op het voor hen uitgezette parcours.
De actie op de Lammerts van Buerenschool was een groot succes. De basisschoolkinderen brachten maar
liefst 8154 euro bijeen! Daarmee hebben ze een grote bijdrage geleverd aan onze school in Zuid-Soedan.
Een van de leerlingen, Rozan van der Brink, was erg geraakt door het verhaal dat Gongich haar had verteld.
Zij ontving van Gongich een CMSF hardloopshirt dat was gesigneerd door hemzelf en verschillende BN-ers.

- ONDERSCHIRFT 6 -

Rozan van der Brink in haar nieuwe CMSF shirt, hier samen met Gongich.

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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CMSF wil alle leerlingen, ouders, leraren en sponsors danken voor hun geweldige inzet!
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