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Inleiding
Het voor u liggende projectvoorstel verschaft informatie over het initiatief van de Cuey Machar
Secondary School Foundation (CMSF) van het opzetten van een middelbare school in Cuey Machar. Deze
plaats ligt 15 kilometer ten oosten van de stad Bor in Zuid-Soedan. CMSF heeft als doelstelling
middelbaar onderwijs mogelijk te maken voor zowel jongens als meisjes in Zuid-Soedan. Volgens CMSF
kan de rol van onderwijs bij de wederopbouw van een door een langdurige oorlog verscheurde
gemeenschap niet worden onderschat. Sinds juli 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Met het
realiseren van een middelbare school hoopt de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan een
duurzame ontwikkeling van de regio Bor. Daarnaast streeft CMSF ernaar in Nederland activiteiten te
organiseren die bij jongeren bewustwording creëren omtrent de noodzaak van middelbaar onderwijs.
Naast CMSF Nederland is in juli 2009 CMSF Zuid-Soedan opgericht. Deze buitenlandse partner draagt in
nauw overleg met CMSF Nederland zorg voor een goede uitvoering van het project in Zuid-Soedan.
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Email: info@cmsf.nl
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De stichting
De oprichter: Kon Kelei
Het idee voor CMSF is ontstaan bij voormalig kindsoldaat Kon Kelei. Kon werd geboren in 1983, het jaar
dat de burgeroorlog in Soedan uitbrak. Op vierjarige leeftijd werd Kon meegenomen door de Sudan
People's Liberation Army (SPLA). Kon heeft op tienjarige leeftijd aan het leven als kindsoldaat weten te
ontsnappen en is uiteindelijk in 2000 als bootvluchteling de Rotterdamse haven binnengekomen. In
2010 heeft Kon zijn Master Internationaal en Europees Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
behaald.
Kon werd tijdens zijn verblijf in Nederland een vaste voorlichter voor War Child, was mede-oprichter van
het door de Verenigde Naties ondersteunde Network of Young People Affected by War (NYPAW) en
speelde een rol in de film “Wit Licht”. Na zijn afstuderen keerde Kon direct terug naar zijn geboorteland.
Momenteel is Kon daar werkzaam als hoofddocent aan de universiteit in Bor en heeft hij zijn eigen
advocatenkantoor geopend. Inmiddels is hij ook als (buiten)promovendus verbonden aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam op het onderwerp kindsoldaten.
CMSF Nederland
Kon wordt sinds zijn aankomst in Nederland verscheurd door schuldgevoel vanwege zijn keuze voor een
beter leven. Doordat de oorlog in Soedan jarenlang heeft geduurd, ontbreken de meeste essentiële
zaken in dat land. Kon is daarom zeer gedreven om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan de
wederopbouw van zijn land. Tijdens een bezoek aan zijn geboorteregio werd Kon gegrepen door de
onderontwikkeling en de achterstand in het land. Bij gesprekken met de lokale gemeenschap bleek dat
er vooral behoefte is aan goede middelbare scholing. Bij terugkomst in Nederland heeft Kon direct de
stichting CMSF opgericht. Samen met een groep (oud-)medestudenten werkt hij sinds die tijd aan de
realisatie van zijn droom. Gedurende de uitvoering van het project houdt CMSF een Soedanees gezegde
aan: ‘We geven ze een hengel, niet een vis’. De plaatselijke gemeenschap van Cuey Machar is daarom
nauw betrokken bij de uitvoering van het project.
Het bieden van kwalitatief goed onderwijs staat voor CMSF nadrukkelijk voorop. CMSF onderscheidt zich
van andere stichtingen door zich naast het bieden van middelbaar onderwijs ook te richten op het
toegankelijk maken van onderwijs voor meisjes. In Zuid-Soedan bevinden zich slechts enkele middelbare
scholen en veel hulporganisaties richten zich met name op het voorzien in basisonderwijs. CMSF gelooft
echter dat middelbaar onderwijs onmisbaar is voor de ontwikkeling van een land. Met alleen
basisonderwijs kun je geen land opbouwen. De weinige middelbare scholen die in Zuid-Soedan aanwezig
zijn, bevinden zich in de steden. Meisjes die basisonderwijs hebben gevolgd op het platteland worden
echter niet naar deze steden gestuurd. Dit zou te gevaarlijk zijn voor de meisjes, en daarnaast te
tijdrovend. Meisjes worden geacht in het huishouden te helpen. Door het vestigen van een middelbare
school in een dergelijk gebied wordt het onderwijs naar hen toe gebracht. Ook zij krijgen hiermee dus de
kans zichzelf te ontwikkelen.
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Het bestuur van CMSF Nederland wordt nog altijd gevormd door eenzelfde groep vastberaden en
enthousiaste (oud-)medestudenten van Kon Kelei. Ook in het werkzame leven wordt door hen de
doelstelling van CMSF en de droom van Kon Kelei uitgedragen. De organisatie wordt verder ondersteund
door geïnteresseerden (voornamelijk jongeren) die door activiteiten van CMSF in contact zijn gekomen
met de stichting en zelf een bijdrage willen leveren aan de voltooiing van de school in Cuey Machar.
CMSF Zuid-Soedan
CMSF Nederland heeft in de beginjaren gewerkt aan een stabiele en enthousiaste basisorganisatie in
Nederland. In 2008 is CMSF Nederland daadwerkelijk begonnen met de bouw van de school. Om de
uitvoering ter plaatse goed te kunnen laten verlopen is in juli 2009 CMSF Zuid-Soedan opricht als lokale
partner van CMSF Nederland.
Vanaf de oprichting van CMSF Zuid-Soedan heeft onze projectleider en contactpersoon ter plaatse,
Daniel Kenjok Kelei, de ontwikkelingen voor ons in de gaten gehouden. Hij is de broer van CMSFoprichter Kon Kelei en is, net als Kon, een voormalig kindsoldaat en gekwalificeerd docent. Eind januari
2010 is Kon teruggekeerd naar Zuid-Soedan. Sindsdien is hij zelf de voorzitter en secretaris van CMSF
Zuid-Soedan. Samen met zijn broers Deng Kelei Chol en Daniel Kenjok Kelei vormt hij het bestuur.
CMSF Zuid-Soedan is erg belangrijk in het geven van adviezen en informatie over de lokale stand van
zaken. CMSF Nederland wil zelf zeggenschap en controle over het project houden, maar overlegt bij het
bepalen van de te volgen koers veelvuldig met CMSF Zuid-Soedan. In goed overleg wordt, rekening
houdend met de wensen en behoeften zoals aangegeven door CMSF Zuid-Soedan, sturing gegeven aan
de feitelijke uitvoering. Alle aan het project verbonden personen voelen zich nauw betrokken bij de
doelstelling van het project en zijn vastberaden de droom van Kon en de lokale gemeenschap, samen
met de gemeenschap, te realiseren.
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Het project
De regio
Het dorp Cuey Machar ligt in de regio Bor, dat uit ongeveer twaalf dorpen bestaat. Cuey Machar is
ongeveer 15 kilometer verwijderd van de stad Bor. In de regio wonen tussen de 13.000 en 15.000
mensen, waarvan 8.000 tot 9.000 kind zijn. In de regio zijn vijf basisscholen aanwezig, maar er is geen
middelbare school. In de stad Bor zijn wel enkele middelbare scholen, maar de bestaande scholen zijn
gebouwd voor of tijdens de oorlog. Hierdoor zijn de gebouwen vaak oud, beschadigd en/of van slechte
kwaliteit en hebben slechte voorzieningen. Tevens kunnen vele kinderen uit de omliggende dorpen geen
gebruik maken van deze scholen omdat ze te ver van hun dorpen vandaan liggen. De kinderen moeten
lopend naar school over onverharde paden. Een afstand van 15 kilometer is dan onmogelijk dagelijks
(heen en weer) af te leggen. Het is dus van groot belang om ook buiten de stad Bor middelbaar
onderwijs aan te bieden.
Zuid-Soedan is de voorbije periode veelvuldig in het nieuws geweest. De Zuid-Soedanezen mochten in
januari 2011 stemmen voor onafhankelijkheid. Meer dan 90% stemde voor, wat betekent dat ZuidSoedan op 9 juli 2011 onafhankelijk is geworden. Sinds het referendum zijn er in beide landen enige
ongeregeldheden. In de regio Bor, waartoe Cuey Machar behoort, is echter weinig van de spanningen te
merken. CMSF heeft daarom geen aanleiding om aan te nemen dat het bestaan en/of functioneren van
onze school wordt bedreigd. Desondanks houdt CMSF Nederland de situatie nauwlettend in de gaten en
wordt zij daarover uitvoerig voorgelicht door CMSF Zuid-Soedan.
Het project
Het totale project bestaat uit vier fasen:
1. het bouwen van de school;
2. het inrichten van de school;
3. het zorgen voor de watervoorziening;
4. het verzorgen van onderwijs.
Het opdelen van het totale project in fasen maakt het verloop van het project helder en inzichtelijk. Ook
biedt het concrete tussentijdse doelen voor de betrokkenen bij het project. Wel moet worden
gerealiseerd dat de verschillende fases bij de uitvoering zijn te onderscheiden, maar geenszins te
scheiden. Je kunt een school niet inrichten zonder gebouwen, en geen onderwijs geven zonder tafels en
stoelen.
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Fase 1: het bouwen van de school
In 2008 heeft CMSF het startsein gegeven voor de daadwerkelijke bouw van de school. Eind 2011
bereikte ons het goede nieuws dat de bouw van de vier schoolgebouwen was voltooid. Op het
schoolterrein zullen de volgende voorzieningen zich gaan bevinden:


6 leslokalen, elk voor 30 leerlingen;



1 natuur-/scheikundelaboratorium;



1 handvaardigheidlokaal;



1 ruimte voor leraren;



1 ruimte voor de directie;



2 ruimten voor de administratie en financiën;



1 aula / kantine, inclusief een keuken;



1 bibliotheek;



toiletten voor dames en heren.

Voor de bouw van de school was een aannemer, genaamd Sudabuilders Ltd, gecontracteerd. De
directeur hiervan, Dr. Mach Majier, is afkomstig uit de regio Bor. Ook Mach hoopt een bijdrage te
kunnen leveren aan de wederopbouw van zijn land. Dit is voor CMSF een belangrijke reden geweest om
zijn bedrijf als aannemer voor het project aan te nemen. In de bouwperiode was Daniël Kenjok Kelei de
projectverantwoordelijke in Zuid-Soedan. Hij was belast met de uitvoering en de rapportage en ging
regelmatig met Mach naar de plaats waar grondstoffen worden gekocht. Daarnaast voorzag hij CMSF
Nederland regelmatig van fotomateriaal en uitgavenoverzichten. Sinds 2010 heeft Kon deze taken van
Daniël Kenjok overgenomen.
De begroting, die CMSF voor de eerste fase heeft vastgesteld op 200.000 euro, was gebaseerd op de
marktprijzen van 2008. Dit bedrag is tevens afgesproken met de aannemer Sudabuilders Ltd. in ZuidSoedan. Uiteindelijk is een bedrag van 210.000 Amerikaanse dollars, oftewel 135.482,16 euro, betaald
aan de aannemer ter plaatste. Tevens is in 2009 een aggregaat aangeschaft en afgeleverd bij de school.
Het aggregaat zal de school van stroom gaan voorzien en zal kunnen worden gebruikt bij de uitvoering
van de volgende fasen.
In december 2011 heeft een eindgesprek plaatsgevonden tussen CMSF Nederland en Mach Majier in
Amsterdam. Daarbij is, met het oog op de vervolgfase, geëvalueerd waar de knelpunten lagen bij de
uitvoering van het project.
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Fase 2: het inrichten van de school
a. Afwerking van de kale ruimten
Fase twee behelst de inrichting van de school. In dat kader moet allereerst de kale ruimten worden
afgewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van ramen en deuren, het afwerken van de
vloeren en plafonds en het aanleggen van elektriciteitsdraden.
In 2011 zijn bij verschillende lokale bedrijven offertes aangevraagd om een idee te krijgen van de kosten
die gemoeid zouden zijn met de afwerking van de gebouwen. Deze offertes liepen uiteen van 433.000
tot 586.500 Soedanese pond. Dit is ongeveer 97.000 tot 130.000 Amerikaanse dollar. CMSF vond deze
prijzen erg hoog, zeker gelet op de totale kosten van de bouw van de schoolgebouwen. De hoogte van
de prijzen is grotendeels het gevolg van de afscheiding van Zuid-Soedan van het Noorden in juli 2011.
Tijdens de burgeroorlog in Soedan heeft de Soedanese overheid alle industrie in het noordelijke deel
van het land gevestigd. Daardoor zijn de Zuid-Soedanezen totaal afhankelijk van hun buurlanden Soedan
en Kenia van de aanvoer van goederen. Dit zorgt voor CMSF niet alleen voor hogere kosten voor de
goederen, maar dit brengt ook extra transportkosten en invoerrechten met zich mee.
Door de hoge prijzen in het land heeft CMSF Nederland nauw overleg gevoerd met CMSF Zuid-Soedan
om te bezien op welke wijze kostenbesparend te werk zou kunnen worden gegaan.
Uiteindelijk is gekozen om voor de resterende fasen projectmatig te werk te gaan. Daarbij koopt het
bestuur van CMSF Zuid-Soedan zelf de grondstoffen en materialen per schoolvleugel in en laat dit
vervoeren naar de bouwplaats. Ter plaatse worden vakmensen ingehuurd die met de materialen de
schoolvleugel op de door CMSF voorgestane wijze afwerken.
Op deze manier worden veel kosten bespaard. In mei 2013 is het eerste deel van de werkzaamheden
uitgevoerd. Zo zijn er zakken cement gekocht en zijn voor twee van de vier gebouwen deuren en ramen
aangeschaft. Op basis van de gedane werkzaamheden, gaat CMSF ervan uit dat de gehele afwerking
75.000 USD zal gaan kosten, hetgeen een aanmerkelijke kostenbesparing lijkt op te leveren ten opzichte
van eerder opgevraagde offertes.1
Tabel 1: Begroting van de afwerking van kale ruimten
Onderwerpen

Aantal

Bedrag in euro

Cement voor vloeren
Lampen
Luchtventilatoren
Elektriciteit

400 stuks
63 stuks
130 stuks
60 rollen en overige
materialen voor de

4.000
2.000
4.000
6.000

1

75.000 Amerikaanse dollar bedraagt in 2013 ongeveer 58.000 euro. Het exacte bedrag in euro is afhankelijk van
de wisselkoers. Daarom is de begroting in euro’s ruim ingeschat.

7

Daken en plafonds
Muur afwerken
Toiletafvoer
Ramen en deuren
Salarissen
Overige kosten
TOTAAL

aansluiting
8.225 eenheden
140 emmers
1 stuk
62 ramen en 19 deuren

4.500
4.500
10.000
16.000
9.000
1.000
61.000

b. Inrichting van de schoolgebouwen
Uitgangspunt van CMSF is dat de lokale gemeenschap meewerkt bij de uitvoering van het project. Bij
deze benadering past ook dat zoveel mogelijk materialen ter plaatse worden aangeschaft en dat lokale
mensen worden ingeschakeld om de feitelijke werkzaamheden uit te voeren. Enerzijds zorgt dit voor
betrokkenheid bij het project, en anderzijds wordt hierdoor de lokale economie van het in opbouw
zijnde land gestimuleerd.
De almaar stijgende prijzen in Zuid-Soedan en de vastberadenheid de schooldeuren zo spoedig mogelijk
te openen, hebben er toe geleid dat CMSF Nederland een alternatieve aanpak hanteert bij de tweede
fase. Zo heeft CMSF Nederland met behulp van CMSF Zuid-Soedan onderzocht of er een logistieke
mogelijkheid bestaat om met een zeecontainer de bouwplaats te bereiken. In Zuid-Soedan zijn
contacten gelegd met Nederlandse ondernemers die daar gevestigd zijn. Zij worden met eenzelfde
logistiek probleem geconfronteerd. Aangegeven werd dat de logistieke mogelijkheid inderdaad bestond
en desgewenst een en ander kon worden oppakken.
CMSF Nederland is in 2012 in contact gekomen met de stichting Vraag en Aanbod Internationaal. Deze
stichting zamelt gebruikte goederen in, die vervolgens worden opgeknapt in werkplaatsen in Nederland.
In deze werkplaatsen zijn vrijwilligers en soms mensen met een beperking werkzaam. In 2013 hebben zij
een zeecontainer naar Zuid-Soedan verscheept. CMSF Nederland en Vraag en Aanbod Internationaal zijn
in gesprek om zoveel mogelijk informatie uit te wisselen. Bovendien zal Vraag en Aanbod Internationaal
andere goederen dan meubilair inzamelen voor de school.
De aanpak van Vraag en Aanbod Internationaal wenst CMSF Nederland zelf ook te hanteren bij het
verkrijgen van schoolmeubilair. Nu de mogelijkheid bestaat een zeecontainer te vullen met goederen en
deze naar Zuid-Soedan te verschepen, zal CMSF Nederland gebruikt schoolmeubilair gaan inzamelen.
Voor het verkrijgen van gebruikt schoolmeubilair zullen scholen in Nederland worden benaderd. De
verkregen goederen kunnen worden opgeslagen in de loods van Vraag en Aanbod Internationaal in
Alphen.
Het begrote bedrag voor de inrichting is relatief laag. Vooral voor het transport dienen financiële
middelen te worden begroot. Hiervoor wordt inmiddels contact gelegd met vervoersbedrijven in
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Nederland, om het transport (gedeeltelijk) gesponsord te krijgen. Uiteraard is eveneens rekening
gehouden met een grotere hoeveelheid in Zuid-Soedan aan te schaffen producten, indien het inzamelen
van (gratis) meubilair in Nederland niet lukt of er te weinig meubilair beschikbaar is.
Tabel 2: Begroting van de inrichting
Onderwerpen

Aantal

Bedrag in euro

Ter plaatse aan te schaffen producten2
Transportkosten
Onvoorziene kosten

20.000
20.000
10.000

TOTAAL

50.000

Fase 3: watervoorziening
Tijdens een bezoek van Kon aan Cuey Machar is gebleken dat het erg slecht gesteld is met de huidige
watervoorziening in het dorp. De enige bestaande waterput is verouderd. De leidingen zijn verroest
waardoor de kwaliteit van het water erg slecht is. Tevens is de pomp vaak defect. De bewoners van Cuey
Machar hebben daarom aan CMSF gevraagd een nieuwe waterput voor de school aan te leggen. CMSF
komt de lokale bevolking graag tegemoet en heeft na overleg besloten dat een waterput nabij de school
alleen maar voordelen met zich meebrengt. De school heeft namelijk dagelijks zelf ook veel water nodig,
onder andere voor het bereiden van voedsel en voor de persoonlijke hygiëne.
Voor de watervoorziening in Cuey Machar heeft CMSF Nederland, op initiatief van presentatrice Sophie
Hilbrand, de organisatie Join the Pipe bereid gevonden de bestaande waterput te renoveren en tevens
een nieuwe waterput 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. De door
Join the Pipe ingeschakelde lokale partner Fair Water zal binnenkort met CMSF Zuid-Soedan gaan
inventariseren op welke (efficiënte) wijze de school van water kan worden voorzien. Overwogen worden
het slaan van een nieuwe waterput en het door middel van waterleidingen verbinden van de school met
een te restaureren waterput die in de regio aanwezig is.
Wanneer dit deel van het project is afgerond, hetgeen naar verwachting in 2014 zal gebeuren, heeft het
schoolgebouw de beschikking over de meest basisvoorzieningen.

2

Sommige materialen en benodigdheden kunnen niet worden verscheepd vanuit Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan
kantine- en keukenproducten zoals borden en glazen, of aan grote boekenkasten en boeken voor in de bibliotheek. Dergelijke
spullen zullen ter plaatste worden gekocht.
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Fase 4: verzorgen van onderwijs
a. Personeel
CMSF wil (ten minste een gedeelte van) de school zo snel mogelijk openen voor onderwijs. Daarvoor
moeten gediplomeerde docenten en ondersteunend personeel worden aangenomen. CMSF ZuidSoedan zal zorg dragen voor de sollicitatieprocedure en het aannemen van het personeel. Met name in
de beginperiode van de school zal CMSF Zuid-Soedan waken voor de kwaliteit van het onderwijs in de
school. CMSF Nederland zal in beginsel verantwoordelijk zijn voor de loonbetaling van het personeel van
de school. Doel is echter dat de school zo spoedig mogelijk zelfvoorzienend wordt. Vandaar dat CMSF
Nederland eren snelle afbouwing van de loonkosten verwacht.
De lokale overheid van het niet-onafhankelijke Zuid-Soedan had reeds toegezegd de door leerlingen aan
de middelbare school behaalde diploma’s te erkennen en de docentensalarissen te zullen betalen. CMSF
Zuid-Soedan heeft ook van de nieuwe autoriteiten een dergelijke toezegging ontvangen.
b. Leerlingen
De school biedt plaats aan 240 leerlingen. De leerlingen van de school komen uit de omgeving van Cuey
Machar. Zoals eerder beschreven, zijn er geen middelbare scholen in de regio, maar wel basisscholen. Er
zijn dus voldoende leerlingen om de school te vullen. Aangezien ons scholencomplex een van de meest
vooruitstrevende gebouwen in de regio is, zullen vermoedelijk de rijkere gezinnen hun kinderen naar
Cuey Machar sturen. Zij kunnen het schoolgeld zelf voldoen. Om ook arme leerlingen de mogelijkheid te
bieden om onderwijs te volgen, wil CMSF voor hen een gedeelte (of, indien nodig, het gehele)
schoolgeld vergoeden. Als tegenprestatie wordt van deze kinderen verwacht dat zij goede resultaten
behalen en een goede inzet tonen. Ook wordt bekeken of het mogelijk is deze kinderen binnen de
school kleine klusjes te geven, zoals kantinedienst in de keuken of het doen van klein onderhoud in en
om de school, ter compensatie voor de lagere schoolgeldvergoeding. Op deze manier worden de
onkosten op de school beperkt en krijgen alle kinderen een kans op middelbaar onderwijs. Natuurlijk
wordt hierbij wel gewaakt dat er door deze manier van werken geen klassenscheiding op de school
ontstaat.
c. Curriculum
De voorzitter van CMSF Zuid-Soedan, Kon Kelei, heeft een curriculum opgesteld voor de Cuey Machar
Middelbare School. Daarin werd (en wordt) hij bijgestaan door Daniel Kenjok Kelei en Manyok Kuol Jok,
beiden ervaren docenten op middelbare scholen in Zuid-Soedan. Het curriculum is zodanig opgesteld
dat het aansluit op zowel de eisen die CMSF stelt aan onderwijs op de school, als het ‘Curriculum for
Excellence’ dat is opgesteld door de Zuid-Soedanese overheid als maatstaf voor alle middelbare scholen
in het land. Een schooljaar zal lopen van februari tot november. Deze periode wordt opgedeeld in drie
termijnen, die elk drie maanden lang zijn. De invulling van de schooljaren 1 tot en met 4 zijn
geconcentreerd op het verzorgen van algemeen onderwijs. De vakken die op de school gegeven zullen
worden zijn:
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Engels;
Afrikaanse talen: keuze uit Dinka, Swahili, Arabisch;
Wiskunde;
Toegepaste wetenschap: natuurkunde, scheikunde en biologie;
Maatschappelijke vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing;
Praktische vaardigheden: handvaardigheid en verzorging en computerkunde en techniek;
Creatieve vakken: kunst en tekenen en muziek.

Naast de verplichte afstudeervakken zoals Engels en wiskunde kan in het derde jaar de leerling een
afstudeerrichting kiezen en in het vierde jaar wordt binnen die richting afstudeervakken gekozen.
Hierdoor zal het middelbare onderwijs beter aansluiten op het vervolgonderwijs.
d. Basisprincipes voor het onderwijs
De basisovertuiging van waaruit CMSF werkt en het onderwijs dat CMSF wil verzorgen, komt tot uiting in
de onderstaande uitgangspunten.
- Onderwijs is nodig voor de wederopbouw van Zuid-Soedan en is een zeer krachtig middel voor
wederopbouw;
- De ontwikkeling van de kwaliteiten van elke persoon is belangrijk;
- Respect voor leerlingen en medewerkers;
- Leren vindt plaats in een veilige en neutrale omgeving;
- Leerlingen moeten leren hoe zij besluiten moeten nemen en moeten samenwerken met
anderen;
- De school heeft de verplichting om leerlingen voor te bereiden op hun mogelijkheden na het
voortgezet onderwijs;
- Uitstekend onderwijs komt voort uit een voortdurende betrokkenheid van en dialoog tussen
onderwijzenden, ouders, leerlingen en gemeenschap;

11

Financiering en toekomstvisie
CMSF is op verscheidene manieren actief om geld in te zamelen voor de voltooiing van het gehele
project. Uiteraard zijn de verschillende subsidieverstrekkende instanties een belangrijke bron van
inkomsten. Hierbij dient te worden gewezen op het NCDO, Warchild, Impulsis en Stichting
Casterenhoeve. Daarnaast wordt het project gefinancierd door de opbrengsten van door middelbare
scholen georganiseerde acties, particuliere donateurs, het bedrijfsleven en de door CMSF
georganiseerde activiteiten. Deze aanpak zal CMSF in het vervolg ook hanteren.
CMSF heeft de voorbije periode een behoorlijk bedrag bijeen gebracht om de afwerking van de vier
gebouwen te kunnen financieren. Het gaat hierbij om het plaatsen van deuren en ramen, maar ook om
het aan de binnenkant afwerken van de vloer, plafond en om het aanleggen van elektriciteit. Er zijn
echter onvoldoende financiële middelen om de watervoorziening aan te leggen en om de gebouwen in
te richten met meubilair. Hiertoe zal CMSF in 2014 bij subsidieverlenende instanties financiële middelen
vragen.
CMSF zal starten met het onderwijs voor drie klassen. Dit is noodzakelijk gezien de instroom van de
leerlingen. Ook is CMSF Zuid-Soedan aan het bekijken of de mogelijkheid bestaat om op vrijwillige basis
nu al lessen voor kinderen aan te bieden. Gastdocenten, die wellicht later als docent op de school
werkzaam zouden kunnen zijn, kunnen kinderen les geven op traditionele wijze: weliswaar zonder
schoolbord, maar wel in het daartoe bestemde gebouw.
CMSF hoopt in de loop van 2014 de schooldeuren te kunnen openen.
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Zij steunen CMSF
Bekende en minder bekende personen dragen hun steentje bij aan de realisatie van onze middelbare
school in Zuid-Soedan.
College van Aanbeveling


Prof. dr.h.c. J.P. Pronk: Voormalig minister en lid van de Tweede Kamer. Hij is van 2004 tot 2006
bijzonder VN-gezant voor Soedan geweest.



Prof. mr. Y. Buruma: Raadsheer bij de Hoge Raad. Buruma is een van de meest bekende
strafjuristen van Nederland en was regelmatig te zien in tv-programma's om strafzaken toe te
lichten.



Prof. mr. C.A.J.M. (Tijn) Kortmann: Hoogleraar aan de Radboud Universiteit op het gebied van
vergelijkend staatsrecht en sinds 2004 Akademiehoogleraar. Hij is inmiddels met emeritaat maar
hij blijft actief voor CMSF.



Prof. dr. N.P. Landsman: Hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Professor Landsman is met
name actief op het gebied van kwantumtheorie.



Prof. dr. E.H.L. Brugmans: Bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en
tevens is zij universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ambassadeurs


Angela Schijf: Nederlandse actrice in zowel tv-series, films als musicals, waaronder “Flikken
Maastricht”.



Waldemar Torenstra: Nederlands acteur en presentator. Hij speelde onder meer in “De
Gelukkige Huisvrouw” en “Bride Flight”.

Raad van Adviseurs


Walter van de Lagemaat: Eigenaar van tekstbureau The Write One.



Ernst Lammerse: Accountant bij Lammerse & Lammerse Accountants.



Gerhard Opheikens: Belastingadviseur, fiscalist en jurist. Eigenaar van Transparance Fiscale.



Jos Heijmans: Voormalig directeur van ING Banking Nederland. Momenteel directeur van
Heijmans Bedrijfsmanagement.
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Bestuur
CMSF bestaat uit 3 bestuursleden en beschikt verder over een groep van 5 vrijwilligers. De dagelijkse
gang van zaken en het uitzetten van de hoofdlijnen is in handen van het bestuur.


Voorzitter: Martin Bakker



Secretaris: Melanie Kalis



Penningmeester: Marina Karajić

Toekomstige leerlingen van de Cuey Machar Secondary School
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