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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. Sinds juli 2011
is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan, maar nog steeds ontbreken middelbare scholen in veel regio’s
in het land. Volgens CMSF kan de rol van onderwijs bij de wederopbouw van een door een langdurige
oorlog verscheurde gemeenschap niet worden onderschat. Het conflict in Zuid-Soedan, dat eind 2013 is
gestart, toont het belang van onderwijs extra duidelijk aan. Met het realiseren van een middelbare
school hoopt de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling van de regio
Bor, waardoor een einde kan komen aan geweld en oorlog. 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.

Cuey Machar Secondary School Foundation
Thomas van Aquinostraat 6
6525 GD Nijmegen

Email: info@cmsf.nl
Website: www.cmsf.nl
IBAN-rekening: NL73INGB0000962401
KvK nummer: 11062898
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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
Toen Kon in 2005 in gesprek was met zijn oud-dorpsgenoten in zijn geboortedorp Cuey Machar, bleek
het volgen van middelbaar onderwijs voor veel jongeren in Zuid-Soedan geen vanzelfsprekendheid te
zijn. Zuid-Soedan behoort tot de regio’s met de laagste onderwijscijfers ter wereld: slechts 25% van de
kinderen krijgt basisonderwijs en maar liefst 85% van de bevolking is analfabeet. In grote gebieden van
het land ontbreken middelbare scholen, waardoor het voor jongeren onmogelijk is om een middelbare
schoolopleiding te krijgen. Daarom stelde Kon zich tot doel om een middelbare school te bouwen in
Cuey Machar.
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. In december 2013 start in Zuid-Soedan een politieke
machtsstrijd, waardoor grote onrust bij de bevolking ontstond. Veel mensen zijn uit de regio van de
school gevlucht. In 2015 is er een vredesakkoord getekend en nu wordt gewerkt aan de uitwerking van
dat akkoord. In de dorpen rondom de school is eind 2015 te merken dat het rustiger wordt en dat de
mensen langzaam terugkeren. Hoewel de strijd de uitvoering van ons project heeft vertraagd, is CMSF
juist nu, meer dan ooit, overtuigd van het belang van onderwijs. Ook in Zuid-Soedan moeten mensen
pratend tot oplossingen komen. In 2016 zal de stichting zich dan ook focussen op hetgeen nog nodig is
voor de opening van de school. Daar zal hieronder nader op in worden gegaan.
Het project
Het totale project van CMSF 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.
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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.
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.

Tijdens de eerste fase van het project hebben we ervoor gekozen om stapsgewijs steeds een deel van de
school te bouwen. Deze keuze werd gemotiveerd door het feit dat we onze donateurs graag wilden
laten zien waar we hun geld aan besteden, alsmede het feit dat door het lange regenseizoen slechts in
een beperkt deel van het jaar kan worden gebouwd. 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.
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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.
Fase 2: het inrichten van de school
a. Afwerking van de kale ruimten
Fase twee behelst de inrichting van de school. Deze fase is opgesplitst in twee stappen. Allereerst
moeten de schoolgebouwen worden afgewerkt. Dit is voor een grote deel in 2013 gebeurd. Zo zijn de
ramen en deuren in de gebouwen geplaatst, maar ook zijn bijvoorbeeld de vloeren, plafonds en muren
afgewerkt, en zijn de elektriciteitsdraden aangelegd. Ten slotte behoort ook de bouw van de toiletten bij
deze stap.
Nog voor de afronding van de bouw zijn in 2011 bij verschillende lokale bedrijven offertes aangevraagd
om inzicht te krijgen in de kosten die gemoeid 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 in verhouding met de kosten die waren gemaakt voor
het bouwen van de vier schoolgebouwen. Daarom is CMSF Nederland, samen met CMSF Zuid-Soedan,
naar andere mogelijkheden gaan zoeken.
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 op de markt in en
laat dit vervoeren naar de bouwplaats. Doordat er op deze manier geen winstmarge van een aannemer
op het materiaal wordt gerekend, is de aanschaf van de materialen goedkoper. Daarnaast geeft het
CMSF Zuid-Soedan de mogelijkheid om materialen aan te schaffen op het moment dat de wisselkoers
gunstig is. Ter plaatse worden vakmensen ingehuurd die met de materialen de schoolvleugel op de door
CMSF voorgestane wijze afwerken. Kon Kelei heeft een lokale opzichter bereid gevonden het project te
leiden en hem te helpen met de inkoop van materialen. Samen hebben zij eveneens lokaal personeel
aangenomen om bij te dragen aan de lokale ontwikkeling en betrokkenheid.
Door deze fase op een projectmatige manier aan te pakken, worden veel kosten bespaard. Vanaf mei
2013 is het eerste deel van de werkzaamheden uitgevoerd. Helaas is, tijdens deze fase van het project,
in december 2013 politieke onrust ontstaan in Zuid-Soedan. Dit heeft vervelende gevolgen gehad voor
de afwerking van de gebouwen. Een deel van de ingekochte bouwmaterialen die bedoeld waren voor de
laatste deel van de afwerking van de gebouwen, zijn verdwenen uit de school. Deze spullen zal CMSF in
2016 nogmaals aan moeten schaffen, wat extra kosten met zich meebrengt.
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Tabel 1: Begroting van de afwerking van het scholencomplex
Onderwerpen

Aantal

Kosten (in USD)

Toiletten
Afwerking binnenkant gebouwen, verf en
cement
Vervanging golfplaten dak
Hek

2 gebouwen

12.000
21.000

8
1 van 300 x 300 m
(= 90.000 m2)
1
1

5.000
10.000

Watervoorziening en watertank
Aggregaat, incl behuizing
Aanleggen van het schoolplein
Overige schoolspullen

o.a. keukeninrichting,
boekenkasten etc.

15.000
23.000
7.000
10.000

Training interactief leren
Onvoorziene kosten

15.000
12.000

Totaal

130.000

b. Inrichting van de schoolgebouwen
Aangezien de stap van afwerking van de gebouwen in 2013 voor het grootste deel voltooid was, heeft
CMSF de stap naar het daadwerkelijk inrichten van de school gemaakt. In 2014 heeft CMSF Nederland
de nadruk gelegd op het verzamelen van schoolmeubels. Dit hebben wij gedaan door verschillende
middelbare scholen te benaderd met de vraag ons hun ‘tweedehands’ meubels te doneren. De
Praktijkschool Breda en het Florijn College Breda hebben hieraan gehoor gegeven en aan CMSF een
grote zeecontainer vol aan meubilair gedoneerd. Er werden meer dan 100 tweepersoons schoolbanken
en ruim 200 bijbehorende stoelen voor leerlingen, grote bureaus met bureaustoelen voor docenten,
whiteboards, tl-balken inclusief lampen en grote boekenkasten. Daarnaast hebben ook particulieren
kleinere schoolspullen gedoneerd, zoals een printer, papier, schriften en pennen.
De meubels hebben enige tijd gratis in Nederland opgeslagen gestaan bij de opslagplaats van het bedrijf
Ocean Air Forwarding B.V. Nadat de rust in Zuid-Soedan gekeerd was, is besloten de volle container naar
de school te sturen. Ocean Air Forwarding B.V. heeft ervoor gezorgd dat op 12 februari 2015 de spullen
zijn aangekomen in Cuey Machar. De spullen zijn nu opgeslagen in onze school en staan klaar om in de
school gebruikt te worden.
De reden dat CMSF deze aanpak heeft verkozen boven het initiële idee om ter plaatse alles te laten
maken is simpelweg van financiële en efficiënte aard. CMSF heeft een groot deel van het
scholencomplex op deze manier weten in te richten voor minder dan 10.000 euro. Sinds de
onafhankelijkheid van, en het conflict in Zuid-Soedan zijn de lokale prijzen enorm gestegen. De
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begroting voor het ter plaatse laten fabriceren van de producten behelsde ruim 50.000 euro, terwijl
door de ontstane onrust onduidelijk was wanneer überhaupt zou kunnen worden aangevangen met de
productie. Hoewel ons doel is om te investeren in de lokale economie, en daarmee ook
werkgelegenheid te bieden in de omgeving van Cuey Machar, heeft het openen van de school onze
prioriteit. Middelbaar onderwijs is, juist in deze tijd in Zuid-Soedan, erg hard nodig.
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. Vanwege
het conflict is deze fase op de lange termijn geschoven. Echter, nu de vrede is teruggekeerd, zullen de
gesprekken met Join the Pipe, en diens lokale partner Fair Water weer worden opgepakt. Zij zullen 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. Dit
deel van het project zal in 2017 worden gestart, omdat de primaire focus nu ligt op het openen van de
school en het enkel neerzetten van de noodzakelijke voorzieningen.
Fase 4: verzorgen van onderwijs
Het doel van CMSF is om de school zo snel mogelijk te openen voor regulier onderwijs. Omdat het niet
mogelijk is om alle lagen van de middelbare school tegelijkertijd open te laten gaan, is het de bedoeling
om in eerste instantie de school te openen voor twee tot drie eerstejaars klassen. Na een jaar kunnen
twee klassen instromen als eerstejaars, terwijl de eerste groep dan tweedejaars studenten wordt. Dit
systeem zal zich voortzetten in de daarna volgende jaren. Zo kan de school functioneren en wordt ook
de lokale bevolking en politiek de mogelijkheid geboden om stapsgewijs de school over te nemen.
CMSF zal in de eerste jaren nog verantwoordelijk blijven voor de salarissen van docenten. CMSF wil deze
verantwoordelijkheid zo snel mogelijk afbouwen, aangezien het doel van CMSF is om de school
zelfstandig te laten functioneren. Zodra er leerlingen op de school zijn die lesgeld betalen, zal dit worden
gebruikt om de onkosten te kunnen betalen. Ook zullen de leerlingen deels verantwoordelijk worden
voor het onderhoud en behoud van de school.
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a. Personeel
CMSF wil het eerste gedeelte van de school zo snel mogelijk openen voor onderwijs. Daarvoor moeten
gediplomeerde docenten en ondersteunend personeel worden aangenomen. CMSF Zuid-Soedan zal zorg
dragen voor de sollicitatieprocedure en het aannemen van het personeel. Aangezien nog niet de gehele
school in gebruik zal worden genomen, zal met een klein aantal docenten worden gestart. Naar mate
het aantal leerlingen toeneemt, zal ook de omvang van het personeel worden uitgebreid. Met name in
de beginperiode van de school zal CMSF Zuid-Soedan waken voor de kwaliteit van het onderwijs in de
school.
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,
waardoor er genoeg leerlingen zouden moeten zijn om de school te vullen. Door het conflict zijn er veel
ouders met hun kinderen gevlucht. Echter, nu het vredesakkoord is ondertekend is de verwachting dat
de hoeveelheid kinderen in de regio snel zal toenemen. 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:


Engels;
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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;
- Geen onderscheid op basis van geslacht, ras of religie;
- 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;
Aandachtspunt: bindingsdagen met lokale bevolking
Daarnaast zal CMSF, voordat de school volledig geopend wordt, verdere binding tussen de school en de
gemeenschap van Cuey Machar creëren. CMSF is zich bewust van het feit dat de gebouwen die zijn
gebouwd nu nog niet ervaren worden als zijnde een school en dat willen wij veranderen. De
omwonenden moeten het gevoel van een school krijgen. Deze vier gebouwen zijn een plek waar zij
kunnen komen om iets te leren. Ons plan is dan ook om eind 2016 te starten met ‘bindingsdagen’, zowel
voor kinderen als voor ouders. Dit houdt in dat er een aantal keer per maand (opbouwend naar een
aantal keer per week) bijeenkomsten op de school georganiseerd zullen worden waar kinderen kunnen
leren. Het kan gaan om dagen waarbij een knutselmiddag wordt georganiseerd, een dans- en
zangmiddag wordt gehouden, een training gegeven kan worden, of korte cursussen Engels of rekenen
worden aangeboden. Het gaat erom dat de gemeenschap het gevoel krijgt dat dit een gebouw is waar
geleerd wordt.
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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/Edukans 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. CMSF heeft sinds 2011 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. Vanaf 2014 richt CMSF Nederland zich niet zozeer meer op het inzamelen van geld voor het
project, maar op het inzamelen van spullen voor de school en het starten met onderwijs. Door het
verschepen van het schoolmeubilair vanuit Nederland zijn veel kosten bespaard. Het schoolmeubilair is
eind 2014/begin 2015 vervoerd naar Zuid-Soedan. De hoop was dat daarmee in 2015 de school kon
worden geopend. Helaas bleek dat het daarvoor nog te onrustig was in de regio. Het feit dat ZuidSoedan van een post-conflict gebied een conflict-gebied is geworden, vraagt van CMSF om met deze
situatie rekening te houden.
Vanuit Zuid-Soedan is eind april 2016 het bericht gekomen dat het rustig genoeg is in de regio om de
belangrijkste werkzaamheden in en rond de school af te ronden. Dit betreft in ieder geval het plaatsen
van een hek rondom de school, om de veiligheid van de leerlingen te garanderen, en het plaatsen van de
toiletten. Daarna wil CMSF starten met het onderwijs voor twee of drie klassen, afhankelijk van het
aantal beschikbare leerlingen. Zoals hierboven is aangegeven, is het starten met enkele klassen
noodzakelijk gezien de instroom van de leerlingen per jaargang. Ook is CMSF Zuid-Soedan aan het
bekijken of de mogelijkheid bestaat om op vrijwillige basis nog tijdens de afronding van de gebouwen
lessen of workshops 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 eind 2016/begin 2017 de schooldeuren te kunnen openen. In de periode dat de eerste
leerlingen les krijgen, kan de school dan verder worden afgewerkt en kan meer schoolmeubilair worden
gemaakt, gekocht of verscheept. Zoals hierboven reeds vermeld, zal in 2016 ook aandacht worden
besteed aan het regelen van de watervoorziening bij de school.
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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. 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


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



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

Raad van Adviseurs


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



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

Toekomstige leerlingen van de Cuey Machar Secondary School
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