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Beste vrienden van CMSF,

NIEUWS UIT ZUID-SOEDAN
De Cuey Machar Secondary School is officieel afgebouwd! Nadat in september
2011 ons het nieuws bereikte dat de vier gebouwen overeind stonden, moest
CMSF Nederland aan de slag om geld in te zamelen voor het afwerken van de
gebouwen. In het afgelopen jaar zijn de gebouwen voorzien van ramen, deuren,
vloeren en plafonds. Ook zijn de muren afgewerkt. De toiletgebouwen worden
momenteel bij de school gebouwd.

De lokalen zijn klaar!

De vier gebouwen zijn nu dus klaar om te worden voorzien van een inrichting. Een fantastisch resultaat
waarvan Kon, toen de eerste gedachte over het bouwen van een middelbare school in hem opkwam, alleen
kon dromen. Namens het gehele CMSF team, maar zeker ook namens Kon en de kinderen in de Bor-regio
willen wij u dan ook heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage hieraan!

DE INRICHTING VAN DE SCHOOL
Doordat de schoolgebouwen zijn afgewerkt, is CMSF Nederland zich nu
aan het richten op het laatste stapje voor de opening van de school,
namelijk het inrichten van de school. De basis is er, maar de droom van
Kon en CMSF gaat verder: de gebouwen moeten nu worden voorzien
van tafels en stoelen, schoolborden, boeken en boekenkasten, bureaus,
computers, etc… Vanwege de snel stijgende prijzen in Zuid-Soedan willen
we deze goederen zo veel mogelijk vanuit Nederland verschepen naar de
school. Om deze fase te kunnen realiseren doen we graag een beroep op u:
Schoolmeubilair gezocht!
Kent u een school, of iemand die betrokken is bij een school of andere organisatie, waar schoolmeubilair
wordt vervangen en waar oud meubilair ter beschikking komt? Hebt u andere spullen over, zoals fietsen,
naaimachines of computers?
Eigenlijk alles wat een school nodig heeft, kunnen wij gebruiken! Dus heeft u ideeën of kent u mensen die
ons verder kunnen helpen, laat het ons weten!
Dit bekent ook dat we op zoek zijn naar opslagruimte en vervoer van onze goederen. Als u iemand kent die
ons hiermee kan helpen, neem dan ook contact met ons op.
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Het is inmiddels enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft ontvangen. Dat wil echter niet
zeggen dat wij hebben stilgezeten. Sterker nog, we hebben geweldig nieuws! In deze nieuwsbrief willen wij
u dan ook op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.
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Tot slot is CMSF ook bezig met het zorgen voor de watervoorziening bij de school. Op initiatief van BNNpresentatrice 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.

De inmiddels traditionele deelname aan de Dam tot Damloop heeft
dit jaar voor het laatst plaatsgevonden. Zondag 22 september 2013
verscheen er wederom een enthousiast team met CMSF-sportievelingen aan de start. De deelname aan de Dam tot Damloop is ieder
jaar weer een hoogtepunt gebleken. Na vijf sportieve jaren worden
de spieren strammer, blijken persoonlijke recordtijden nauwelijks meer voor verbetering vatbaar en dringt het besef door dat we
Het CMSF-team DtD 2013
niet eeuwig kunnen blijven hollen tussen Amsterdam en Zaandam.
Dat neemt niet weg dat we er dit jaar geen fantastische dag van
hebben gemaakt! Waar vorig jaar het Hilton hotel als ontvangstlocatie het team faciliteerde, konden de
lopers ditmaal in de ochtend verzamelen bij het NH Grand Krasnapolsky op de Dam. Nadat iedereen was
omgekleed en voorzien van een drankje, werden de lopers moed ingepraat door CMSF ambassadeur Waldemar Torenstra (die aanwezig was ondanks de verjaardag van zijn dochter!) en door Kon Kelei, die speciaal
voor deze laatste deelname van CMSF aan de Damloop naar Nederland was gekomen. Vervolgens ging het
team naar buiten voor een korte warming-up. Het startschot van ons startvak werd gegeven door Waldemar
en Kon, waarna Waldemar snel het parcours op moest om zelf de tien Engelse mijl af te leggen.
Na de finish werden de lopers opgevangen op het Charity Plein, waar ze konden bijkomen en bijpraten met
een hapje en een drankje. Al met al dus een geweldige dag, met een opbrengst van 4.613,85 euro!
De lopers hadden het door de hoge luchtvochtigheid erg zwaar. Daarom zijn wij de lopers extra dankbaar dat
zij allemaal het parcours hebben uitgelopen om zoveel mogelijk geld in de zamelen voor de inrichting van de
school! Daarnaast danken wij shirtsponsoren Transparance Fiscale en OceanAir Forwarding BV enorm voor
hun inzet en bijdrage!

SOCIAL MEDIA
Ook voor CMSF is het nodig om mee te gaan met de moderne tijd. CMSF
had al een Twitter-account en een Facebook-account, maar hiervan werd
eigenlijk weinig gebruik gemaakt. Vanaf nu zal CMSF meer gebruik gaan
maken van deze media, en zal er dus ook meer nieuws op de social media
gepost worden. Ook heeft CMSF nu een Instagram en een YouTube-kanaal.
Om volledig op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom
CMSF en de school, like ons dan op Facebook en volg ons op Twitter. Onze Facebook-pagina

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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