Verslag over veldbezoek Zuid-Soedan
Beste vrienden,
Afgelopen zomer ben ik, na zes jaar, teruggeweest in mijn geboorteland Soedan. Ik was heel
blij om mijn familie weer te zien. Maar ik was tegelijkertijd teleurgesteld en bedroefd over de
situatie in Soedan. Ik had verwacht dat er op grote schaal veranderingen hadden
plaatsgevonden, dat ik een land zou aantreffen in wederopbouw. Maar helaas… de
omstandigheden zijn nog altijd hartverscheurend.
De achterkant van de VN-vredesmissies
Twee jaar geleden werd het vredesakkoord ondertekend tussen Zuid- en Noord-Soedan. In dit
vredesakkoord is veel aan Zuid-Soedan beloofd. Zowel door de internationale gemeenschap,
als door de Soedanese regering. Er is echter tot op heden vrijwel niets van deze beloftes
terechtgekomen en ik vraag me af of dat in de nabije toekomst überhaupt gaat gebeuren. Er
zijn nog altijd geen tekenen van wederopbouw in Zuid-Soedan te zien. De situatie is gelijk
aan of zelfs erger dan die voor het sluiten van het vredesakkoord. De omstandigheden in
Zuid-Soedan zijn het beste te vergelijken met die van landen als Congo, Rwanda, Sierra
Leone en Bosnië zoals Linda Polman die beschreef in haar beroemde boek ‘K zag twee beren
- de achterkant van de VN-vredesmissies. Zuid-Soedan lijkt op de landen die Polman in haar
boek beschrijft, omdat ook in Sudan helaas blijkt dat de VN met het beschikbare budget niet
in staat is gebieden op te bouwen waar de infrastructuur helemaal is verdwenen. Ook nu blijkt
helaas dat er een gapend gat is tussen de retoriek van regeringen en de werkelijkheid.
Wachten op hulp
In mijn ogen handelen zowel de Soedanese als de Zuid-Soedanese regering én de
internationale gemeenschap op dit moment inefficiënt en ineffectief. En dat is zeer spijtig.
Want alle internationale non-gouvernementele organisaties (NGO’s) zijn Soedan - vooral
Zuid-Soedan - binnengestroomd. Hetgeen doet vermoeden dat mensen in die regio worden
geholpen. Maar dat is niet zo. Mensen in Zuid-Soedan kennen de NGO’s vooral van hun
mooie landrover four wheel drives, maar niet van hun humanitaire hulpprogramma’s. Het
leven in Zuid-Soedan is drie keer duurder dan in Noord-Soedan. Ook dit is te danken aan de
NGO’s en natuurlijk ook aan de zwakke Zuid-Soedanese regering. Om kort te gaan: de
levensomstandigheden in Zuid-Soedan zijn lang niet zo goed als de media en de NGO’s
suggereren. Zoals reeds gezegd komt geen enkel donateurland zijn belofte na en wacht de
Zuid-Soedanese bevolking nog altijd op hulp.
Oliegeld
En het oliegeld dan? Wat gebeurt daarmee? Hoor ik u denken. Want Soedan heeft de laatste
tijd toch veel nieuwe olievelden ontdekt, vooral in het Zuiden. Waar gaat het oliegeld naar
toe? Is niet in het vredesakkoord overeengekomen dat Zuid-Soedan 50% van de
olieopbrengsten krijgt?
Ik heb me voorgenomen binnen dit medium geen politieke uitspraken te doen. Maar het
beantwoorden van bovenstaande vragen leidt er wel toe. Hoewel ik geen politiek standpunt in
wil nemen, wil ik wel zeggen dat met de opbrengsten uit de olie de oorlog in Dafur word
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gefinancierd. En dat er, voor wat betreft de 50% afspraak, nog niets is geregeld. Volgens mijn
informatie komt de centrale regering in Khartoum de gemaakte afspraak uit het
vredesakkoord, om de olieopbrengsten met het Zuiden te delen, niet na. In dit verslag ga ik
liever niet dieper op deze kwestie in. Maar mocht u hier meer van willen weten, dan ben ik
bereid om mondeling toelichting te geven.
Mijn huis is door de oorlog volledig verwoest…
Beste vrienden, Zuid-Soedan is totaal verwoest. Voor mij als Zuid-Soedanees was het
moeilijk om dit afgelopen zomer letterlijk en figuurlijk onder ogen te zien. Een schrijnend
voorbeeld waarmee ik goed kan illustreren in welke mate mijn regio verwoest is, is een foto
van het huis waar ik geboren ben. Dat wil zeggen: een foto van een plek die suggereert dat er
‘iets’ heeft gestaan. Toen ik deze zomer terugging naar mijn geboortedorp, 11 kilometer ten
oosten van Bor, bleek dat er eigenlijk geen dorp meer is. Ook mijn ouderlijk huis was er niet
meer. Slechts een paar aanwijzingen of sporen doen vermoeden dat er ooit een huis stond.

Foto: Hier heeft mijn huis gestaan. Het huis waarin ik geboren ben.
Een school in mijn geboortedorp
Veel mensen die ik gesproken heb, willen het dorp weer opbouwen. En dat wil ik ook. Want
terwijl de NGO’s en de Zuid-Soedanese regering vooralsnog weinig haast lijken te maken met
die wederopbouw, heb ik minder geduld. Voor mij, Soedanees in Europa, is het niet meer dan
logisch dat ik nu mijn land help met de wederopbouw. Via de stichting CMSF werk ik,
samen met een groep vrijwilligers, aan mijn grote droom: het bouwen van een school in mijn
geboortedorp Adol-Cuey Machar.
Mijn droom: een sschool in Cuey Machar
Ik wil niet langer wachten op de NGO’s en de Zuid-Soedanese regering. Ik wil zelf iets doen,
omdat het er nu de tijd voor is. Het is vrede. Het Zuiden ligt dan wel in puin, maar de mensen
– de kinderen - zijn er nu vrij. Ik heb als kindsoldaat in afschuwelijke situaties en
omstandigheden geleefd. Maar de kinderen van nu hoeven dat niet meer, omdat het vrede is.
Met andere woorden: kinderen hebben weer een toekomst. Laten we de weeskinderen,
kinderen van armen gezinnen en mijn oud-‘collega’s’ (toenmalige kindsoldaten) dus nu
steunen, zodat ze onderwijs kunnen volgen. Laten we samen een school voor deze kinderen
bouwen.
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Ik sprak een schoenpoetser van 7 jaar…
Dat kinderen graag naar school willen, heb ik zelf kunnen ervaren afgelopen zomer. Een goed
voorbeeld is de 7-jarige jongen die ik sprak vlak bij mijn geboortedorp (zie de foto op blz. 4)
en die schoenenpoetser is. Hij werkt als schoenenpoetser, zodat hij zijn jonge zussen, broers
en zijn moeder (die net bevallen was) eten kan geven. En ook om naar school te kunnen. Hij
kan het nu net aan, vertelde hij mij. Maar na het basisonderwijs haakt hij zeker af, omdat er
bij zijn huis geen school is. Hij kan niet naar de grote stad, want hij moet voor het gezin
blijven zorgen. Het is dus belangrijk dat er een school dichtbij in de buurt komt. Want met
alleen basisonderwijs heeft hij geen toekomst.

Foto: 7-jaar oud schoenenpoetser
Samen aan het werk!
De lokale bevolking in Zuid-Soedan doet er alles aan om hun kinderen een betere toekomst te
geven. Maar zij kunnen niet veel doen zonder middelen. Dat kunt u terug zien op deze school
(zie foto op blz.5).
In gesprekken die ik afgelopen zomer met hen had, vertelden zij mij dat ze graag aan de slag
gaan en willen werken aan het opbouwen van hun dorpen. Alleen… de middelen ontbreken.
Er is geen geld voor het bouwen van huizen of scholen of voor het aanleggen van
waterleidingen. De mensen in Zuid-Soedan weten dat niet anderen, maar zij zelf degene zijn
die hun levensomstandigheden kunnen doen veranderen. Maar ze beseffen ook dat dit alleen
kan met uw steun!
Ik ben ervan op de hoogte dat mensen in Nederland zich altijd hebben ingezet voor mensen in
Soedan. Dat bewonder ik zeer. En ik nodig u dan ook opnieuw uit tot het bieden van financiële
hulp gericht op de wederopbouw van mijn regio en op het bouwen van een middelbare school
in mijn geboortedorp in het bijzonder. Stort daarom uw bijdrage op girorekening: 96 24 01, te
name van Stichting CMSF te Gorinchem. Uw hulp is hard nodig.
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Plaatje van: Basisschool in mijn geboortedorp (Adol-Gak)
Dit nooit meer. Wij kunnen dit voorkomen door hen een pen te geven in plaats van een AK-47.

kindsoldaten uit Zuid-Soedan

Samen zijn we zo sterk als een rots.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens kinderen uit de Zuid-Soedanese regio Bor,
Kon Kelei
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