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CMSF stand van zaken
CMSF project is eind juni 2008 van start gegaan. Alhoewel de CMSF al sinds 9 september
2005 bestaat is nu pas actief begonnen met het uitvoeren van het project. De reden is dat we in
2007 pas actief begonnen met het bijeenbrengen van de financiële middelen.
We hebben niet hele budget rond, maar het leek ons verstandig om al vast te beginnen met
wat we bijeen hebben gebracht. Natuurlijk zullen wij alles uit de kast halen om ons doel te
bereiken.
De uitvoering van het project ter plaatse wordt door het bouw bedrijf geheet “Sudabuilders
ltd” gedaan. De dorpsbewoners helpen met het bouwen van de school, zij werken op
verschillende basis. Sommige van hen werken als betaal arbeiders en anderen op vrijwillig
basis. CMSF heeft ter plaats de projectopzichter. Hij zou CMSF medewerkers in Nederland
op hoogte houden over verloopt van het project.

Foto: fundering 2008©CMSF
Tijdens mijn reis (Kon Kelei) in juli 2008, heb ik met de lokale mensen en bouwvakkers gesproken.
Er waren aantal knel punten zoals loon. Sommige bouwvakkers waren van mening dat ze meer loon
moeten hebben dan wat zij krijgen. Ook waren problemen met omliggende clan over zand. Alle die
knel punten had ik met die verschillende groepen besproken en uiteindelijk tot een oplossing
gekomen. Ik heb ook met H.E. Kuol Manyang Juk de nieuwe gouverneur van Jonglei en Jok Aring de
burgmeester van Bor gesproken over het project. Beide leiders hebben hun steun uitgesproken.
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Foto: bouwvakkers in gesprek met Kon Kelei, 2008©CMSF
De aannemer heeft besloten alles ter plaats te laten maken. Zo maken zij bouwstenen ter plaats.
De ingenieur en metselaars wonen ter plek. De aannemer heeft vrachtauto en machine waarmee de
stenen worden gemaakt gekocht en gestationeerd op de bouwplaats.

Foto: bouwvakers, 2008©CMSF
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Tijdens mijn verblijf in Zuid-Soedan heb ik met verschillende NGO’s gepraat over de mogelijk
financiële steun aan CMSF project. Ik heb met o.a. UNHCR, WFP en ZOA gepraat.
UNHCR: van deze NGO heb ik gevraagd of zij CMSF zou kunnen subsidiëren. Mijn verzoek was
vooral gericht op de bouwkosten van school. UNHCR antwoord was dat zij alleen projecten steunen
die door Zuid-Soedanese overheid zijn aangewezen. Na onderhandelen en aandringen was het goed als
ik projectvoorstel in zou leveren. Dat heb ik ook gedaan. Het laatste woord van de medewerker was,
“we nemen jou verzoek in behandeling en misschien krijg je steun”.
Bor County
Office of the Commissioner

To UNHCR office in Bor
Bor, 4 Aug. 2008
Subject: cooperation and support
Dear sir/madam,
The office of Bor Commissioner would like to ask your attention for the
following subject.
Cuey Machar Secondary School Foundation (CMSF) is a NGO based in The
Netherlands and it is building a secondary school in Gak, Kolnyang Payam in
Bor County.
As you might know, there are few secondary schools in Bor County. So we
are very pleased to have one coming up. Unfortunately we as County have
no enough money to give a financial support to the very NGO.
Therefore we kindly recommend UNHCR support to this organisation. Since
your office is concern with refugee, specially the returnees. This school shall
be a big help in accommodating the returnees’ children who may have
reached the level of secondary education.
We are looking forwards seeing a fruitful cooperation between UNHCR and
CMSF to achieve this goal for the benefit of Bor County.
H.E. the acting Commissioner
Mabior Athieu Kuareng

Brief: burgmeester plaatsvervanger
WFP: ik heb verzoek ingediend voor voedsel voor werk. Het verzoek was in behandeling toen ik weg
ging. Er is een kans dat onze verzoek ingewilligd zou worden, want de vertegenwoordiger van WFP
was erg enthousiast over het project. Wannier het verzoek geaccepteerd wordt, dan krijgen de
bouwvakkers voedsel uitgedeeld in plaats salaris. Ik hoop in september antwoord van WFP te horen.

2005© CMSF

CUEY MACHAR SECONDARY SCHOOL
FOUNDATION

ZOA: ik heb bij deze NGO nieuw projectvoorstel opgeschreven en ingediend. Het project gaat niet
over het bouwen van school, maar over meubilaire van de school. We moeten hopen dat ons project
kans maakt. Er zijn meer projecten en tweede probleem is dat ZOA niet in Bor regio werkzaam is. Met
andere woorden CMSF verzoek val buiten beleid. Toch heb indruk op de vertegenwoordiger gemaakt.
Beste donateurs, subsidietrekkers, vrienden van CMSF en CMSF’s medewerkers,
Het droom wordt werkelijkheid dankzij jullie steun. Ik was vol met blij toen ik de bouwvakkers bezig
aan het werk zag. Als ik naar foto’s kijk en terug denk aan wat ik tijdens mijn reis gezien heb, dan
weet ik dat over vijf tot zes jaar tussen de scholieren van CMSF school zou staan. Ook heb ik een
gevoel dat de kinderen met wie ik nu in koeienkamp staan de zonlicht ver in de horizon zien schijnen.
Super werk!

Foto: kinderen te Wut Gok, 2008©CMSF
Ondanks deze positieve berichten zijn we er nog lang niet. Er is geld nodig om het doel tot einde te
brengen. CMSF zal dus doorgaan met het zoeken naar de benodigde financiële middelen.
De vrienden van CMSF: houdt de website in de gaten voor de verder ontwikkelen van het project.
Hartelijk dank voor uw steun en we hopen dat u ook nu letterlijk een steentje bij wilt dragen aan de
wederopbouw van Zuid-Soedan!
Samen zijn we sterk als een rots,
Kon Kelei
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