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“Feed a hungry man today, he will be
hungry tomorrow; teach him how to fish, he
can have food tomorrow; educate his
child(ren), you have given him a future.”

Het voor u liggende rapport is geschreven met de bedoeling
informatie te verschaffen over het initiatief van de Cuey
Machar Secondary School Foundation (CMSF) met
betrekking tot het opzetten van een middelbare school in
Zuid-Soedan. Deze informatie is bedoeld om inzicht te
verschaffen in de door CMSF georganiseerde activiteiten en
de vorderingen bij de uitvoering van het project.
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 overschat. CMSF is momenteel
bezig met de bouw van een middelbare school in Cuey Machar, een dorpje
dat 11 kilometer ten oosten van de stad Bor ligt. Hiermee hoopt de
stichting een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling
van deze regio. Daarnaast streeft CMSF er naar in Nederland activiteiten
te organiseren die bij jongeren bewustwording creëren omtrent de
noodzaak van een effectieve ontwikkelingssamenwerking.
Naast CMSF Nederland is in juli 2009 ook CMSF Soedan opgericht. Deze
buitenlandse tak van de stichting zal zorgdragen voor een goede
uitvoering van het project en ter plaatse zoeken naar organisaties die dit
willen ondersteunen.
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Inleiding
Na een decennium van burgeroorlog is er in Zuid-Soedan
momenteel een vooruitzicht op langdurige vrede. Door de
oorlog zijn echter twee generaties jongeren in Zuid-Soedan
opgegroeid zonder enig besef van vrede, zonder
gezondheidszorg en met slechts een minimum aan onderwijs. Zoals alle
jongeren willen ook Soedanese jongeren een kans op een goede toekomst.
Zolang de meest essentiële zaken ontbreken, zal het voor deze nieuwe
generatie niet gemakkelijk zijn om het land in vrede op te bouwen. Dit is
ook het geval in de regio Bor, het gebied waarin CMSF actief is.
CMSF is opgericht in het jaar 2005, enkele maanden nadat op 9 januari
door de in Soedan strijdende partijen een langverwacht vredesakkoord
(the Comprehensive Peace Agreement) werd ondertekend. De oprichter,
voormalig kindsoldaat Kon Kelei, heeft daarna een groep medestudenten
aan de Radboud Universiteit Nijmegen bereid gevonden zich in te zetten
voor de stichting en heeft verschillende gesprekken gevoerd met
hulporganisaties en de lokale bevolking van Cuey Machar. Vervolgens is
CMSF in 2007 begonnen met het daadwerkelijk inzamelen van geld voor
het project. Het totale benodigde bedrag is helaas nog niet geheel bijeen
gebracht. Toch is CMSF er door de steun van velen in geslaagd een
aanzienlijk bedrag in te zamelen, waardoor in de zomer van 2008 is
besloten het startsein te geven voor de bouw van de school. Uiteraard
doen de medewerkers van CMSF er alles aan het resterende bedrag zo
spoedig mogelijk bijeen te brengen.
De stichting heeft een overeenkomst gesloten met bouwbedrijf
“Sudabuilders Ltd” in Zuid-Soedan. Dit bedrijf zorgt voor de bouw, waarop
wordt toegezien door de CMSF project-toezichthouder ter plaatse (Dhr.
Daniël Kenjok Kelei). Daarnaast worden de inwoners van Cuey Machar
betrokken bij het bouwen van de school. Sommigen zijn werknemer van
genoemde onderneming, anderen helpen vrijwillig bij verschillende
werkzaamheden. Het is deze lokale bevolking die in overleg met CMSFoprichter Kon Kelei de behoefte aan een middelbare school heeft
uitgesproken, en welke door de betrokkenheid bij de uitvoering van het
project een gevoel van ownership wordt gegeven.

De tot dusverre geworven fondsen
CMSF heeft tot dusverre een bedrag van € 100.405,- opgehaald. Dit
bedrag werd grotendeels gefinancierd door non-gouvernementele
organisaties (NGO’s) zoals War Child Nederland, NCDO, Rabobank Share 4
More en Stichting Casterenshoeve. Recentelijk is eveneens een aanvraag
van €20.000,- bij Impulsis gehonoreerd. Daarnaast is middels een
aanvraag bij de Eureko Achmea Foundation een bedrag van €37.400,gekregen voor de aanschaf van twee stroomaggregaten.
Het overige bedrag werd ingezameld door middel van het organiseren van
verschillende activiteiten en door middel van donaties van particulieren.
Meerdere middelbare scholen hebben de afgelopen jaren CMSF als project

geadopteerd. Kon Kelei heeft voor de vele middelbare scholieren
indrukwekkende presentaties verzorgd en daarbij de doelstelling en
boodschap van CMSF onder de aandacht gebracht. De scholieren
organiseerden vervolgens verschillende acties waarmee geld werd
bijeengebracht voor de te bouwen middelbare school in Cuey Machar. Zo
organiseerde het Maasland College in Oss een fondsenwervingdag in
december 2007 onder het thema ‘Soep en schaatsen voor Soedan’ waarbij
ook Kon Kelei zich, als blijk van waardering, voor het eerst in zijn leven op
het ijs begaf. Regionale tv-zenders en radio deden verslag van deze dag.
Met dit hartverwarmende project van het Maasland College, is een bedrag
van € 7.000,00, - opgehaald. Het Maasland College in Oss heeft in
december 2008 wederom een fondsenwervingsactiviteit georganiseerd.
Deze keer was er een kerstmarkt, waar de leerlingen gebak, taarten,
boeken, etc. verkochten en met allerlei andere activiteiten geld
inzamelden. Ook dit was een groot succes en er werd € 5.000,00,opgehaald voor CMSF.
Momenteel zijn er soortgelijke samenwerkingen met nog twee middelbare
scholen, namelijk het Damstede te Amsterdam en het Jan van Brabant
College in Helmond. Laatstgenoemde school zal op 12 mei 2010 de
actieperiode afsluiten met een benefietwedstrijd tussen voetballers van
diverse professionele voetbalverenigingen in het stadion van Helmond
Sport. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit zeer succesvol
gebleken samenwerkings-concept uit te breiden naar andere scholen.
Studievereniging SRRA in Amsterdam organiseerde in februari 2008 een
benefietfeest voor CMSF. Het feest werd bijgewoond door acteur en
ambassadeur van CMSF Waldemar Torenstra. Waldemar en Kon vertelden
de feestgangers over de situatie in Soedan in het algemeen en in ZuidSoedan in het bijzonder. Daarnaast werd het belang van de partners van
CMSF onderstreept voor de vredesopbouw en wederopbouw van de door
oorlog geteisterde gebieden. De avond was een groot succes, de
opbrengst bedroeg € 3.000, - voor CMSF.
CMSF heeft ook zelf op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen
activiteiten georganiseerd. In februari 2008 heeft de stichting een CMSFweek georganiseerd. Het doel van deze week was om de bewustwording
binnen de universiteit en bij haar studenten te vergroten. Daarnaast
hebben we in september 2009 in samenwerking met de Juridische
Faculteitsvereniging Nijmegen een debat in de LUX Nijmegen
georganiseerd, waarbij Kathleen Ferrier (CDA), Doekle Terpstra (ICCO en
HBO-Raad) en Kees de Jong (Edukans) de sprekers waren. Dit debat, dat in
het teken stond van de rol van middelbaar onderwijs binnen de
ontwikkelingssamenwerking, werd zeer goed bezocht en er was sprake
van een gemengd publiek, bestaande uit scholieren, studenten en
volwassenen.
Daarnaast is in maart 2009 een benefietdiner bij Rotary Club Lingewaard
voor CMSF georganiseerd. Als sportief hoogtepunt van het jaar heeft CMSF
met twee teams deelgenomen aan de Dam tot Damloop. Een van de
teams bestond geheel uit Bekende Nederlanders, dat met hulp van onze

ambassadeur Waldemar Torenstra was samengesteld. Ook hiermee is veel
geld opgehaald, omstreeks €7.000,-.
In 2007 heeft CMSF we deelgenomen aan de 'Ideeënwedstrijd voor
migranten', die werd georganiseerd door ICCO, Cordaid en SMS. Het CMSF
project was een van de prijswinnaars in deze competitie. Oprichter Kon
Kelei mocht de 2e prijs, een cheque ter waarde van € 5.000, – in ontvangst
nemen. Dit bedrag is geheel ten goede gekomen aan het project.

Gecreëerde bewustwording onder jongeren in Nederland
Bij veel van de zojuist genoemde activiteiten heeft CMSF bewustwording
kunnen creëren onder de participerende jongeren. Duizenden middelbare
scholieren hebben inmiddels de presentaties van Kon Kelei over zijn leven
en het moeilijk te overschatten belang van middelbaar onderwijs binnen
een effectieve ontwikkelingssamenwerking aangehoord. Uit de naderhand
door medewerkers van CMSF met deze jongeren gevoerde informele
gesprekken blijkt dat de scholieren door de presentaties erg geraakt
worden en het als waardevol beschouwen. Daarnaast geniet CMSF grote
bekendheid binnen de Radboud Universiteit en kan gerekend worden op
de steun van zowel studenten als docenten. CMSF kan worden beschouwd
als een van de grootste goede doelen van de universiteit, zo niet de
grootste. Door de in Nijmegen georganiseerde activiteiten zijn ook vele
studenten op de hoogte geraakt van de visie van CMSF. Daarnaast komt
CMSF ook steeds meer op het landelijke toneel in de kijker te staan, vooral
doordat Kon voor CMSF zeer frequent deel neemt aan debatten. Tevens
verzorgt hij lezingen bij verscheidene instituten en organisaties verspreid
over het land.

De begroting voor de bouw van de school en het
bijeenbrengen van het resterende bedrag
Aanvankelijk was voor de bouw van de school een bedrag van € 63,000, begroot. Deze begroting was gebaseerd op de marktprijs van 2005 en was
slechts een grove inschatting van het benodigde bedrag, nog voordat
concreet contact met aannemers was opgenomen. De voor de bouw
benodigde goederen blijken momenteel (2009) meer dan twee keer zo
duur te zijn als destijds in 2005. Onze begroting is nu gebaseerd op de
marktprijzen van 2009 en de totale kosten zijn vastgesteld op € 180.000,
-. Dit bedrag is tevens afgesproken met de aannemer (“Sudabuilders Ltd”)
in Soedan. Momenteel hebben we daarom nog ongeveer € 80.000, - nodig
om fase 1 van het project te kunnen voltooien.
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, heeft CMSF verschillende
fondsenwervingsactiviteiten en evenementen georganiseerd en kan
worden gerekend op de steun van verschillende instanties. Er zijn nieuwe
plannen binnen CMSF, gericht op fondsenwerving en het creëren van
bewustwording onder jongeren. In de nabije toekomst zal gebruik moeten
worden gemaakt van de nieuwe kansen die zijn ontstaan en zullen
vertrouwde succesvolle activiteiten een vaste plaats moeten krijgen. In

2010 zullen de volgende activiteiten worden ontplooid of op hun mogelijke
realiseerbaarheid worden bekeken:
•

Samenwerkingen met diverse middelbare scholen in Nederland. De
leerlingen zullen activiteiten verzinnen en uitvoeren waarbij zij geld
ophalen voor CMSF;

•

Benefietdiner met college van aanbeveling en hoogleraren van de
Radboud
Universiteit Nijmegen. Datum nog vast te stellen;

•

Deelname met drie gesponsorde teams aan de Dam tot Damloop
2010;

•

Landelijke campagne in samenwerking met onze ambassadeurs
(Waldemar
Torenstra en Angela Schijf), nog in ontwikkelingsfase;
•
Avondvullende activiteit met Viggo Waas en Peter Heerschop,
welke hebben aangegeven zich op een dergelijke manier in te zetten
voor CMSF.

Daarnaast zal uiteraard worden geprobeerd steun te verkrijgen van NGO’s.
In het kader daarvan zijn enkele aanvragen reeds in behandeling
genomen.

Uitvoering project
De tot nu toe bijeen gebrachte financiële middelen zal CMSF stapsgewijs
investeren in de in aanbouw zijnde school in Zuid-Soedan. Natuurlijk zullen
de medewerkers van CMSF in Nederland, maar ook de medewerkers van
partnerorganisatie ‘CMSF Soedan’ alles uit de kast halen om het doel te
bereiken en het resterende bedrag in te zamelen. Vanwege de hoge
prijzen heeft de aannemer in samenwerking met de plaatselijke CMSFwaarnemer besloten om de stenen ter plaatse te fabriceren om de kosten
te verminderen. De ingenieur en metselaars wonen bij de bouwplaats. Ook
heeft de aannemer een vrachtauto en machine (waarmee de stenen
worden gemaakt) gekocht en deze gestationeerd op de bouwplaats. Een
overzicht van de gedane uitgaven kunt u in de bijlage vinden.
Tijdens zijn reis naar Soedan in de zomer van 2008 heeft Kon Kelei met de
lokale bevolking en bouwvakkers gesproken. Er waren een aantal
knelpunten met betrekking tot de salarissen. Vóór zijn aankomst, eisten
een aantal werknemers meer beloning. Daarnaast waren er problemen
met een naburige clan die de bouwvakkers de toestemming weigerde om
het zand te gebruiken voor de bouw van de school. De directeur van
“Sudabuilders Ltd” en onze Kon Kelei hebben deze problemen opgelost.
Kon Kelei heeft ook een ontmoeting met H.E. Kuol Manyang Juk, de nieuwe
gouverneur van Jonglei en H. E. Jok Aring, de burgemeester van Bor. Het
onderwerp van deze bijeenkomst was het project van CMSF. Beide leiders

hebben het initiatief verwelkomd en hebben ook hun steun uitgesproken
voor CMSF; "goed gedaan jongeman, je hebt onze steun".
Het gehele project van CMSF omvat drie fasen:
1.
2.
3.

bouw van de school;
inrichting van het schoolgebouw, en
organiseren en verzorgen van onderwijs.
Momenteel is CMSF bezig met de eerste fase, waarbij de contouren van
het schoolgebouw steeds meer zichtbaar beginnen te worden. De stichting
hoopt op korte termijn over te kunnen stappen naar fase twee van het
project. Nu deze fase steeds dichterbij lijkt te komen worden er ook
stappen gezet om de start daarvan vlekkeloos te kunnen laten verlopen.
Hierbij kan worden gewezen op de door de Eureko Achmea Foundation
gehonoreerde aanvraag voor financiële middelen voor de aanschaf van
stroomaggregaten. Deze aggregaten worden binnenkort aangeschaft en
naar de bouwplaats vervoerd. Het uitvoeringsbeleid van CMSF is gericht
op participatie door de lokale bevolking. Het project zorgt daarmee nu
(bouwvakkers) en in de toekomst (docenten e.d.) voor een economische
impuls in de regio. CMSF heeft de mogelijkheid schoolmeubilair in
Nederland in te kopen en over te schepen naar Soedan, maar dat zou duur
en onverantwoord zijn. Daarom heeft CMSF besloten om een aggregaat
aan te schaffen. Deze kan stroom leveren voor de school, zowel op korte
als lange termijn. De bedoeling is dat CMSF hout en gereedschappen in
gaat kopen en vervolgens twee tot drie timmermannen in dienst neemt.
Zij kunnen dan het schoolmeubilair gaan maken. Zo kan CMSF de tweede
fase van het project tot een succesvol einde brengen. CMSF is nu ook
bezig met stichting Fundación por la Justicia uit Spanje. Deze organisatie
wil een waterproject gaan beginnen in de buurt van onze school, zodat de
schoolkinderen in de toekomst schoon water hebben.
CMSF gaat ervan uit dat de school medio 2012 volledig zou kunnen
functioneren.

Evaluatie
Na de aanleg van de fundering van het schoolgebouw waren de aannemer
in Soedan en CMSF voortdurend in overleg over de duurzaamheid van het
gebouw. Als gevolg hiervan hebben de partijen samen besloten om de
fundering te voorzien van ijzer en grind. Dit is niet gebruikelijk noch
bekend in de regio.
Gedurende de periode van de uitvoering heeft de aannemer via de
projectbegeleider CMSF voorzien van een rapport over de implementatie
en uitgaven rondom het project. CMSF heeft regelmatig telefonisch en
elektronisch contact met de aannemer en de projectbegeleider. Daarnaast
heeft CMSF regelmatig foto’s van de bouw ontvangen. De foto’s die in het
rapport en op de CMSF website te zien zijn, zijn daar een voorbeeld van.
Gebaseerd op het bovengenoemde heeft de evaluatie van het deel dat tot
zover uitgevoerd is van het totale project niet geleid tot een bijstelling van

het project. Wel is de begroting aangepast aan de huidige prijzen in ZuidSoedan.

