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Beste vrienden van CMSF,
Dit is de allereerste nieuwsbrief van CMSF! Op deze manier willen we je in de toekomst door middel
van korte nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de stichting. Een steeds
terugkomend item zal daarbij zijn de stand van zaken bij de bouw van de middelbare school in ZuidSoedan. Daarnaast zullen onderwerpen van verschillende aard de revue passeren. Voor vragen over deze
nieuwsbrief kan contact met ons worden opgenomen via nieuwsbrief@cmsf.nl.

Op 19 januari 2010 was het dan eindelijk zover: CMSF-oprichter Kon Kelei
studeerde af! Slechts tien jaar nadat hij als illegale vluchteling in Nederland was
aangekomen, behaalde hij zijn master Internationaal en Europees Recht aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen. In zijn afstudeerscriptie, welke hij op 19
Kon krijgt zijn bul uitgereikt door Prof. Wellens
januari in een zaal vol belangstellenden verdedigde, ging Kon uitgebreid in op
de wijze waarop kindsoldaten geholpen kunnen worden. Veel vrienden en kennissen van Kon, waaronder
CMSF-ambassadeur Waldemar Torenstra en War Child ambassadeur Marco Borsato, zagen hoe Kon trots zijn
bul in ontvangst mocht nemen. Velen pinkten een traan weg bij de daaropvolgende toespraak van Deng, de
broer van Kon en coördinator van het CMSF-project in Soedan, die speciaal voor deze bijzondere gelegenheid
naar Nederland was gekomen. Kon is het levende bewijs dat kindsoldaten, ondanks de ogenschijnlijk
uitzichtloze situatie waarin zij verkeren, goed terecht kunnen komen.

Goed nieuws uit Soedan!
Kon heeft een groot deel van zijn familie, waaronder zijn moeder, door zijn
verleden als kindsoldaat niet of nauwelijks meer gezien. Na zijn afstuderen
is Kon dan ook, samen met zijn broer Deng, naar Soedan gevlogen om
daar zijn familiebanden aan te halen. Al snel kwam Kon, naast gelukkige
berichten over zijn verblijf temidden van zijn familie, met foto’s en informatie
over de bouw van de school. Kon is met de aannemer mee geweest
om bouwmaterialen te kopen, heeft samen met Deng een aggregaat
‘Groene daken voor het schoolgebouw in
gekocht en heeft allerlei gesprekken gevoerd met lokale overheden
Cuey Machar, april 2010.’
en organisaties die van belang zijn voor de toekomst van de school. Tot zijn grote vreugde zag Kon dat onze
school, naar Soedanese maatstaven, zeer modern en mooi is. De aannemer doet dan ook zijn uiterste best
om de bouw op de best mogelijke manier uit te voeren. Zo is er veel ijzer in de muren verwerkt om deze
extra stevig te maken. De andere scholen hebben dit alleen op kwetsbare plekken en dus niet in alle muren.
Daarnaast wordt, eveneens in tegenstelling tot bij andere schoolgebouwen, in Cuey Machar doorgebouwd
tot het dak. Er zit dus geen opening tussen de klaslokalen. Daarbij is onze school vele malen groter dan de
andere scholen in de regio.
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Van kindsoldaat tot meester in de rechten:
Kon afgestudeerd!
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De bouw van de school verloopt momenteel voorspoedig. Zoals de foto laat zien is de eerste vleugel voorzien
van een dak. Ook bij de overige vleugels beginnen de contouren van de klaslokalen zichtbaar te worden. Het
is daarmee de droom van Kon die langzaam werkelijkheid lijkt te worden. Voor de meest recente foto’s van
de bouw verwijzen we je naar de vernieuwde website: www.cmsf.nl. Ook leuk om gewoon eens een kijkje te
nemen natuurlijk…

Geraakt waren ze, de scholieren van het Jan van Brabant College in Helmond, nadat Kon in december een dag lang presentaties had gehouden
over zijn verleden en het doel van CMSF. In het kader van de eens in
de vijf jaar plaatsvindende ‘Grote Actie’ zetten de scholieren heel Helmond in beweging en zamelen ze samen met docenten geld in voor het
goede doel. Deze keer zal de opbrengst worden geschonken aan CMSF.
Al enkele maanden worden er vele grootschalige acties georganiseerd,
CMSF-voorzitter Cas Jacobs dankt na de
waaronder een lesmarathon, een talentenjacht, een sponsorfietstocht
talentenjacht de scholieren voor hun inzet.
en een sponsorloop. Ter afsluiting van de ‘Grote Actie’ wordt op 25 mei
een benefietvoetbalwedstrijd gespeeld tussen profs en de scholieren in het stadion van Helmond Sport. In de
rust van deze wedstrijd zal de cheque met de eindopbrengst in ontvangst worden genomen door Kon zelf.

Aggregaat voorziet de school van
elektriciteit!
CMSF heeft in 2009 een aanvraag gedaan bij de Eureko- Achmea Foundation
voor een financiële bijdrage voor de aanschaf van een aggregaat. Deze
stroomvoorziening heeft de school nodig om succesvol te kunnen
functioneren. CMSF heeft eind 2009 bericht gekregen dat de aanvraag
werd gehonoreerd. Met het geld dat Eureko Achmea beschikbaar heeft
gesteld is in Soedan inmiddels een aggregaat gekocht. Deze is in maart
2010 bij de school afgeleverd en zal binnenkort worden gebruikt bij het
maken van het schoolmeubilair door de inwoners van Cuey Machar.

De stroomaggregaat in kwestie…

Dam tot Damloop 2010.
Op 19 september 2010 is het weer zover: de Dam tot Damloop! De damloop
is een gigantisch hardloopevenement waaraan CMSF in 2009 met een team
heeft deelgenomen onder het motto: ‘Van Dam tot Soedan’. Destijds is
er door de inzet van bekende en minder bekende Nederlanders veel geld
ingezameld voor de middelbare school in Zuid-Soedan. Ook dit jaar wil CMSF
weer meelopen. Helaas bleek het aantal aanmeldingen voor het evenement
de aantal beschikbare startbewijzen ruimschoots te overtreffen. Deelname
lijkt daarmee onzeker… Er wordt echter alles aan gedaan om in de volgende Dam tot Dam-team 2009
nieuwsbrief toch melding van een geslaagde deelname te kunnen maken.
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Middelbare school in Helmond
voert actie voor CMSF!
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Foto Kon wint publieksprijs!

De winnende foto van fotograaf Merlijn Koelink.

Tip: binnenkort verschijnt er een geheel
vernieuwde website van CMSF! Zie: www.cmsf.nl

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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In maart 2009 werd Kon door een journaliste van De Gelderlander geïnterviewd over zijn verleden als
kindsoldaat. Het leverde een interessant artikel op, maar bovendien een meeslepende foto. De zwart-witfoto,
geschoten door fotograaf Merijn Koelink, laat het gezicht van Kon zien terwijl hij omhoog kijkt. De foto werd
genomineerd voor de Gelders Nieuwsfoto in de categorie kunst, cultuur en entertainment. In maart 2010
werd bekend gemaakt dat de foto door zowel de kinder- als de publieksjury verkozen is tot foto van het jaar
2009. Kon reageerde vanuit Soedan verheugd op het nieuws: “Heel veel dank aan de jury en mijn felicitaties
aan de fotograaf! Het is voor mij bijzonder dat ook kinderen deze foto zo hebben weten te waarderen; dat ze
aan het denken zijn gezet over hun leeftijdsgenootjes in bijvoorbeeld Soedan en dat ze dat in deze foto terug
zien. Merijn Koelink, de fotograaf verdient alle eer. De foto’s werden genomen op de rechtenfaculteit van de
Radboud Universiteit, en we hadden al wat eenvoudige foto’s genomen. Na het interview, onderweg naar de
uitgang, zag hij ineens een geschikte locatie voor deze foto”.
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