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Beste vrienden van CMSF,

Terug in Nederland
Kon Kelei is op 5 mei teruggekomen uit Soedan waar hij 4 maanden verbleef na
zijn afstuderen. Uiteraard heeft hij daar niet stilgezeten. Naast het doorbrengen
van veel tijd met zijn familie heeft hij ook veel voor CMSF gedaan. Een verslag
van zijn tijd in Soedan is te lezen op de website www.cmsf.nl. Daarnaast heeft
Kon nagedacht over zijn toekomst. Een langgekoesterde droom van hem was
om terug te keren naar Soedan. Kon heeft dan ook in Soedan gesolliciteerd op
een baan als docent aan de Universiteit van Bor. En Kon zou Kon niet zijn als
hij niet zou zijn aangenomen. Op 29 juli is hij dan ook teruggekeerd naar zijn
geboorteland en momenteel is hij daar als strafrechtdocent college aan het
geven. Volgens de eerste berichten heeft hij het daar erg naar zijn zin en zijn de
studenten enthousiast en aardig.

Kon heeft al aardig wat ervaring met het
geven van lessen en voorlichtingen.

De bouw van de school
De bouw van de school in Soedan ligt momenteel redelijk stil door het
regenseizoen. Door de regen is het vervoer van de materialen erg moeilijk,
aangezien de wegen vol modder liggen, waardoor de vrachtwagens
er niet overheen kunnen rijden. Gelukkig ligt er op de bouwplaats nog
voldoende materiaal om rustig verder te bouwen. Ten tijde van de
laatste nieuwsbrief was het eerste schoolgebouw geheel klaar en was de
tweede vleugel al grotendeels af. Momenteel is de tweede vleugel ook
Foto van de bouw, zomer 2010.
helemaal af, compleet met dak, en zijn de funderingen voor de derde en
vierde vleugel gelegd. De twee vleugels die nu helemaal af zijn worden in de toekomst gebruikt als klaslokalen.
De andere twee vleugels worden onder andere als aula, directiekantoor en administratiekamer gebruikt.
Inmiddels wordt er binnen CMSF nagedacht over hoe het resterende bedrag voor de bouw van de school kan
worden ingezameld. Maar ook denken we al aan de volgende stappen, namelijk de inrichting, de water- en
sanitaire voorzieningen en het verzorgen van het onderwijs.
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Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van CMSF! In deze nieuwsbrief willen wij je op de hoogte brengen
van het feit dat Kon weer terug was in Nederland, over de bouw van de school in Soedan en over CMSF
activiteiten in Nederland.
Voor vragen over deze nieuwsbrief kan contact worden opgenomen met info@cmsf.nl.
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Enkele weken geleden bereikte een belangrijke brief het postadres van
CMSF. De lokale overheid van Zuid-Soedan zegt in de brief toe de school en
de daar af te geven diploma’s te zullen erkennen. Ook zal in de toekomst
worden zorggedragen voor de aan de leraren uit te keren salarissen.
Daarnaast verklaart de burgemeester blij te zijn met de komst van onze
middelbare school. Middelbare scholen zijn hard nodig in Soedan; een
bevestiging van de visie die CMSF in Nederland uitdraagt!
De verklaring dat de lokale overheid het project steunt is voor veel
organisaties een vereiste voor het toekennen van subsidies. CMSF
is daarom erg blij met deze brief en heeft alle vertrouwen erin dat er
hierdoor meer subsidies kunnen worden binnengehaald.

De betreffende brief uit Soedan.

Dam-tot-Damloop 2010
Op 19 september 2010 vindt in onze hoofdstad een gigantisch
hardloopevenement plaats; de Dam-tot-Damloop! In 2009 heeft CMSF voor
het eerst aan dit evenement meegedaan, en ook in 2010 wilde CMSF graag
deelnemen. Helaas bleek in mei 2010 het aantal aanmeldingen voor het
evenement het aantal beschikbare startbewijzen ruimschoots te overtreffen. Deelname was daardoor lange
tijd onzeker. Maar gelukkig kunnen wij jullie melden dat er maar liefst 21 kaarten beschikbaar zijn voor
CMSF, met dank aan de bedrijven Ricoh en PricewaterhouseCoopers! Voor dit grote evenement komt Kon
teruggevlogen vanuit Soedan om iedereen aan te moedigen. Onder de hardlopers zijn ondermeer de BN-ers
Michiel de Jong, Viggo Waas en natuurlijk CMSF ambassadeur Waldemar Torenstra. Daarnaast sponsort Asics
wederom de kleding voor onze sportievelingen en verzorgt Fresh in Zaandam de gezonde afterparty.
Mocht je zelf ook het CMSF team of een van de hardlopers willen sponsoren, neem dan contact op via
info@cmsf.nl.

Activiteiten van middelbare scholen
voor CMSF
Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, heeft het Jan van Brabant College in Helmond dit jaar in het
kader van de ‘Grote Actie’ het project van CMSF geadopteerd. Gedurende enkele maanden werden er
door de scholieren en docenten vele grootschalige acties georganiseerd, waaronder een lesmarathon, een
talentenjacht, een sponsorfietstocht en een sponsorloop. Ter afsluiting van de ‘Grote Actie’ werd op 25 mei
2010 een benefietvoetbalwedstrijd gespeeld tussen een team van CMSF en een Jan van Brabant-team in het
stadion van Helmond Sport.
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Post uit Soedan

2

- ONDERSCHIRFT 6 -

Beide voetvalteams in het stadion van Helmond Sport.

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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De scholieren bleken te beschikken over verrassend veel voetbaltalent, waardoor het een spannende wedstrijd
werd. In de rust werd het door de scholieren bijeengehaalde bedrag bekend gemaakt. De cheque met de
eindopbrengst werd door directrice Corry Pepping en door wethouder De Leeuw-Jongejans overhandigd
aan Kon Kelei. De opbrengst voor CMSF overtrof alle verwachtingen: 18.500 euro! Met het geld dat door
de scholieren is opgehaald kan CMSF de derde vleugel volledig bouwen. De ‘Grote Actie’ heeft daarmee
een enorme impuls gegeven aan de bouw van de middelbare school. Zoals Kon het omschreef tijdens zijn
toespraak na de uitreiking: ‘het Jan van Brabant College heeft Helmond een plek gegeven in de geschiedenis
van mijn geboortestreek’.
Ook het Damstede College uit Amsterdam heeft in het schooljaar 2009- 2010 actie gevoerd voor CMSF. Het
geld dat is binnengehaald met deze activiteiten stroomt nog altijd binnen bij deze middelbare school. CMSF
hoopt dan ook in de volgende nieuwsbrief melding te kunnen maken van het ingezamelde bedrag!
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