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Beste vrienden,
Tien dagen na de ontvangst van mijn bul (Meester in Rechten), vertrok ik
samen met mijn oudste broer Deng Kelei naar Soedan. Deng was naar
Nederland gekomen om aanwezig te zijn bij mijn afstuderen. De missie
van mijn reis naar Soedan was driedelig:
a. Ik wilde voor lange tijd bij mijn moeder verblijven;
b. Ik wilde de mogelijkheden van mijn terugkeer naar Soedan
uitzoeken;
c. Het CMSF project wilde ik gaan introduceren bij de NGO’s ter plaats
en een mogelijke samenwerking uitzoeken. Ook wilde ik het verloop
van het project gaan bekijken en vergelijken met andere soortgelijke
projecten.
Familie en terugkeer naar Soedan
Ik kan heel kort zijn over mijn verblijf met mijn familie. Het was ontzettend
leuk en gezellig. Het was bijna iedere dag een feest. Ik had dagelijks al
mijn neefjes en nichtjes om me heen. Geweldig! Ook voelde ik bij mijn
mama weer hoe het is om een kind te zijn. Ik voelde me een zoon van
haar zonen, haar kleinkind dus. Zo werd ik in die drie maanden af en toe
teruggefloten of gecorrigeerd door haar als ik iets dom had gedaan of
gezegd. Is dat niet leuk? Ik hoefde helemaal niet op mijn doen of laten te
letten, want er zat een goede kapitein achter het stuur. Ik voelde me een
vrije vogel. Dat is iets wat ik amper heb mogen ervaren in mijn leven. In
kort: het was geweldig!
Over mijn terugkeer. Ik ga terug naar Soedan in juli 2010. De situatie in
mijn land is niet veel veranderd, maar het ziet wel veelbelovend uit.
Natuurlijk, er moet veel gebeuren wat betreft de veiligheid en
armoedebestrijding. En hier zie ik duidelijk mijn rol als Zuid-Soedanees
met kennis. Ik heb daarom bij de Dr. John Garang Memorial University of
Sciences and Technology in de stad Bor voor een baan als docent
gesolliciteerd. Het is nog niet zeker of ik aangenomen word, maar ik heb
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goede hoop. In dat geval zou mijn vertrek uit Nederland voor ongeveer
een jaar zijn. Maar ik zal in die periode af en toe naar Nederland afreizen
als het CMSF bestuur mij nodig heeft. Je zult mij dus af en toe nog wel in
de polder zien.

Ook een kijkje naar de verre toekomst
Daarnaast ben ik aangenomen bij Dalhousie University in Halifax, Canada,
als promovendus kandidaat. Dit betekent dat ik na ongeveer een jaar in
Soedan te zijn geweest zal terugkeren naar het Westen. Mijn
promotiewerk zal in september 2011 beginnen.
Het CMSF project en stand van zaken
Naast een leuke tijd met mijn familie ben ik ook bezig geweest met het
project van CMSF. Zo voorzag ik o.a. het CMSF bestuur met foto’s en
informatie over de voortgang van de bouw van de school. Ik ben vaak met
de aannemer mee geweest om bouwmaterialen te kopen, ik heb samen
met Deng de aggregaat voor de school gekocht en het transport hiervoor
geregeld. Tot mijn grote vreugde kwam ik erachter 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 fundering verwerkt om deze extra stevig te
maken. De andere scholen hebben dit alleen op kwetsbare plekken en dus
niet in hele fundering. Daarnaast wordt, eveneens in tegenstelling tot bij
andere schoolgebouwen in de regio, doorgebouwd tot het dak. Er zit dus
geen opening tussen de muur en het dak. Daarbij wordt onze school vele
malen groter dan de andere scholen in de regio.
Ik heb ook allerlei gesprekken gevoerd met lokale overheden en
organisaties die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de school.
Vooral de gesprekken met NGO’s over mogelijke steun aan of
samenwerking met CMSF waren niet vaak motiverend.
Opgedaan ervaring bij gespreken met NGOs
Er gebeuren gelukkig heel veel goede dingen in Soedan, maar in mijn
ogen handelen zowel de Soedanese en de Zuid-Soedanese regering als de
internationale gemeenschap op dit moment inefficiënt en ineffectief. En
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dat is zeer spijtig om te constateren. Allerlei internationale nongouvernementele organisaties (INGO’s) zijn Soedan – en dan met name
Zuid-Soedan - binnengestroomd. Dit doet vermoeden dat de inwoners van
deze regio bijna zes jaar nadat het vredesakkoord is getekend geholpen
zouden worden. Maar dat is niet zo. Meeste mensen in Zuid-Soedan,
vooral op het platteland, kennen zowel de overheid als INGO’s vooral van
hun mooie witte landrover four-wheel drives, en niet van hun humanitaire
programma’s. De jongeren ondervinden moeilijke leefomstandigheden in
Zuid-Soedan. De werkloosheid onder hen is extreem hoog en voor
degenen die verder willen met een vervolgopleiding na de basisschool
staan voor onmogelijke opgave. De INGO’s voelen zich niet aangesproken
om middelbaar onderwijs voor die jongeren mogelijk te maken. Vooral
voor jongeren op het platteland is de kans op middelbaar onderwijs nihil.
Ik heb hierover gesprekken gevoerd met alle grote INGO’s in de regio
waaronder: Save the Children, UNICEF en Oxfam Novib. De genoemde
organisaties hebben middelbaar onderwijs niet in hun programma’s
opgenomen en daarom kunnen en mogen zij CMSF niet steunen. Ik betreur
deze tunnelvisie van INGO’s ten zeerste. Want wat kun je nou bereiken
met alleen basisonderwijs? Daarmee kun je een land niet opbouwen. Ik
roep INGO’s daarom op om hun programma’s te herzien, want de
hulpbehoevenden wachten nog steeds op hun hulp.

Erken je dit stukje nog van bezoekverslag van 2006?
“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),
die
schoenenpoetser is. Hij werkt als
schoenenpoetser, zodat hij zijn jonge
zussen, broers en zijn moeder (die net
bevallen was) eten kan geven. En om
naar school te kunnen. Hij kan het nu net
aan, vertelde hij mij. Maar na het
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basisonderwijs haakt hij zeker af, omdat
er vlakbij zijn huis geen middelbare
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 in de buurt komt. Want met alleen
basisonderwijs heeft hij geen toekomst.
Dan zal hij altijd schoenen blijven
poetsen.
Dit stukje herhaal ik om de werkelijkheid nog eens te benadrukken. Deze
situatie is nog steeds onveranderd, vooral op het platteland. Deze jongen
is een van de velen en is de reden waarom ik me niet laat demotiveren
door de betreurenswaardige programma’s van INGO’s. Daarom blijf ik
strijden om middelbaar onderwijs. Blijf je meedoen?

Goed nieuws
Genoeg geklaagd zeg! Tjonge jonge, ik ben een echte Hollander
geworden.
De bouw van onze school verloopt
tot op heden voorspoedig. Zoals de
foto hiernaast laat zien zijn beide
vleugels voor de leslokalen voorzien
van een dak. Ook bij de vleugels
voor de administratie beginnen de
contouren zichtbaar te worden. Het
is daarmee mijn droom en die van de
jongeren in Cuey Machar en de
omgeving
die
langzaam
werkelijkheid lijkt te worden. Voor de
meest recente foto’s van de bouw
verwijs ik je naar de vernieuwde
website: www.cmsf.nl.
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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
de
Eureko-Achmea
Foundation 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.
We zijn er bijna…
Beste vrienden, we zijn er bijna. De school staat grotendeels! Het
middelbare onderwijs in Cuey Machar kan in nabije toekomst beginnen. Jij
en ik zijn dit project begonnen omdat wij allen dachten, en nog steeds
denken, dat middelbare scholen een belangrijke schakel zijn in de opbouw
of wederopbouw van een gemeenschap en van een land. Omdat wij
degenen die hetzelfde verleden hebben als ik, een kans gunnen zodat ook
zij misschien dezelfde status als ik kunnen bereiken. Omdat wij geloven in
het belang van kennis en daarmee in het wapen ‘onderwijs’ bij de strijd
tegen armoede en onwetendheid. Omdat wij geloven dat opgeven geen
optie is.
Wij wisten allang dat dit project geen gemakkelijke onderneming was en
dat we een lange adem nodig hebben om de eindstreep te bereiken. De
lange adem, die mij tot de persoon van vandaag heeft gemaakt, zullen we
dan ook blijven houden tot de kinderen in Cuey Machar in de
schoolbanken zitten.
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Samen geven wij ze de
hengel in plaats van vis
en staan we sterk als
een rots.
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