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Op 24 augustus 1922 wordt in Huise-
Lozer Jules Wieme geboren. 

 
In 1941 treedt hij binnen in het novi-
ciaat van de Broeders van de Christe-

lijke scholen als broeder Cyriel. 
 

Hij wordt leraar in Bokrijk en leidt er 
tot 1972 de kloosterboerderij. 

 
Als hij 50 wordt, trekt hij naar Rwanda 

om er zijn levenswerk op te starten. 



Rwanda is een land in Centraal Afrika, iets kleiner dan België met ca. 13 miljoen 
inwoners en een zeer jonge bevolking.  

Tachtig percent van deze bevolking leeft onder de officiële armoedegrens.  



In het Noorden van Rwanda, het land van duizend heuvels, vlak bij de evenaar 
en op 2000 meter is het altijd lente.  

Maar het water spoelt de vruchtbare grondlaag af en verarmt de grond.  



 

Broeder Cyriel begint aan 
een gigantisch werk. Vijftig 
ha. grond worden manueel 
en radicaal omgevormd tot 

terrassen.  

Zo leidt hij jonge boeren op. 



Het land wordt tussen 1990 en 1994 getroffen door een burgeroorlog. In een periode 
van 100 dagen maar ook erna worden er tussen 500.000 en 1.000.000 mensen ver-
moord. Ook het centrum deelt in de klappen en moet heropgebouwd worden. 

Habyarimana Kagame 



Broeder Cyriel geeft niet op en kan na veertig jaar terugblikken op mooie resultaten. 
Kilometers in de omtrek zijn terrassen uitgebouwd. De tarweoogst is rijk. 



De aardappelen zijn een 
succesnummer. 



Het centrum is uitgebouwd  

met klooster, atelier,  bakkerij  

en slagerij. 



 

Elke week worden de groenten bijeengebracht 
en gaat men naar de markt in Kigali 



Met de overschotten wordt er ‘s zaterdag ‘armensoep’ gekookt. 



Voor de vele kinderen worden 
er scholen opgericht. 



Melanie, een master in de landelijke 
ontwikkeling is verantwoordelijk voor de 
landbouwactiviteiten. 



Oud-leerlingen van het project worden vaak modelboer. 





13 januari 2015. Broeder Cyriel 
overlijdt. Hij werd 92 jaar. Zijn asurne 

wordt bijgezet in Kisaro.  



DEZE MAN, DIE OP  
ZIJN VIJFTIGSTE AAN  
ZIJN LEVENSWERK  
BEGON, PRESTEERDE  
ECHT WAAR IETS  
HEEL AANZIENLIJK!  



Evariste Safari, voorheen rekenplichtige, neemt de leiding van het 
centrum over. Gerard Moerman, die de laatste jaren broeder 
Cyriel bijstond blijft het  nieuwe managementteam assisteren en 
verzorgt de coördinatie met België. 

EN NU? 



ENKELE INVESTERINGEN VAN DE VOOR-

BIJE JAREN. 

HET PROJECT KISARO IN RWANDA. 

STILSTAAN IS ACHTERUITGAAN - 

ZELFREDZAAMHEID WORDT BEVORDERD. 



2011-2012. Er worden 
nieuwe varkensstallen 

gebouwd, een 
installatie voor 

kunstmatige 
inseminatie en een 

bijhorend labo. 



 

2012-heden. Tientallen 
regenwaterputten van 10 tot 

30 m³ worden gebouwd, 
verbonden met dakgoten en 
voorzien van een handpomp. 



2014-15. In de wijk Sayo wordt een gemeenschapscentrum met gebedsruimte gebouwd. 



 

 

2013 - Een nieuwe 
graanmolen wordt 

aangekocht, die zowel 
tarwe als maïs kan 

malen. 



2015-2017: Om jonge boeren op gang te helpen worden er (15) fermettes gebouwd die 
ze tien jaar kunnen pachten met een stuk grond van een halve hectare. 



2015: een delegatie van de provincie Limburg bezoekt het project 



2015: Toegangswegen en taluds worden hersteld. 



2015-17: In Gitatsa wordt een gezondheidspost gebouwd 
en de weg ernaar toe wordt aangelegd. 



Deze gezondheidspost wordt op  
31 mei 2017 ingehuldigd. 



Opleiding is altijd een sterke troef geweest in Kisaro. Niet alleen vroeger,  
maar ook nu nog (2016-2017) draait de opleiding op volle toeren… 



2016: de ateliers 
(schrijnwerkerij, 
metaalwerkplaats, 
slagerij, molen, bak-
kerij…) verhuizen 
naar de grond van 
het project. 
Ook de watertoren 
en de koelcel. 



2016-2017: de varkenskweek en  
de slagerij draaien op volle toeren… 



 
2017: zelfs in de rotsbodem worden 
regenwaterputten gebouwd,  dit 
is de vierenvijftigste… 
 

…en de mensen van het project  
maken meubelen voor de school 
van Sayo. 
 



2017: de parochiegebouwen en pastorie zijn klaar 
en worden ingehuldigd! 
Zal Kisaro erkend worden als parochie en een 
pastoor krijgen? 
  



Eind juli 2017 wordt de parochie erkend. De parochianen 
kiezen de heilige Cyrillus, kerkvader, als patroonheilige. 
Vanaf nu is er ook een pastoor. 



ENKELE  GEPLANDE ACTIES. 

HET PROJECT KISARO IN RWANDA. 

 ER MOET NOG VEEL GEBEUREN, 

VAAK  

IN SAMENWERKING MET DE LOKALE 

PAROCHIES EN OVERHEDEN 



Wij kunnen  
rekenen op  
Gerard Moerman, de man die zes maanden per jaar in Kisaro 
verblijft en onze onovertroffen coördinator is. 



CONTAINER 



… en op 27 november 2017 werd weer een container gevuld. 



SCHOOL GITATSA 



Op deze plek in  
Gitatsa komt de  
nieuwe kleuter- 
school. 
 
Daarvoor wor-
den middelen 
verzameld. 



Plannen  school Gitatsa 



Gitatsa - Grond effenen 



Gitatsa - Gebintes worden aangevoerd uit Kisaro 



Gitatsa – Het skelet wordt opgetrokken 





Gitatsa – officiële eestesteenlegging 









Gitatsa 



INLEEFREIS SJIB 



































REGENWATERPUTTEN 

PROVINCIE LIMBURG 

ROTARY GENK-NOORD 





















VELDSCHUREN WORDEN 

FERMETTES 









ONS WAGENPARK 













PAROCHIEGEBOUWEN 

IN MURAMA 



















ROMAN 

DE ZENDELING 

















VERSCHIJNT IN  

APRIL  2019 



Wil je ook digitaal ons  
tijdschrift ontvangen? 

 
Laat het weten aan  

Marc Dedecker 



NOTEER HET NU REEDS 

RWANDADAG 2019 



ZONDAG  

6 OKTOBER 2019 

RWANDADAG 



Dank u voor de aandacht 


