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JAARVERSLAG 2015-2016 

 
COMITE KISARO vzw 
Winterslagstraat 1 
3600 Genk 
 

ACTIVITEITENVERSLAG 2015/2016 
 

A. ORGANISATIE 
1. Contactgegevens en Raad van Bestuur 

 
Comite Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 Genk, jef.gabriels@telenet.be, 0475/473209 
 
De raad van bestuur bestaat uit:  
Afgevaardigd-beheerder: Oosterbos Jan, Berm 17, 3600 Genk 
Voorzitter-coördinator: Gabriels Jef, Winterslagstraat 1, 3600 Genk 
Secretaris: Dedecker Marc, Molenblookstraat 27, 3690 Zutendaal 
Penningmeester: Willems Marinette, Heiwier 21, 3600 Genk 
Coördinator Kisaro-Genk: Moerman Gerard, Langemunt 29 bus 1, 9850 Nevele. 
 
Dit bestuur werd benoemd op 21 december 2016 door de algemene vergadering  die momenteel 
bestaat uit 24 leden. De meest recente statutenwijziging (bijlage 1) werden verzonden naar de 
griffie maar zijn nog niet gepubliceerd. 
 

2. Voorstelling en doelstellingen 
  

 Het comité werd in 1971 opgericht onder de naam Comité Byumba, ter ondersteuning van een  
 project in Kisaro, destijds nog ressorterend onder de gemeente Byumba. Dit project, momenteel 
 onder de naam CPPA (Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole de Kisaro) is een 
 centrum voor landbouwontwikkeling in de brede zin. Het comité Kisaro tracht dit project te 
 voorzien van zowel financiële als materiële middelen. Het comité nam intussen de rechtsvorm 
 aan van een vzw.  
 
 De vzw Comité Kisaro (voorheen Comité Byumba-Kisaro) heeft een dubbel doel: 
 
 1. De medemens in de ontwikkelingslanden helpen: daarvoor werken we samen met de ngo 
 CPPA in Rwanda (zie statuten in bijlage); deze hulp krijgt concreet gestalte in: 
 1.1. Het jaarlijks vullen en verzenden van een container met goederen die de landbouw-, de 
 atelier- en de bouwactiviteiten ter plaatse ondersteunen.. 
 1.2. Het adviseren en overmaken van geld aan de CPPA waarmee men de investeringen kan 
 doen.  
 2. De lokale bevolking in België informeren en sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking, 
 door middel van een tijdschrift, infovergaderingen en een Rwandadag. 
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Destijds waren materiaal en middelen vooral bestemd om het landbouwproject tot ontplooiing 
te laten komen om te voorzien in de noden van de plaatselijke bevolking in en om Kisaro. Deze 
landbouwactiviteiten zijn intussen grotendeels zelfbedruipend geworden en er is enkel nog een 
kleine ondersteuning met bijvoorbeeld meststoffen en inzake technieken en diversificatie voor 
de ki (kunstmatige inseminatie) van varkens. 
 
Door het overlijden in 2015 van de grondlegger van het CPPA (Jules Wieme, broeder Cyriel) vond 
er onder impuls van onze coördinator Kisaro-Genk een herstructurering plaats met een evolutie 
van strak centraal gezag naar een teamwerking met een managementteam, verslaggeving, 
opvolging enz... 
 
De ondersteuning op korte termijn heeft vooral te maken met hulp bij toekomstgerichte 
investeringen (molen, erfpachtboerderijtjes, regenwaterputten, ...), het leveren van materialen 
die in de ateliers een meerwaarde kunnen  genereren (kruiwagenwielen waarrond kruiwagens 
gebouwd worden) en bij investeringen die het project (nog) beter inbedden in de plaatselijke 
samenleving (bouwen van gemeenschapscentrum, gezondheidspost,...). Teneinde een en ander 
goed te kunnen opvolgen werkt de coördinator (onbezoldigd, gepensioneerd ingenieur) 
tweemaal drie maanden per jaar in Kisaro waar hij o.a. ook als 'deputy legal representative' deel 
uitmaakt van het bestuur van de Rwandese ngo CPPA.  
 
Op lange termijn is het uiteraard de bedoeling om het CPPA volledig zonder externe 
ondersteuning te laten werken. Daartoe zijn intussen dus de structuren opgezet en wordt 
gepoogd om meer in Rwanda aan te kopen en minder te verzenden. 
  
 

B. NOORDWERKING 
I. Algemeen 

 

Het comité dat in de zeventiger jaren werd opgericht heeft onwaarschijnlijk veel verdienstelijk 

werk verricht en was zeker tijdens de oorlog in Rwanda (1990-1994) van bijzonder grote 

betekenis voor de werking aldaar.  

Feit is echter dat de mensen uit de beginjaren die samen met Jules Wieme dit alles mogelijk 

maakten intussen veertig jaar ouder zijn, waardoor ook de werkmethodes verouderd raakten en 

waardoor zelfs door een vergetelheid de mogelijkheid wegviel om fiscale attesten af te leveren 

(2015). Toen Jules Wieme, die tot zijn laatste levensjaar in Rwanda werkte, in 2015 op zijn 92-ste 

overleed kwam er een en ander in beweging en zochten de oorspronkelijke initiatiefnemers 

nieuwe en (iets) jongere mensen.  

Vooral sinds half 2016 wordt het comité gereorganiseerd.  

De statuten worden aangepast, de boekhouding overgedragen en gedigitaliseerd, de 

bankrekeningen herschikt, de belastingaangifte in orde gebracht, de verslaggeving op punt gesteld, 

de website vernieuwd,  de aanvraag belastingvermindering voor giften ingediend, het secretariaat 

overgedragen enz... 

Het comité neemt ook opnieuw deel van de activiteiten van de Noord-Zuidwerking van de stad 

Genk. 

Volledigheidshalve deel ik mee dat al dit werk gebeurt door vrijwilligers zonder enige vergoeding. 

Het is de bedoeling de reorganisatie van het comité voor te zetten en tot een goed einde te brengen 

en deze aanvraag om opnieuw fiscale attesten te mogen afleveren is daar een onderdeel van. 

 

II. Fondsenwerving 
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Buiten de giften en de  acties van scholen en verenigingen is er jaarlijks de Rwandadag, waar niet 

alleen informatie gegeven wordt, maar waar ook een maaltijd aangeboden wordt. De opbrengst 

hiervan gaat  naar de werking. 

Ook worden, indien de mogelijkheid zich voordoet, subsidiedossiers ingediend (provinciebestuur, 

stelimo, rotary,...). 

 

Om een en ander te situeren worden hieronder de rekeningen 2014, 2015 en 2016 getoond. 

 

 
Bekijken we even de ontvangsten. 

 

Giften vormden in 2015 (net zoals in 2014) het belangrijkste deel van de ontvangsten. 

Dit bedrag daalde aanzienlijk in 2016, uiteraard mede door het verlies van het recht om fiscale 

attesten af te leveren. De daling van de ontvangsten komt praktisch overeen met de daling van 

inkomsten uit giften. 

 

Diverse acties van scholen en verenigingen zorgen eveneens voor inkomsten.  

Er zijn eveneens subsidies; de aanzienlijkste bedragen kwamen in 2015 van het provinciebestuur 

van Limburg (20.000 EUR) en in 2016 van het provinciebestuur van Limburg (12.500 EUR) en de 

stad Genk (1.714 EUR). 

 

De Rwandadag, waarop niet alleen informatie gegeven worden over de activiteiten in Kisaro, 

maar waar ook een maaltijd aangeboden wordt zorgt eveneens voor inkomsten. 

 

In de toekomst is het de bedoeling (indien we opnieuw gerechtigd worden) om de ontvangsten van 

giften terug op te vijzelen. 
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Enkele scholen en verenigingen willen ook in de toekomst acties blijven voeren om de werking te 

ondersteunen en ook de Rwandadag blijft behouden. 

 

Daar waar mogelijk zullen ook in de toekomst (project) subsidies aangevraagd worden. 

 

 

III. Educatie-/Sensibiliseringsactiviteiten Noord 
 

Viermaal per jaar wordt er een tijdschrift (ca. 18 blz) opgemaakt, gedrukt en verzonden naar 

ongeveer 900 abonnees. De totaalkost hiervoor bedroeg in 2015 iets meer dan 3.800 EUR en in 

2016 iets minder dan  2.500 EUR. De daling van de kostprijs is een gevolg van verlaagde 

drukkosten. Indien u één of meerdere exemplaren hiervan wenst in te zien (gedrukt of digitaal), 

laat het gerust weten. 

 

Wekelijks is er een korte publicatie met de stand van zaken in Kisaro in de plaatselijke editie van 

'Kerk en Leven'. 

 

Er worden jaarlijks een aantal voordrachten en presentaties gegeven bij verenigingen en in 

scholen. 

 

Tevens is er jaarlijks een Rwandadag waar de stand van zaken voor een groot publiek wordt 

toegelicht. in 2016 waren er op deze dag 269 aanwezigen. 

 

Het comité neemt deel aan de activiteiten georganiseerd door het Gemeentelijk Comité 

Ontwikkelingssamenwerking van Genk en het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking. 

 

Ook in de toekomst zal het tijdschrift zal viermaal per jaar verschijnen. Intussen is het ook 

mogelijk het tijdschrift digitaal te ontvangen, maar uit steekproeven blijkt dat de meeste lezers de 

voorkeur geven aan de gedrukte versie. 

 

Dit en de volgende jaren zullen voordrachten en presentaties gegeven worden en in 2017 wordt de 

Rwandadag georganiseerd op 1 oktober. 

 

 

 

C. ZUIDWERKING 
 

I. Algemeen - Historiek en situatieschets 

 

 
In 1972 begon Jules Wieme (broeder Cyriel) in Kisaro (Rwanda) met een landbouwopleiding voor een 
veertigtal jongens op enkele hectaren heuvelachtige grond die ter beschikking gesteld werd door het 
ministerie. Die opleiding was gebaseerd op het radicale terrasseren, een methode waarbij intense 
handenarbeid na enige tijd een behoorlijke bestaanszekerheid en zelfredzaamheid bood aan hen die er 
de inspanning voor konden opbrengen. Honderden gezinnen (en duizenden mensen) vonden op deze 
manier in de loop van de voorbije vijfenveertig jaar werk en inkomen. Dat was niet alleen het geval in de 
landbouw: de georganiseerde verkoop van een deel van de productie leverde eveneens werk en 
inkomen. 
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Het terrasseren ging uiteraard niet ongemerkt voorbij en de methode werd overgenomen door veel 
mensen in de buurt.  

 
 
Momenteel ziet men rondom Kisaro terrassen zover het oog reikt. De gevolgen voor de omgeving zijn 
dan ook vèrstrekkend. Niet alleen de dalen (waar vaak thee verplant wordt) maar ook de heuvels 
worden vruchtbaar als de erosie kan vermeden worden. 

 
 
Uiteraard zijn er ook andere activiteiten die in de loop van deze veertig jaar ontwikkeld werden, telkens 
vanuit een radicale keuze voor de armsten. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Er werden in die periode 
meerdere kleuter- en lagere scholen opgericht. Nadat de eerste school uitgebouwd was, werd ze 
overgenomen en ingeschakeld in het reguliere Rwandese onderwijs, maar kort daarna startte men 
vanuit het centrum een nieuwe kleuter- en lagere school in een ander en armer gebied in de omgeving. 
Ook werden huisjes gebouwd voor ongehuwde moeders, een naaiatelier ingericht, is er de zaterdagse 
soepbedeling enz... O ok werden ateliers gebouw evenals een slagerij zodat ook een aantal 
nevenactiviteiten van de landbouw gestimuleerd werden. 
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Het is overigens dankzij deze heel intense lokale verankering dat het centrum zonder al te veel 
problemen oorlog  kon overleven en op bepaalde ogenblikken zelfs een belangrijke rol speelde voor de 
voeding en het leven in sommige vluchtelingenkampen. 
 
Voor de formalisering van de structuren werd destijds een vzw naar Rwandees recht opgericht, het 
Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole Kisaro (CPPA) . De leden van de vzw en de 
verantwoordelijken voor de diverse werkplekken in het centrum zijn hoofdzakelijk Rwandese mensen.  
 
Het hart van de werking is het centrum op de Kisaro-heuvel, een 50-tal ha. groot, waar het 
hoofdgebouw gelegen is, de ateliers, de varkenskwekerij, het kiemhuis voor aardappelen, de molen, het 
opleidingscentrum, de administratie,…  Dit centrum werd in de loop van de voorbije decennia 
opgebouwd met financiële middelen en met de hulp van vrijwilligers uit België. 
 

 
 
Het doel is de zelfredzaamheid te realiseren van de plaatselijke bevolking, wat voor de kernactiviteiten 
van het CPPA intussen zeker lukt. 
 
In 2013 werd de vroegere Rwandese vzw omgevormd tot de national nongovernment organization   
Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole de Kisaro : « CPPA »,  zie de statuten hierbij. 
 
Dit is dus 'het project' dat ondersteund wordt door het Comité Kisaro. 
 
De coördinaten van dit project zijn: Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole Kisaro (CPPA), 
ngo, boîte postale 486, Kigali, Rwanda, rek. (RW-/00060066760047, bank BKIGRWRW). 
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De projectverantwoordelijke is dhr. Evariste Safari, directeur, +250 788743387, safevariste@yahoo.fr, 
de voorzitter van de ngo: mevr. Xavérina Niwetmutoni, xave.niwemutoni@yahoo.fr 
 

II. Overzicht van de geboden ondersteuning en van de uitgaven van het Comité Kisaro.  
 
De hoofdactiviteit was oorspronkelijk het opzetten en uitbaten van een landbouwproject in de brede zin 
van het woord inclusief de opleiding van jonge boeren. In de loop der jaren werd er gediversifieerd: ook 
een hout- en metaalatelier, een varkensslachtplaats en een slagerij. Sinds korte tijd gebeuren er ook 
investeringen ten bate van de plaatselijke gemeenschap (zie ook verder).  
 
De ondersteuning van deze initiatieven door het Comité Kisaro gebeurt op volgende wijze: 
 
1. Door de jaarlijkse aankoop van materialen en de verzending per container.  
 
Zowel in 2015 als in 2016 (zie rekening hierboven) maakten de kosten voor het vullen (en het 
verzenden) van de container het leeuwenaandeel uit van de uitgaven voor aankoop en verzending van 
materialen. 
 

Concreet waren in 2015 de kosten voor inhoud en vervoer van een container de volgende 
(landbouwproducten, materialen voor regenwaterputten, ateliers en machines): 

GEGEVENS VOOR CONTAINER 
(2015)       

LEVERANCIER FACTUUR BETALING omschrijving 

Hermoo Belgium € 2 000,23 12/06/2015 gewasbeschermingsmiddelen 

Dyka plastics € 1 793,30 16/06/2015 goten 

Stevens veevoeders € 982,61 1/07/2015 gespecialiseerd veevoeder 

Banden de Condé € 1 159,00 3/07/2015 kruiwagenwielen 

Triferto € 4 046,00 7/07/2015 potas en kieseriet (meststof) 

Disteel € 1 264,85 8/07/2015 staal 

RMIG € 236,30 10/07/2015 geperforeerde plaat 

Di Nitto € 1 532,65 20/07/2015 voertuigonderdelen 

Watertechniek Theunissen € 206,00 24/07/2015 toebehoren handpompen 

Watertechniek Theunissen € 426,00 29/07/2015 handpompen 

Hyporki € 112,18 12/09/2015 ki varkens 

Di Nitto € 1 802,33 15/09/2015 machineonderdelen 

Banden de Condé € 580,00 7/11/2015 banden 

Wereldmissiehulp € 7 418,87 13/11/2015 transport container 

TOTAAL € 23 560,32     
 

In 2016 bevatte deze container  vooral meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en kruiwagenwielen en 

-banden en beliepen de kosten: 

GEGEVENS VOOR CONTAINER 
(2016)       

        

LEVERANCIER FACTUUR DATUM omschrijving 

Watertechniek Teunissen € 1 002,80 29/06/2016 handpompen en toebehoren 

Watertechniek Teunissen € 22,39 9/07/2016 handpompen en toebehoren 

mailto:xave.niwemutoni@yahoo.fr
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Triferto Belgium € 5 607,50 29/06/2016 potas en kieseriet (meststof) 

Hermoo Belgium € 2 295,21 10/06/2016 gewasbeschermingsmiddelen 

Stevens veevoeders nv € 982,61 29/06/2016 veevoeder 

Banden de Condé € 5 565,00 29/06/2016 kruiwagenwielen en -banden 

DYKA plastics € 1 374,82 3/07/2016 goten 

RMIG A/S € 135,59 3/07/2016 geperforeerde plaat 

M-trac € 157,81 3/07/2016 machine-onderdelen 

Tim Vos € 1 926,41 3/07/2016 machine-onderdelen 

America € 1 355,38 3/07/2016 machine-onderdelen 

Servo bvba, autobrug € 0,00 4/07/2016 autobrug 

Moors staal € 2 352,24 15/07/2016 staal 

Totaal € 22 777,76     

 
 
2. Door adviserende ondersteuning. 
 
Sinds enkele jaren en zeker na het overlijden van Jules Wieme gaat ing. Gerard Moerman 
(gepensioneerd) elk jaar tweemaal gedurende ongeveer drie maanden ter plaatse om het 
managementteam te ondersteunen. Hij coacht het managementteam, volgt de investeringen op en ook 
als hij in België is houdt hij intens contact met de directeur in Kisaro (Evariste Safari) en volgt hij (per 
mail) de vergaderingen van het managementteam. Hij doet dit zonder vergoeding. Zijn vluchten worden 
door het comité betaald. 
 
3. Door rechtstreekse financiële ondersteuning.  

 

In het verleden werd geld uitgeschreven uit het kasboek en door de verantwoordelijke, Jules Wieme (+) - 

telkens hij naar België kwam - meegenomen naar Rwanda  

 

Zo werd in 2015 in totaal 20.000 EUR uitgeschreven (5.000 op 28 februari en 15.000 op 12 augustus). 

Ook begin 2016 (19 januari) werd op die manier nog 15.000 EUR getransfereerd.  Sinds ik de coördinatie 

overnam is er geen cash geld meer meegegeven. In het verleden gebeurden er geen overschrijvingen. 

Vanaf nu zal rechtstreekse financiële ondersteuning gebeuren op het rekeningnummer  van ONG CPPA 

KISARO DISTRICT RULINDO, RWANDA (RW-/00060066760047, bank BKIGRWRW). 

 
4. Analyse van de uitgaven. 

 

Graag analyseer ik de uitgaven van 2016 nog even: 

 
Bij deze uitgaven kunnen enkele kanttekening geplaatst worden zodat een en ander gereduceerd wordt tot 

de effectieve netto-uitgaven: 
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Onder de rubriek aankopen en verzenden neemt de inhoud van de verzonden container het grootste deel 

van de uitgaven voor zijn rekening (zie ook hoger). De overige aankopen zijn overwegend kleinere 

pakketten, zaadgoed, materiaal voor de ki van varkens, kleine machineonderdelen, binnenbanden voor de 

kruiwagens enz. die meestal verzonden worden via Fedex of meegenomen worden door mensen die 

Kisaro bezoeken. Al deze goederen zijn bestemd voor de werking in Kisaro. 

 

De rubriek drukwerk en zegels bevat de druk- en verzendingskosten van het driemaandelijks tijdschrift 

(16 à 20 blz) dat aan 930 abonnees verzonden wordt. 

 

De onkosten voor de Rwandadag moeten afgetrokken worden van de ontvangsten  uit de Rwandadag (zie 

ontvangsten). 

 

Bij de rubriek allerlei merken we op dat hierbij 

-een rechtzetting is van een dubbele boeking (1.000 EUR), evenals 

-de kost van 4 H/T-vluchten naar Kigali, zijnde 2 H/T-vluchten van onze technisch adviseur die tweemaal 

per jaar drie maanden doorbrengt in Kisaro evenals 2 H/T-vluchten van 2 mensen die in de loop van 

november één maand gingen werken in de atelier en de school in Kisaro. 

-en de secretariaatskosten. 

 

In januari 2016 werd nog 15.000 EUR in speciën meegegeven.  

 

Door een administratieve vergetelheid verloren we in de overgangsperiode de erkenning om fiscale 

attesten af te leveren. Eerlijkheidshalve hebben we de mensen gecontacteerd die in 2016 een 

overschrijving deden op onze rekening met de bedoeling  hiervoor een fiscaal attest te krijgen; vervolgens 

betaalden we  een bedrag van 8.242,40 EUR terug. Deze uitgaven zijn vermeld zijn onder de rubriek 

regularisatie, en zijn uiteraard ook vervat in de ontvangstenrubriek giften. 

 

Volledigheidshalve wil ik eveneens vermelden dat al het werk door vrijwilligers gedaan wordt, die daar 

zelfs vaak geen onkostenvergoeding voor vragen en dat er geen beheerskosten worden aangerekend. 

 

Als ik op die manier de uitgaven uitzuiver, dan zijn er dus voor 49.946,04 effectieve uitgaven, die als 

volgt kunnen ingedeeld worden: 

 

aankopen en verzenden € 28 526,42 

drukwerk en zegels € 2 469,87 

bankkosten € 97,02 

reiskosten € 3 120,40 

secretariaat e.a. € 732,33 

speciën € 15 000,00 
 

of in een cirkeldiagram voorgesteld: 
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III. Recente investeringen door het CPPA ('projecten'). 
 
Naast de opleiding van jonge boeren en het normale landbouwwerk investeert het CPPA enerzijds 
toekomstgericht in de eigen landbouwactiviteiten en anderzijds ten bate van de lokale gemeenschap. 
Deze activiteiten worden dus ontplooid door  het CPPA en niet door Belgische vzw Comité Kisaro, die ze 
evenwel waar mogelijk financieel en materiaal ondersteunt. 
 
Enkele recente investeringen van het CPPA (2015 en 2016) voorzien van enig commentaar en kostprijs. 
 
1. Regenwaterputten en taluds, 2015. Vanaf 2012 tot heden worden er jaarlijks een aantal 
regenwaterputten gebouwd, verbonden met dakgoten en voorzien van een robuuste handpomp. De 
boerderijtjes liggen op een helling tegen de heuvels. De bedoeling is dat dergelijke regenwaterput het 
water verzamelt om het vervolgens te gebruiken voor landbouwdoeleinden.  In 2015-2016 werden 
zeven regenwaterputten aangelegd, met name de nummers 37 tot 43 op de lijst van de reeds 
aangelegde regenwaterputten: 

37 NYIRAMAJYAMBERE Liberatha  Kis. - Gako 2015 12 m³   
 38 UWAJEZU Godelieve  (Musirikare)     Musanze 2015 12 m³   
 39 RURANGWA Emmanuel          Kis. -Rubona 2015 12 m³ 

  40 SIYAREWO Innocent - Sayo - Kisaro 2016 12 m³   
 41 BUDONI       Kisaro-Gako 2016 12 m³   
 42 NYIVABAVUGILIYE Speciosa Gako Kisaro 2016 12 m³   
 43 Mukamusoni Fortunéa Gakenke 2016 12 m³   
  

 
In de heuvelachtige streek werden in de loop van de voorbije decennia honderden hectaren terrassen 

aangelegd om het water op te vangen en aan te wenden voor de landbouw en ook om de erosie tegen te 

gaan. Een aantal terrastaluds moet echter hersteld worden en daarvoor werd een projectsubsidie 

aangevraagd. De kosten voor deze werken bedroegen: 
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voorziene raming   
Effectieve 
uitgaven   

 
  

 
FrRw FrRw/€ € 

     Herstelling taluds: 4.000,00 factuur Gahima Juvénal 2 886 000 830 3 477 

     Opleidingskledij en -alaam: 500,00 kostennota en kasuitgaven 448 000 820 546 

     Bouw regenwaterputten: 9.800,00 factuur Havugimana Charles 2 517 736 840 2 997 

  factuur Havugimana Charles 6 294 340 820 7 676 

TOTAAL :      14.300 
  

totaal 14 696 EUR 

 
 
 
2. Fermetteproject, 2015-2017. Om jonge boeren op gang te helpen worden er 15 boerderijtjes 
gebouwd elk op een stuk grond van een halve hectare, die ze maximaal tien jaar kunnen pachten. Dit 
project vermeld ik pro memorie omdat het uitgevoerd wordt met subsidies van de provincie West-
Vlaanderen via de VRV Umubano vzw. 
 
3. Gemeenschapscentrum Sayo, 2015. In de afgelegen dorpsgemeenschap Sayo (deel van Kisaro) werd 
een gemeenschapscentrum gebouwd, de gegevens zijn de volgende:  
 

 
 
4. Gezondheidspost Gitatsa, 2016. In Gitatsa, een afgelegen deel van Kisaro, wordt een 
gezondheidspost gebouwd en de weg naar Gitatsa wordt berijdbaar gemaakt. Diverse andere instanties 
subsidieren, zodat er voor het CPPA nog een bedrag van 12,4 mio RWF overblijft (46% van de 
investering): 
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IV.  Vooruitzichten voor de werking in het Zuiden in 2017. 

 
Het is, in tegenstelling tot de voorbije jaren, niet de bedoeling om in 2017 een container te vullen en te 

verzenden; we onderzoeken of er zoveel mogelijk ter plaatse in Rwanda kan aangekocht worden. 

Aankoop en verzending van materialen zal dus beperkt blijven tot vervangstukken voor voertuigen die in 

panne geraken (dit is intussen o.a. het geval voor de John Deere tractor). 

 

Dit betekent anderzijds  dat er geld zal overgeschreven worden op de rekening van de ngo CPPA 

(voorlopig 20.000 EUR gebudgetteerd) om de activiteiten van de ong mogelijk te maken. 

 

De ngo voorziet, naast de continuering van de landbouwactiviteiten, o.a. andermaal de bouw van een 

reeks regenwaterputten alsook de bouw van een gemeenschapsruimte in de wijk Murama (Kisaro). 

 

De adviserende ondersteuning loopt ook in 2017. Dhr. Moerman is in Kisaro van half januari tot half 

april. Ook in het najaar zal hij een drietal maanden ter plaatse gaan. Tijdens zijn verblijf in België wordt 

telkens de verdere planning besproken. 

 

Omdat een van de terreinwagens in Kisaro in de loop van de volgende jaren aan vervanging toe is pogen 

we een reserve aan te leggen voor de vervanging. 
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D. HET BUDGET VOOR 2017. 
 
Dit budget voor wat betreft de eigen rekeningen is als volgt goedgekeurd door de algemene vergadering 

van 21 december 2016. 

 

 
 

Dit is een eerder bescheiden budget omdat we nog niet zeker zijn van de mogelijkheid om fiscale attesten 

af te leveren, zodat het bedrag van de giften zeer bescheiden geraamd wordt. 

 

Het is niet de bedoeling om dit jaar een container met goederen te verzenden; de rubriek aankoop en 

verzenden van materialen is dus beperkt tot 10.000 EUR. 

 

Het is wél de bedoeling om het tijdschrift te continueren en zelfs in omvang uit te breiden.  

 

Ook de acties en de Rwandadag lopen verder. 

 

We voorzien een bedrag van 20.000 EUR om over te schrijven naar de ngo CPPA. 

 

Vermoedelijk zullen er nog mensen die gestort hadden in de hoop een fiscaal attest te bekomen 

terugbetaald worden (regularisatie); hiervoor is 20.000 EUR voorzien - indien hieraan minder moet 

uitgegeven worden dan is het de bedoeling om met het resterende bedrag een reserve aan te leggen om 

over één of twee jaar de terreinwagen van het CPPA in Kisaro te vervangen.  
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Gezien wij omwille van de tijdelijke problemen met de erkenning  van het afleveringsrechts van fiscale 
attesten samenwerken met de vzw VRV Umubano is er ook een geconsolideerde rekening waarin de 
giften opgenomen zijn die  via deze vzw overgemaakt werden aan de ngo in Rwanda. 
 
Deze geconsolideerde rekening ziet er dan als volgt uit: 

  

 

 

Genk, 21 april 2017 
 
J. Gabriels, voorzitter 


