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1. ORGANISATIE  
 
1.1. Contactgegevens en Raad van Bestuur 
 
Comité Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 Genk, jef.gabriels@telenet.be, 0475/473209 of 
089/209408. 
 
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, Heiweier 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 werd gepubliceerd in 
de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 03.036.2017. 
 
1.2. 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 Rwandees 
project, momenteel  gekend onder de naam ong 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, met name de vzw Comité Kisaro.  
 
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; deze samenwerking 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 van het lokale management in Kisaro en overmaken van geld aan de CPPA 
waarmee men de investeringen kan doen;  
2. De lokale bevolking in België informeren en sensibiliseren rond ontwikkelings-
samenwerking, door middel van een tijdschrift, infovergaderingen en  een Rwandadag. 
 
Destijds waren materiaal en middelen vooral bestemd om het landbouwproject tot 
ontplooiing te laten komen teneinde te voorzien in de voedingsnoden 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 bijvoorbeeld voor de ki (kunstmatige 
inseminatie) van varkens. 
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Door het overlijden in 2015 van de grondlegger van het CPPA (Jules Wieme, broeder Cyriel) 
vond er onder impuls van Gerard Moerman, onze coördinator Kisaro-Genk een 
herstructurering plaats.  De strak centraal geleide organisatie evolueerde naar een 
organisatie op basis van teamwerking met een managementteam, verslaggeving, opvolging 
enz... 
 
De ondersteuning op korte termijn heeft vooral te maken met hulp bij toekomstgerichte 
investeringen (erfpachtboerderijtjes, regenwaterputten, ...), met het leveren van materialen 
die in de ateliers een toegevoegde waarde krijgen (zoals kruiwagenwielen waarrond 
kruiwagens gebouwd worden) en met 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. 
 
 

2. NOORDWERKING 
 
2.1. Algemeen 
 
Het comité dat in de zeventiger jaren werd opgericht heeft bijzonder veel verdienstelijk werk 
verricht en was zeker tijdens de oorlog in Rwanda (1990-1994) van grote betekenis voor de 
werking aldaar.  
 
Toen  Jules Wieme, die tot zijn laatste levensjaar in Rwanda werkte, in 2015 op zijn 92-ste 
overleed zochten de oorspronkelijke initiatiefnemers nieuwe en (iets) jongere mensen.  
 

Vooral sinds half 2016 werd het comité gereorganiseerd.  
 
De  statuten werden aangepast, de boekhouding gedigitaliseerd, de bankrekeningen 
herschikt, de belastingaangifte in orde gebracht, de verslaggeving op punt gesteld, het 
secretariaat overgedragen enz... We bekwamen opnieuw een erkenning om fiscale attesten 
af te leveren voor giften. Ook de website zal vernieuwd worden. 
 
Het comité neemt intussen opnieuw deel van de activiteiten van de Noord-Zuidwerking van 
de stad Genk. 
 
De raad van bestuur vergaderde op 21 april, 23 juni, 15 september en 7 december. Op 7 
december ging ook de algemene vergadering door. Vanaf 2018 zal de algemene vergadering 
doorgaan aan het einde van het eerste trimester. 
 
Het werk gebeurt door vrijwilligers zonder enige vergoeding. 
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2.2. Fondsenwerving 
 
Om een en ander te situeren worden hieronder de rekeningen 2016 en 2017 getoond, 
evenals het budget 2017. Bekijken we even de ontvangsten. 
 
Buiten de giften en de  acties van scholen en verenigingen is er jaarlijks een 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,...). 
 

    REK 2016   BUDG 2017   REK 2017   

                

SALDO 31/12/N-1   € 38 501,04   € 24 000,00   € 25 168,51   

ONTVANGSTEN               

GIFTEN   € 18 040,70   € 10 000,00   € 38 834,63   

ACTIES   € 7 247,80   € 5 000,00   € 3 536,92   

STEUN/SUBSIDIES   € 15 214,79   € 12 500,00   € 15 652,82   

RWANDADAG   € 7 335,50   € 6 500,00   € 7 664,30   

INTRESTEN BANK   € 26,33   € 20,00   € 14,31   

TOTAAL 
ONTVANGSTEN   € 47 865,12   € 34 020,00   € 65 702,98   

BEGINSALDO+ONTV   € 86 366,16   € 58 020,00   € 90 871,49   

UITGAVEN               

AANK/VERZEND MAT   € 28 526,42   € 10 000,00   € 42 795,37   

DRUKW/POST/TEL   € 2 469,87   € 2 000,00   € 1 868,85   

RWANDADAG   € 2 009,13   € 1 000,00   € 2 447,67   

BANKKOSTEN   € 97,02   € 30,00   € 52,02   

ALLERLEI   € 4 852,81   € 4 000,00   € 3 535,50   

SPECIEN KISARO   € 15 000,00   € 20 000,00   € 14 022,99   

REGULARIS GIFTEN   € 8 242,40   € 20 000,00   € 5 015,00   

TOTAAL UITGAVEN   € 61 197,65   € 57 030,00   € 69 737,40   

SALDO OP 31/12/N   € 25 168,51   € 990,00   € 21 134,09   
 
 

Het bedrag van de giften, dat in het verleden altijd veruit het belangrijkste deel van de 
ontvangsten vertegenwoordigde, daalde aanzienlijk in 2016. Dit was een rechtstreeks gevolg 
van het (tijdelijk) verlies om fiscale attesten af te leveren. 
 
Inderdaad, 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 in 2016 een bedrag van 
8.242,40 EUR terug. Ook in 2017 deden we terugbetalingen voor een bedrag van 5.015,00 
EUR, in totaal  dus een bedrag van 13.257,40 EUR. Deze uitgaven zijn vermeld onder de 
rubriek regularisatie.  
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Op 6 december 2016 dienden we een nieuwe aanvraag tot erkenning in. Op 19 mei 2017 
werd  de nieuwe erkenning verleend door de minister van financiën en dit op basis van een 
gunstig advies  van de minister van ontwikkelingssamenwerking van 16 maart; deze 
erkenning is geldig voor 2017 en 2018; in juni 2018 moet een verlenging aangevraagd voor 
2019 en volgende. 
 

Tijdens deze procedure kwam een probleem aan het licht m.b.t. de vrijstelling van BTW. 
Opzoekwerk bracht ons bij de oorspronkelijke vergunning van 1992, die nog altijd van kracht 
is ('Goederen vrijgesteld van BTW door vergunning van 13 april 1992 – Wetboek op de 
Belastingen over de toegevoegde waarde. Artikel 42, §3,8° Titel, nr. 6380135'). Naar 
aanleiding hiervan werd een nieuwe bestelbon  ontwikkeld die aan duidelijkheid niets te 
wensen overlaat. 
 

De nieuwe erkenning om fiscale attesten af te leveren deed uiteraard het bedrag van de 
giften  weer aanzienlijk stijgen. 
 
Diverse acties van scholen en verenigingen zorgen eveneens voor inkomsten. De 
belangrijkste van deze acties was die van de vastenactie van de Tuinbouwschool van de 
Scholengroep O.-L.-Vrouw van St.-Truiden die 2.306,92 EUR opbracht. Scholen en 
verenigingen zullen in de toekomst actie blijven voeren voor het project. 
 
Er zijn eveneens subsidies.  
Het provinciebestuur van Limburg subsidieerde de bouw van regenwaterputten (12.500 
EUR, 3 augustus), Stelimo kwam voor 1.900 EUR tussen in de bouw van het parochiecentrum 
van Murama (20 juni) en het stadsbestuur van Genk betaalde een werkings- en 
projectsubsidie uit van 1.252,82 (6 oktober). 
 
Rotary Genk-Noord subsidieert de bouw van een aantal regenwaterputten via een 
zogenaamde District Grant voor een totaal bedrag van 5.393 EUR (gespreid over 2017 en 
2018).  Kenmerkend voor deze subsidie is dat leveranciers en aannemers rechtstreeks door 
Rotary betaald worden, zodat dit bedrag niet voorkomt in de rekening van de vzw Comité 
Kisaro. Wel werden een aantal van de materialen, aangekocht door Rc Genk-Noord, 
verscheept met de container (zie verder). 
 
Daar waar mogelijk zullen ook in de toekomst (project-) subsidies aangevraagd worden. 
 
De Rwandadag, waarop niet alleen informatie gegeven worden over de activiteiten in 
Kisaro, maar waar ook een maaltijd aangeboden wordt zorgt eveneens voor inkomsten. 
 
2.3. Educatie en Sensibilisering 
 
Viermaal per jaar wordt er een tijdschrift (ca. 18 blz) opgemaakt, gedrukt en verzonden naar 
930 abonnees. De totaalkost hiervoor bedroeg in 2017: 1868.85 EUR.  
 
Wekelijks is er een korte publicatie met de stand van zaken in Kisaro in de plaatselijke editie 
van 'Kerk en Leven'. 
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In 2018 is de aanzet gepland van een recurrente actie van het Sint-Jozefsinstituut van 
Bokrijk, waar broeder Cyriel destijds actief was. Hun solidariteitsactie staat in het teken van 
het project en er is een inleefreis gepland voor vijfdejaars in juli en/of augustus 2018. 
 

Er worden jaarlijks een aantal voordrachten en presentaties gegeven bij verenigingen en in 
scholen. Een greep hieruit: Neos Genk (7 november 2016), Rotary Genk-Noord (18 januari), 
Parochieraad Sint-Lambrechts-Woluwe (24 september),Werkgroep  Koekelare (8 oktober), 
Sint-Jozefsinstituut Bokrijk (20 november), Neos Zutendaal (7 december) ... 
 

Tevens is er jaarlijks een Rwandadag waar de 
stand van zaken voor een groot publiek wordt 
toegelicht. In 2017 ging deze door op 1 oktober 
en  waren er 274 aanwezigen. 
 

Het comité neemt deel aan de activiteiten 
georganiseerd door het Gemeentelijk Comité 
Ontwikkelingssamenwerking van Genk en het 
Limburgs Platform Ontwikkelingssamen-
werking. Een van deze activiteiten was de 
Noord-Zuidmarkt op 23 juli tijdens de 
zondagsmarkt in Genk. 
 

Ook in de toekomst zal het tijdschrift zal viermaal per jaar verschijnen. Intussen is het 
mogelijk het tijdschrift digitaal te ontvangen, maar voorlopig blijkt dat de meeste (vooral 
oudere) lezers de voorkeur geven aan de gedrukte versie. De wekelijkse publicatie in Kerk en 
Leven wordt verder gezet. Ook in 2018 zullen en voordrachten en presentaties gegeven 
worden. De Rwandadag is gepland op 7 oktober. 
 

3. ZUIDWERKING 
 

3.1. 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, 
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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. 
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 meest armen. 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... Ook 
werden ateliers gebouwd evenals een slagerij zodat een aantal nevenactiviteiten van de 
landbouw gestimuleerd werd. 
 
Het is overigens dankzij deze heel intense lokale verankering dat het centrum zonder al te 
veel problemen de oorlog  overleefde en op bepaalde ogenblikken zelfs een belangrijke rol 
speelde voor de voeding en het leven in 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.  
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Het hart van de werking is het centrum op de Kisaroheuvel, 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 kernacti-
viteiten van het 
CPPA intussen 
zeker lukt. 
 

In 2013 werd de 
vroegere Rwan-
dese vzw omge-
vormd tot een 
national nongo-
vernment orga-
nization  Centre 
de Perfection-
nement et de 
Promotion Agri-
cole de Kisaro: 
«CPPA». 

 
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 485, Kigali, Rwanda, rek. (RW-/00060066760047, bank 
BKIGRWRW). 
 
De projectverantwoordelijke is dhr. Evariste Safari, directeur, +250 788743387, 
safevariste@yahoo.fr,  
de voorzitter van de ngo: mevr. Xavérina Niwetmutoni, xave.niwemutoni@yahoo.fr 
 

Toen broeder Cyriel overleed ontstond er een (potentieel) conflict.  
 

Broeder Cyriel kreeg destijds uit dankbaarheid van de Rwandese president een gedeelte van 
de concessie waarop het project zich ontplooide (1ha13a55ca) in persoonlijke eigendom 
(gearceerd op de luchtfoto). Omwille van de gelofte van armoede kon hij dit niet in 
ontvangst nemen en werd de grond eigendom van de Rwandese broeders van de Christelijke 
Scholen. Op deze grond werden door het project o.a. de woonst voor de gemeenschap 
(klooster - 3),  de  werkhuizen (1) en de slachterij en vleesverwerking (2) gebouwd. 
Na het overlijden van broeder Cyriel mochten er geen medewerkers van het project meer 
verblijven in de woonst en vroeg de directeur van het klooster een exuberant hoge huur 

mailto:xave.niwemutoni@yahoo.fr
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voor het gebruik van de werkhuizen en de gebouwen voor slachterij en vleesverwerking. De 
projectverantwoordelijke beslisten daarom deze activiteiten te verplaatsen en in te planten 
in en  om de loods voor groente-inzameling. De verhuis gebeurde in 2016 en 2017. Dit 
kostte wel wat geld en inspanningen, maar gaf het project een belangrijke boost en leidde 
ook tot een efficiënter gebruik van de ruimten (de ateliers waren wat te grootschalig). 
 

3.2. Terugkerende activiteiten. 
 

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.   
 

Dit resulteert na verloop van tijd uiteraard  in  een aantal jaarlijks terugkomende activiteiten.  
Het oogsten van de tarwe en de aardappelen (de oogst van begin 2017 was bijzonder goed) ,  
het kweken en mesten van varkens (het project ki staat model voor heel Rwanda en 
geleidelijk wordt het aantal klanten voor de afzet van het varkensvlees uitgebreid, de 
wekelijkse inzameling van groenten die in Kigali vermarkt worden, het onderhoud van de 
gebouwen en de wegen, de  jaarlijkse sessie beroepsopleiding voor jonge boeren warvoor 
op verzoek van de overheid het aantal deelnemers opgetrokken werd tot 30.  
Dit alles loopt volgens schema en de activiteiten zijn grosso modo zelfbedruipend. 
 

Op sociaal vlak is er een evolutie in het land door de invoering van sociale reglementeringen, 

gebaseerd op de Westerse regelgeving. Dit bracht een aantal kosten met zich mee, o.a. een 

eenmalige kost van ca. 1,8 mio RWF ( ca. 1.900 EUR)op basis van een inspectiebezoek.  
   
Sinds korte tijd gebeuren er ook investeringen ten bate van de plaatselijke gemeenschap (zie 
ook verder). 
 

3.3. Overzicht van de geboden ondersteuning.  
 

De ondersteuning van deze initiatieven door het Comité Kisaro gebeurt op volgende wijze: 
 

3.3.1. Jaarlijkse aankoop van materialen en  verzending.  
 

Ook in 2017 (zie rekening hierboven) maakten de kosten voor de aankoop en het verzenden 
van materialen het leeuwenaandeel uit van de uitgaven. Kleinere materialen worden 
verzonden (via Fedex of meegenomen door reizigers die naar Kisaro gaan) maar de meeste 
(en vaak grotere) materialen worden verzonden per container.  
 
Het was oorspronkelijk de bedoeling om in 2017 geen container te verzenden en meer 
materialen in Rwanda zelf aan te kopen (zie budget). Omwille van een aantal 
omstandigheden (op peil houden van de voorraad, goede huidige koers van de euro ten 
opzichte van de Rwandese Frank, het feit dat een aantal materialen ter plaatse nog niet in 
voldoende mate beschikbaar zijn, enkele opportuniteiten die zich aandienden, ...) werd 
uiteindelijk beslist om tegen het einde van het jaar  toch nog een container te verzenden, 
zodat er met zekerheid in 2018 géén zal vervoerd worden.  
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Dit was financieel mogelijk omdat de ontvangsten hoger waren dan geraamd en de uitgaven 
voor regularisatie lager dan voorzien. Bovendien werd een kleiner bedrag in speciën 
overgemaakt aan de ngo CPPA dan gebudgetteerd. 
 

Concreet waren in 2017 de kosten voor inhoud en vervoer van een container de volgende  
(vnl. meststoffen, kernvoer voor varkens, kruiwagenwielen in de container, sisalkoord om de 

oogst op te binden en handpompen): 
 

 

CONTAINER 2017 - OVERZICHT VAN GOEDEREN IN CONTAINER EN TRANSPORT

nr leverancier product factuur datum betaling

MATERIALEN VAN COMITE KISARO

1 Dyka plastics goten e.a. € 1 540,00 19/10/2017

2 de Condé banden € 3 332,50 8/11/2017

3 Theunissen draad en moer € 67,69 7/11/2017

4 Watertechniek Teunissen pompen e.d. € 6 463,35 9/11/2017

5 Triferto meststoffen € 6 681,50 30/10/2017

6 Wintmolders sysalkoord € 3 650,00 27/10/2017

7 Stevens veevoeder kernvoeder varkens € 810,00 8/11/2017

8 Moors Metaal platijzer € 213,00 12/11/2017

9 Lambrecht banden + binnenbanden € 487,20 12/11/2017

10 Vercruyssen planter en rooier € 0,00 p.m.

13 Vercruyssen trieur € 0,00 p.m.

14 Vercruyssen fabrication saucisses € 0,00 p.m.

15 Comité binnenbanden € 144,37 1/06/2017

16 Comité matériaux insémin. € 74,11 p.m.

17 Caudron livres € 0,00 p.m.

18 Moors Metaal ertalonplaten € 0,00 p.m.

19 Dyka plastics middengootstukken € 81,46 27/11/2017

20 Gamma 4 OSB platen € 31,16 20/11/2017

21 de Condé buitenbanden € 1 968,00 30/11/2017

TOTAAL € 25 544,34

TRANSPORT

22 Wereldmissiehulp verzending container € 6 289,85 27/12/2017

ALGEMEEN TOTAAL € 31 834,19  
 

In deze container werden ook de goederen verscheept die aangekocht waren door Rotary 
Genk-Noord en die bestemd zijn voor de bouw van regenwaterputten in Kisaro:  
 

 

CONTAINER 2017 - OVERZICHT VAN MATERIALEN GEKOCHT DOOR ROTARY

nr leverancier product factuur datum betaling

11 Dyka plastics goten e.a. € 308,09 18/10/2017

12 Watertechniek Teunissen pompen e.d. € 424,86 10/11/2017

TOTAAL € 732,95
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3.3.2.  Adviserende ondersteuning. 
 
Sinds enkele jaren en zeker na het overlijden van Jules Wieme gaat ir.  Gerard Moerman 
(gepensioneerd) elk jaar tweemaal gedurende ongeveer drie maanden ter plaatse om het 
managementteam te ondersteunen. Hij coacht dit managementteam en volgt de 
investeringen  op. Gedurende de periodes dat 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. Gerard Moerman verbleef in Rwanda van 14 januari tot 13 april 2017, van 20 juni 
tot 21 september 2017 en van 18 december 2017 tot 16 maart 2018. 
 
3.3.3. 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 begin 2016 - 
voor het laatst - cash geld getransfereerd, in totaal voor 15.000 EUR. Vanaf 2016 gebeurt de 
financiële ondersteuning door overschrijving op de rekening van ong CPPA Kisaro, District 
Rulindo, Rwanda, nummer 00060066760047 BIC: BKIGRWRW. 
 
In 2017 werd in totaal 14.000 EUR overgeschreven. 
 
3.3.4. Analyse van de uitgaven. 
 
Bij de uitgaven kunnen enkele kanttekeningen geplaatst worden zodat een en ander 
gereduceerd wordt tot de effectieve netto uitgaven: 
 
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 (2.447,67 EUR) moeten afgetrokken worden van de 
ontvangsten  uit de Rwandadag (zie ontvangsten). 
 
Bij de rubriek allerlei zijn er enerzijds 
-de reiskosten, twee vluchten, heen en terug, voor een bedrag van 1.658,72 EUR 
-de werkingskosten van de vereniging. 
 
In 2017 werd in totaal 14.000 EUR overgeschreven naar de rekening van de ngo in Kisaro, 
wat kosten met zich meebracht ten bedrage van 22,99 EUR.  
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Tenslotte is er 5.015 EUR uitbetaald voor regularisatie van de giften. 
 
Volledigheidshalve wordt vermeld dat al het werk door vrijwilligers gedaan wordt, die daar 
zelfs vaak geen onkostenvergoeding voor vragen. Er worden evenmin beheerskosten 
aangerekend. 
 
Op die manier uitgezuiverd zijn er voor 62.274,73 EUR effectieve uitgaven gebeurd, die als 
volgt kunnen ingedeeld worden: 
 

aankopen en verzenden € 42.795,37 

drukwerk en zegels €    1.868,85 

bankkosten €          52,02 

reiskosten €    1.658,72 

werkingskosten €    1.876,78 

speciën €  14.022,99 

 
of in een cirkeldiagram voorgesteld: 
 

 
 
3.4. Recente investeringen door het CPPA ('projecten'). 
 
Naast de opleiding van jonge boeren (elk jaar start er een sessie voor 30 cursisten) en het 
normale landbouwwerk investeert de ngo 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 (2017) worden hier voorzien van enig 
commentaar en kostprijs. 

Uitgaven 

Aank&verz 

Drukw&zegels 

Bankkost 

Reiskosten 

Werking 

Speciën 
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3.4.1. Verhuis (2016-2017). 
 
Omwille van redenen hierboven beschreven 
(3.1. in fine, p.8) werd een aantal activiteiten 
verhuisd van de eigendom van de broeders  van 
de Christelijke Scholen naar de concessie van de 
ngo CPPA. Hiervoor gebeurden enkele bouw-, 
verbouwings- en aanpassingswerken die 
uitgevoerd werden door de eigen mensen en de 
kosten werden gedragen door de ngo CPPA. Dit 
was een zeer intense periode met een positieve 
impact op het  zelfbeeld van de verantwoor-
delijken. 
 
  
  
 
 
3.4.2.  Regenwaterputten (2016-2017).  
 
In 2017 werden er 10 regenwaterputten voltooid, gesubsidieerd door de provincie Limburg. 

Tevens werden de daken van de 
betreffende boerderijtjes verstevigd om 
waterverlies tegen te gaan. Het water 
wordt via goten naar de put 
aangebracht, waaruit het met een 
robuuste, eenvoudige handpomp kan 
opgehaald worden en gebruikt voor 
landbouwdoelstellingen in de drogere 
periodes. De gebruikers onderte-kenden 
een overeenkomst.  Dit brengt het 
aantal (door diverse instanties) ge-
subsidieerde regenwaterputten op 53: 

 
    

44 MUMAMABANO Bellancille Gako 2016 12 m³ 

45 TWIZEYMANA Innocent Kisaro  2016 12 m³ 

46 NIYOTUGANA Samuel Museke-Gakenke 2016 12 m³ 

47 NZABAMWITA Boniface-Kamushenyi-Kisaro 2016 12 m³ 

48 MUGAMBAGE Jean-Baptiste - Muguba - Kisaro 2016 12 m³ 

49 MVUNABANDI J. Damascene Kis.- Kamushenyi 2016 12 m³ 

50 BIZIMANA Cypriën 2017 12 m³ 

51 NKILIYEHE Arsène 2017 12 m³ 

52 NTAKIYIMANA Vincent  - Murama 2017 12 m³ 

53 HAKIZIMANA Alexandre 2017 12 m³ 
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Tevens werd een bedrag voorzien voor de opleiding en het bedieningsalaam. Van het bedrag 
van 14.669 EUR aan uitgaven werd 12.500 EUR gesubsidieerd door het provinciebestuur van 
Limburg. Het resterende bedrag werd met eigen middelen betaald door de ngo CPPA. 
 
            

SAMENVATTING VAN DE FACTUREN

voorziene raming uitgaven

FrRw FrRw/€ €

     Opleidingskledij en -alaam:    500,00 kostennota en kasuitgaven 189 000 875 216

     Bouw regenwaterputten:    14.000,00 factuur Havugimana Charles 7 553 208 875 8 632

factuur Havugimana Charles 5 035 472 865 5 821

TOTAAL :      14.500 totaal 14 669

 
 
 

 
 
 
3.4.3.  Fermetteproject, 2015-2017.  
 
Om jonge boeren op gang te helpen worden er - 
gespreid over drie jaar - 15 boerderijtjes gebouwd 
elk op een stuk grond van een halve hectare, die 
deze jonge boeren maximaal tien jaar kunnen 
pachten. Dit (overigens heel belangrijke) project 
wordt enkel pro memorie vermeld omdat het 
uitgevoerd  wordt met subsidies van de provincie 
West-Vlaanderen via de VRV Umubano vzw. 
 
  
3.4.4. Gezondheidspost Gitatsa (2016-2017). 

 
 In Gitatsa, een afgelegen deel van Kisaro, 
werd in 2016-2017 een gezondheidspost 
gebouwd en de weg naar Gitatsa berijdbaar 
gemaakt.  
Diverse andere instanties subsidieerden, 
zodat er voor het CPPA nog een bedrag van 
12,4 mio RWF overbleef (46% van de 
investering).  
De gezondheidspost werd op 31 mei 2017 
ingehuldigd. 

 
 
3.4.5. School van Sayo (2016-2017). 
 
In Sayo werd in 2014-2015 een gemeenschapshuis met gebedsruimte gebouwd. Er was daar 
ook een expliciete vraag om een gebouw op te trekken voor een secundaire school. Daar 
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waren echter niet voldoende middelen 
voor. Uiteindelijk besliste de Rwandese 
overheid om op deze plaats een school te 
bouwen. De bijdrage van het project kon 
daardoor beperkt blijven tot een 
hoeveelheid schoolmeubilair dat (met 
financiële steun vanuit Anzegem) in de 
eigen ateliers kon vervaardigd worden. 
 

3.4.6. Parochiegebouw Murama (2016-2017). 
 
Parochiale gebouwen tot  stand brengen in Murama 
en Kisaro laten erkennen als volwaardige parochie 
was zowat de kers op de taart van het 'testament' 
van broeder Cyriel. Het kostte veel onderhandeling 
met het bisdom, maar uiteindelijk was (de eerste fase 
van) het parochiaal complex klaar. De kosten werden 
gedragen door de vzw Comité Kisaro en door 
plaatselijke handelaars in Kisaro. Voor het resterende 
bedrag werd een (kleine) lening aangegaan die kon 
afgelost worden dankzij een subsidie van Stelimo. De 

gebouwen werden ingehuldigd en eind juli werd de parochie erkend. Ze kreeg kerkvader 
Cyrillus als patroonheilige toegewezen. 

 
3.5.   Vooruitzichten voor de werking in het Zuiden in 2018. 
 

Het is de bedoeling om in de mate van het mogelijke goederen aan te kopen in Rwada. 
Gezien er eind 2017 een container gevuld en verzonden werd, zal er in 2018 zeker geen 
container verzonden worden. Aankoop en verzending van materialen zal dus beperkt blijven 
tot vervangstukken voor voertuigen die in panne geraken.  
 

Vorig jaar werd gesuggereerd een reserve aan te leggen om zo nodig een van de 
terreinwagens in Kisaro in de loop van de volgende jaren te vervangen.  Na een grondig 
nazicht en een onderhoudsbeurt door Jo Wieme lijken de wagens én de tractor (met dank 
aan Cofabel) weer goed te functioneren. Bovendien zal de aanleg van de hoofdweg, 
momenteel in uitvoering, het aantal ritten over onverharde wegen doen verminderen. We 
stellen eveneens vast dat de belastingen op voertuigen sterk stijgen zodat beperken van het 
voertuigenpark eerder een optie is dan uitbreiden... 
 

Dit betekent anderzijds  dat er geld zal overgeschreven worden op de rekening van de ngo 
CPPA (voorlopig 25.000 EUR gebudgetteerd) om de activiteiten van de ngo mogelijk te 
maken. 
 
De ngo voorziet, naast de continuering van de landbouwactiviteiten en de opleiding, 
andermaal de afwerking van een reeks regenwaterputten, gesubsidieerd door de provincie 
Limburg en door Rotary Genk-Noord. Het is bovendien de bedoeling andermaal een 
projectsubsidie aan te vragen bij de provincie Limburg voor een nieuwe reeks 
regenwaterputten.  
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Ook is (via Umubano) aan de provincie West-Vlaanderen een subsidie gevraagd voor de 
ombouw van veldschuren tot kleine hoeves. 
 

Verder is het de bedoeling om de parochiegebouwen van Murama verder af te werken. 
Daarvoor zal (andermaal) een ondersteuning gevraagd worden aan Stelimo. 
 

 Het grootste project dat op stapel staat is echter de bouw van kleuterklassen in Gitatsa-
Muranzi, een project dat - gespreid over drie jaar - een investering vertegenwoordigt van 
34.000 EUR. In een eerste fase is de bouw voorzien van één klas en van de administratieve 
en sanitaire voorzieningen. 
 

De adviserende ondersteuning loopt ook in 2018. Gerard  Moerman is in Kisaro tijdens de 
periodes van 18 december 2017 tot 16 maart 2018 en van 16 juli 2018 tot 23 september 2018. 

De daaropvolgende periode staat nog niet definitief vast. 

Tijdens zijn verblijf in België wordt telkens de verdere planning besproken. 
 
Tijdens de grote vakantie zullen enkele vijfdejaarsleerlingen van het SJIB een inleefreis 
maken naar Kisaro. Zij worden de ambassadeurs voor de actie van volgend schooljaar. 
 

4. HET BUDGET VOOR 2018. 
 
Het budget voor wat betreft de eigen rekeningen is als volgt goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 23 maart 2018. De rekening van 2017 is intussen in de tabel  toegevoegd. 
 

    REK 2016   BUDG 2017   REK 2017   BUDG 2018   

SALDO 31/12/N-1   € 38 501,04   € 24 000,00   € 25 168,51   € 21 134,09   

ONTVANGSTEN                   

GIFTEN   € 18 040,70   € 10 000,00   € 38 834,63   € 25 000,00   

ACTIES   € 7 247,80   € 5 000,00   € 3 536,92   € 5 000,00   

STEUN/SUBSIDIES   € 15 214,79   € 12 500,00   € 15 652,82   € 12 500,00   

RWANDADAG   € 7 335,50   € 6 500,00   € 7 664,30   € 6 500,00   

INTRESTEN BANK   € 26,33   € 20,00   € 14,31   € 0,00   

TOTAAL 
ONTVANGSTEN   € 47 865,12   € 34 020,00   € 65 702,98   € 49 000,00   

BEGINSALDO+ONTV   € 86 366,16   € 58 020,00   € 90 871,49   € 70 134,09   

UITGAVEN                   

AANK/VERZEND MAT   € 28 526,42   € 10 000,00   € 42 795,37   € 10 000,00   

DRUKW/POST/TEL   € 2 469,87   € 2 000,00   € 1 868,85   € 2 000,00   

RWANDADAG   € 2 009,13   € 1 000,00   € 2 447,67   € 2 000,00   

BANKKOSTEN   € 97,02   € 30,00   € 52,02   € 100,00   

ALLERLEI   € 4 852,81   € 4 000,00   € 3 535,50   € 3 900,00   

SPECIEN KISARO   € 15 000,00   € 20 000,00   € 14 022,99   € 25 000,00   

REGULARIS GIFTEN   € 8 242,40   € 20 000,00   € 5 015,00   € 0,00   

TOTAAL UITGAVEN   € 61 197,65   € 57 030,00   € 69 737,40   € 43 000,00   

SALDO OP 31/12/N   € 25 168,51   € 990,00   € 21 134,09   € 27 134,09   
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Gelet op de mogelijkheid om opnieuw fiscale attesten af te leveren wordt het bedrag va de 
giften weer hoger ingeschat. 
 

Het is de bedoeling om ook in 2018/ minstens één subsidiedossier in te dienen en er is ook 
een Rwandadag voorzien, en wel op 7 oktober. De acties zullen lichtjes uitgebreid worden. 
 

Er zal dit jaar geen container met goederen verzonden worden; de rubriek aankoop en 
verzenden van materialen is dus beperkt tot 10.000 EUR. 
 

Het is wél de bedoeling om het tijdschrift te continueren.    
 

We voorzien een bedrag van 25.000 EUR om over te schrijven naar de ngo CPPA en we 
beginnen aan een fondsvorming voor grotere projecten en/of de onverwachte vervanging 
van voertuigen of andere toestellen. 
 

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 voor de voorbije jaren 
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: 
 

    REK 2016 REK UMUB GECONSOL   REK 2017 REK UMUB GECONSOL   

SALDO 31/12/N-1   € 38 501,04       € 25 168,51 € 0,00 € 25 168,51   

ONTVANGSTEN                   

GIFTEN   € 18 040,70 € 35 554,02 € 53 594,72   € 38 834,63 € 13 486,50 € 52 321,13   

ACTIES   € 7 247,80   € 7 247,80   € 3 536,92   € 3 536,92   

STEUN/SUBSIDIES   € 15 214,79   € 60 842,52   € 15 652,82   € 15 652,82   

RWANDADAG   € 7 335,50   € 7 335,50   € 7 664,30   € 7 664,30   

INTRESTEN BANK   € 26,33   € 26,33   € 14,31   € 14,31   

TOTAAL 
ONTVANGSTEN   € 47 865,12       € 65 702,98 € 13 486,50 € 79 189,48   

BEGINSALDO+ONTV   € 86 366,16 € 35 554,02 
€ 121 

920,18   € 90 871,49 € 13 486,50 € 104 357,99   

UITGAVEN                   

AANK/VERZEND MAT   € 28 526,42 € 9 086,06 € 37 612,48   € 42 795,37 € 40,70 € 42 836,07   

DRUKW/POST/TEL   € 2 469,87   € 2 469,87   € 1 868,85   € 1 868,85   

RWANDADAG   € 2 009,13   € 2 009,13   € 2 447,67   € 2 447,67   

BANKKOSTEN   € 97,02   € 97,02   € 52,02   € 52,02   

ALLERLEI   € 4 852,81 € 711,08 € 5 563,89   € 3 535,50 € 268,23 € 3 803,73   

SPECIEN KISARO   € 15 000,00 € 25 756,88 € 40 756,88   € 14 022,99 € 13 177,57 € 27 200,56   

REGULARIS GIFTEN   € 8 242,40   € 8 242,40   € 5 015,00   € 5 015,00   

TOTAAL UITGAVEN   € 61 197,65 € 35 554,02 € 96 751,67   € 69 737,40 € 13 486,50 € 83 223,90   

SALDO OP 31/12/N   € 25 168,51 € -0,00 € 25 168,51   € 21 134,09 € 0,00 € 21 134,09   

 
Genk, 23 maart 2018 
 
J. Gabriels, voorzitter 


