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Pastoor Jan Oosterbos is niet meer (redactie) 

 

10 december 2018. 

Vanmorgen, net toen Gerard Moerman liet weten dat de reis naar Kisaro vlot verlopen was, 

kwam het bericht dat erepastoor Jan Oosterbos aan de ontbijttafel overleden was in het 

woonzorgcentrum Toermalien waar hij sinds enkele maanden verbleef. 

Jan Oosterbos werd geboren in Opoeteren op 28 oktober 1931 en velen kennen hem als 

pastoor van de Genkse parochies Maria Goretti Bokrijk en Sint-Jan-Baptist de la Salle 

Boxbergheide. Hij was er bij toen op 6 juni 1977 in Bokrijk het nieuwe Kisarocomité (toen 

nog Byumbacomité) opgericht werd waarvan hij later voorzitter zou worden en nog later 

afgevaardigd beheerder. In 2016 gaf hij het voorzitterschap door. Op tweede kerstdag van 

datzelfde jaar vierden we samen zijn zestigjarig priesterjubileum. 

Jarenlang bezielde hij ons comité en was hij de 

vaste en trouwe thuishaven voor broeder Cyriel 

bij dienst gigantisch werk in Rwanda.  

Toen Gerard  hem vorige week - voor zijn afreis 

naar Rwanda - bezocht in het woonzorgcentrum 

waren zijn laatste woorden: "Dank u wel dat ge 

het werk van broeder Cyriel in Kisaro verder zet'. 

Dit zijn woorden, gericht aan Gerard, maar 

bedoeld voor al de comitéleden maar ook voor u 

allen die dit werk in Rwanda blijvend 

ondersteunt. Jan Oosterbos zal het vanuit zijn 

nieuwe leven ongetwijfeld blijven opvolgen. Wij 

gedenken hem in onze gedachten en in onze 

gebeden. 

Tijdens zijn laatste bezoek aan Kisaro in 2016 ging 

pastoor Oosterbos voor bij een eucharistieviering 

in de school van Kirenge. 
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Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezer, 

www.kisaro.be: een belangrijk adres! Daar zie je vanaf nu wekelijks het laatste nieuws uit 

Kisaro en uit België. Onze nieuwe website is klaar, ga er eens kijken. Je vindt er niet alleen de 

laatste nieuwtjes maar ook de geschiedenis van het project en - indrukwekkend - de inhoud 

van alle nummers van ons tijdschrift van 1971 tot heden, met dank aan Toon Vandenheede, 

die alle nummers zorgvuldig bijhield.  

Uiteraard lees je in de kroniek van Gerard wat er de voorbije maanden allemaal gebeurde in 

Kisaro. Ook het vervolg van de inleefreis die de leerlingen van het SJIB naar Kisaro bracht, 

verdient alle aandacht. Geniet ook van de nieuwtjes uit Rwanda en uit België en lees hoe we 

er financieel voorstaan. Allemaal in dit nummer 

Je kunt het volgende hoofdstukje lezen uit de roman De Zendeling van Marc Dedecker, 

gebaseerd op het leven van broeder Cyriel. Deze roman is bijna klaar en zal op 20 april 2019 

(paaszaterdag) voorgesteld worden in de schouwburg van het stadhuis van Genk. Noteer de 

datum! 

 

Wil je ons helpen met de verdere uitbouw van het project? Dan kun je een bedrag 

overschrijven op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro met de 

vermelding 'Gift voor Kisaro'. Je ontvangt een fiscaal attest als dit bedrag op jaarbasis 

minstens 40 euro bedraagt. 

 

Ons correspondentieadres: Comité Kisaro, 

Winterslagstraat 1, 3600 Genk. Wie informatie 

wil, kan bellen naar 0475473209 of 089209408 

of mailen naar jef.gabriels@telenet.be.  

Veel leesgenot en zalig kerstfeest! 



 

 

Kroniek (Gerard Moerman)   

De laatste maand van mijn zomerverblijf in Kisaro 

vangt aan. 

Vrijdag 31 augustus 

Ik verneem dat jullie toch nog een nazomer 
krijgen, 25 °C. Hier in Kisaro is het koud en we 
hebben veel regen. Als er twee opeenvolgende 
droge dagen zijn, moeten we ervan profiteren om 
materialen te transporteren naar de vallei van 
Gitatsa. Op regendagen kunnen we ze zelfs met 
de tractor moeilijk bereiken. Maandag heb ik 
geluk gehad. Ik was er 's morgens met de jeep 
naartoe gereden onder een stralende zon. Tegen 
de middag vormden er zich onweerswolken. Ik 
ben onmiddellijk terug naar boven gereden en 
net toen ik op de grote weg kwam, begon het te 
gieten.  

 
 
De werkzaamheden aan de school schieten goed 
op, de funderingen zijn klaar en gisteren hebben 
we het metalen skelet (palen en spanten) naar de 
werf vervoerd. Volgende week worden die 
geplaatst, dan de dakplaten erop en daarna 
kunnen we beginnen metselen in het droge. Dat 
lees je verder in een afzonderlijk artikel. 
 

Maandag 3 september 

Vandaag vinden hier de parlementsverkiezingen 

plaats. Dus wordt er niet gewerkt. Alles verloopt 

rustig. Er is een groene partij, de partij van een 

zakenman, een socialistische partij en de partij 

van de president. Eigenlijk is er maar één partij, 

dus heeft de winnaar 94% van de stemmen. 

Ik heb van de rust gebruikgemaakt om mijn 

volgende vlucht te boeken. Ik koos voor een 

weekend met de voordeligste prijs en dat is          

8 december. Een weekend later zou het ruim 200 

€ meer zijn omdat het dichter bij de kerstvakantie 

komt. Mijn volgende verblijf in Kisaro loopt dus 

van zaterdag 8 december tot zaterdag 9 maart 

2019.  

Vandaag breng ik ook de administratie in  orde. 

Gisteren ben ik met de motortaxi naar de vallei 

van Muyanza gereden waar we in augustus de 

40.000 bakstenen kochten voor de school van 

Gitatsa.  

Ik had daar afgesproken met de controleur van de 

belastingen om hem te bedanken dat hij geen 

belastingen gevraagd heeft. Zijn echtgenote 

houdt daar een café open en met Caroli ben ik er 

na de mis van 8 uur naartoe gegaan. Hij was zeer 

vereerd. Ik moest ook bij Caroli thuis gaan eten. 

Rond 4 uur in de namiddag was ik terug op 

Kisaro. 

Daarna maakten mijn jonge keukenhelpers soep 

voor de 10 jongens die gewend zijn zondag-
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middag soep te krijgen na de mis. Nu zijn ze om 5 

uur mogen komen. Voor ons hebben ze frieten 

gebakken en verder op het menu staat er: sla, 

tomaten, witlof en varkenssteak. Het was al 7.30 

u en dus pikdonker toen ze na de afwas naar huis 

konden. 

Woensdag 5 september 

 Avondmaal bij mij met de pastoor. Jean en Fiston 

(mijn twee leerling-koks) komen alles klaarmaken 

in de keuken. Het is de eerste keer dat ze er 

alleen voorstaan. We maken het niet te moeilijk: 

hetzelfde menu dat ze vorige zondag klaar- 

gemaakt hebben. Met de pastoor bespreek ik de 

afwerking en afrekening van de paro-

chiegebouwen. De maaltijd is uitstekend. 

Zondag 9 september 

Gilbert Nzeyimana, die hulpkok was ten tijde van 

broeder Cyriel, is nu al drie jaar aan het boeren. 

Hij is een van de beste jonge boeren. Hij woont al 

jaren samen met zijn vrouw en heeft twee kleine 

kinderen. Een paar jaar geleden is hij voor de wet 

getrouwd en vandaag trouwt hij voor de Kerk. 

Het is een plechtigheid in onze parochiekerk. Er 

trouwen nog drie andere koppels. Na de middag 

vieren we het trouwfeest in de openlucht op de 

stoppels van een korenveld naast een van de 

veldschuren die we tot fermette aan het 

verbouwen zijn. Natuurlijk zijn er tal van 

speeches. Het sorghumbier wordt met een 

pollepel uit een grote koperen ketel in kleine gele 

jerrycans geschept. De genodigden overhandigen 

geschenken of een omslag met geld, er wordt 

gezongen en gedanst en rond 17.30 u gaat 

iedereen huiswaarts voor het donker wordt. De 

naaste verwanten volgen het bruidspaar naar hun 

fermette aan de overkant van de landweg en in 

de volgepropte woonplaats van drie bij vier 

meter wordt er nog wat nagepraat bij het licht 

van enkele gsm’s. Men zit op twee houten 

banken en een tiental stoelen, geleend van het 

Centrum; de rest leunt tegen de muur.  

Woensdag 12 september 

Vandaag komt een delegatie van de universiteit 

van Byumba op bezoek om een samenwerkings-

overeenkomst voor te bereiden: de rector, de 

vicerector, een secretaresse en de decaan van de 

landbouwfaculteit. Het is de bedoeling dat zij de 

groei van een aantal gewassen van het begin tot 

het einde opvolgen en ook de varkensteelt. We 

zullen zien wat ervan komt. 

We krijgen ook het voorstel van de Belgische 

ambassade om af en toe een artikel te schrijven 

in de driemaandelijkse nieuwsbrief. Dat moet in 

het Engels, de internationale voertaal, en de 

nieuwsbrief is gericht aan de andere ambassades 

in Kigali, aan de Rwandese en Belgische 

ministeries en andere ngo’s in het land. 

Vrijdag 14 september 

Feest van de vierde promotie Beroepsopleiding. 

Er zijn andermaal 27 leerlingen die hun jaar 

intensieve opleiding in de verschillende beroepen 

beëindigen. De autoriteiten komen de diploma’s 

uitreiken. Het programma omvat redevoeringen 

(uiteraard), dans, enkele toneeltjes, een lekkere 

maaltijd voor leerlingen, ouders, opleiders, 

directie en  genodigden. Alles samen ongeveer 

150. Het Centrum gonst van de bedrijvigheid. Het 

is een van de jaarlijkse hoogdagen op Kisaro en 

ondertussen zijn onze medewerkers in Genk druk 

in de weer om het herfsttijdschrift klaar te maken 

voor verzending. 

Morgen vertrek ik op reis met de familie van 

Caroli voor een bezoek aan zijn zuster die in Nzige 

woont. Dat is de streek van Bugesera in het 

zuidoosten van Rwanda. Ik overnacht er in de 

pastorie van de parochie en zondag, na de mis, 

reis ik alleen verder naar een project gesteund 

door Umubano in Karembo (Humura). 

 

 



 

 

Zondag 23 september 

Het wordt de week waarin ik  mijn “zomer-

verblijf” in Kisaro afsluit. Vandaag neem ik in de 

mis afscheid van de parochianen. Ze wuiven me 

uit met een daverend applaus en tamtamgeroffel. 

Dat zijn kippenvelmomenten. 

In de namiddag komt een afvaardiging van de 

parochie Rutabo op bezoek om ons te bedanken 

voor de restauratie van 

de vergaderlokalen van 

de parochie en het 

jeugdhuis. Ze hebben 

een bak bier, een krat 

Fanta en een grote 

kartonnen doos mee. 

Uit de doos halen ze 

een prachtexemplaar 

van een haan, 4 kg weegt hij. Gelukkig heb ik nog 

een kooi voor de bruine glinsterende “kraaier” 

die me morgenvroeg zal wekken. De kratten zijn 

leeg als ze bij de vallende duisternis vertrekken. 

Maandag 24 september 

In de voormiddag moet ik met de vrachtwagen 

een lading zand en 20 zakken cement naar de 

werf van de school van Gitatsa voeren. Het is 

altijd een spannende onderneming om die 

afdaling te doen langs de smalle bergweg. De 

dakbedekking is bijna voltooid.  

Na 4 uur komt de directeur van de scholengroep 

van Murama en zijn adjunct Kabere op bezoek. 

Murama is de wijk van Kisaro waar de 

parochiekerk staat en de klassen van het kleuter-, 

het lager en het middelbaar onderwijs. De helft 

van de klassen is gebouwd in de beginjaren van 

broeder Cyriel. Ze komen vragen om de klassen te 

inspecteren en een voorstel te doen om ze te 

moderniseren en de ventilatie en isolatie te 

verbeteren. Ik zal alles gaan opmeten en een 

dossier opstellen om financiering te krijgen. 

Misschien kan ik het op de bestuursvergadering 

van november voorleggen aan de vzw VRV 

Umubano om te introduceren bij de provincie 

West-Vlaanderen. 

Dinsdag 25 september 

Vandaag is er de jaarlijkse algemene vergadering 

van de ngo CPPA KISARO. Madame Xavérine 

Niwemutoni, onze voorzitter, leidt de 

vergadering. De rekeningen, de balans en het 

resultaat worden goedgekeurd en dankzij de vele 

giften van u allemaal en de financieringen via de 

vzw Comité Genk, de vzw Umubano en de 

vriendenkring van Koekelare is er een batig saldo 

van ongeveer 1000 euro.  

Ik ben ook weer een jaartje ouder: 76 staat er op 

de teller. Ik denk dat het tijd wordt om mijn 

opvolging voor te bereiden. Broeder Cyriel zal de 

Voorzienigheid wel inschakelen. 

Donderdag 27 september 

De autoriteiten van Kisaro zijn erg fier en 

tevreden over de vooruitgang van de 

werkzaamheden aan de nieuwe school van 

Gitatsa. Voor mijn vertrek naar België zijn ze erop 

gesteldom daar een plechtigheid te organiseren 

met de werklieden en de plaatselijke bevolking: 

een officiële “eerstesteenlegging”. Met twee 

executieven (burgemeester en schepen) rijd ik in 

de vrachtwagen naar beneden. Aan de toegang 

tot het bouwwerk heeft Caroli met zijn mannen 

versieringen aangebracht:  
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twee bananenbomen met witte linten flankeren 

de inrit. Ertussen is een lint gespannen en ze 

brengen een schaar aan op een kussen van 

bananenbladeren. En wat denk je? Ja, juist, er 

wordt gespeecht. De chef de village had een 

honderdtal mannen en vrouwen bijeen- 

getrommeld en de vrouwen hadden rotsstenen 

mee op het hoofd. Ze verzamelen al de stenen 

die ze vinden om hier steenslag te maken voor 

onze beton. Samen met de schepen van 

Onderwijs mag ik het lint doorknippen. Na het 

plechtige gedeelte doen alle aanwezigen 

gemeenschapswerk, Umuganda.  

Iedereen heeft een hak bij zich. In het verlengde 

van de klassen in opbouw beginnen ze een nieuw 

stuk te terrasseren en het terrein te effenen voor 

de derde klas. Al hakkend wordt er gezongen 

“courage, courage” en de aarde vliegt op een 

hoop achter de groep. Daar wordt ze in 

kruiwagens geladen en 15 meter lager gebracht. 

Daar wordt alles geëffend om de speelplaats aan 

te leggen. Tegen de middag nemen we afscheid 

van de groep en de schepen vraagt of we nog 

iemand kunnen meenemen naar Kisaro: “na 

kiwazo, geen probleem”. De tengere man heeft 

zijn beste kleren aan en hem wordt gevraagd om 

naast me plaats te nemen. De schepen gaat aan 

de andere kant zitten en al de anderen nemen 

plaats in de laadbak. Boven, waar het smalle 

bergpad eindigt op de hoofdweg, staat een jeep 

van de politie en de burgemeester wacht ons op. 

We stappen uit en begroeten elkaar en de man 

die naast mij zat wordt in de handboeien 

geslagen. De burgemeester vertelt me dat de 

man in de nacht iemand vermoord had. “Oei!” 

Goed dat ze me dat beneden niet verteld hadden. 

Dat voorval schetst ook hoe zwijgzaam en 

voorzichtig de gewone Rwandezen zijn als er in 

hun dorp iets abnormaals gebeurd is. 

Zaterdag 29 september 

Met een gerust gemoed kan ik Kisaro  achterlaten 

in de handen van directeur Safari. Hij brengt me 

om 16 uur naar Kigali en vandaar verder naar de 

luchthaven. De twee leerlingen die me in de 

keuken na de schooltijd komen helpen, mogen 

meerijden. Ze zijn al van ’s middags komen 

helpen om mijn huisje op te ruimen en ervoor te 

zorgen dat alles “spic en span” is. Ze verassen me 

ook met hun kleding: ze hebben een mooie 

training aan die ze gekregen hebben van de 

leerlingen van Bokrijk met daaronder het rode 

shirt van de Rode Duivels dat ik voor hen in juli na 

het Wereldkampioenschap meegebracht heb. 

Heel attent en sportief. Ze zijn 14-15 jaar en 

hadden nog nooit de kans om hun hoofdstad te 

bezoeken en al zeker niet om de luchthaven te 

zien. Ze glunderen. Ik laat ze vooraan naast de 

chauffeur zitten omdat ze zeker niets zouden 

missen. De veiligheidscontroles bij het 

binnenrijden in de luchthaven zijn voor hen de 

max: de bagage mag nu in de Nissan blijven en 

het voertuig beweegt door een scankamer.  Ik 

heb 24 kg honing en 12 kg koffie bij me. 

Umubano wil dat verkopen ten voordele van onze 

projecten. Bedankt. De controles verlopen 

vlekkeloos. 

Bye en tot begin december. 

Woensdag 3 oktober 

Ik reis met de trein naar Genk om met onze 

vrienden van het Rwandacomité te vergaderen, 

verslag uit te brengen en samen de jaarlijkse 



 

 

Rwandadag voor te bereiden. Op zondag 7 

oktober is het zover en opnieuw komen daar 

ruim 250 vrienden van het Project Kisaro samen. 

Bedankt aan iedereen, jullie hebben mijn 

batterijen weer opgeladen met de nodige energie 

om dit prachtig en zinvol project, dat broeder 

Cyriel ons nagelaten heeft, verder uit te werken. 

Pastoor Nepo van de parochie Muyanza is 

meegekomen. Hij is op doorreis naar Rome en zal 

me ook volgende week zondag vergezellen naar 

de “Benefietmaaltijd in de Salons Lodewijck van 

Male in Brugge. Dit is een tweejaarlijkse 

organisatie van onze Vriendenkring uit Koekelare 

ten voordele van het Project Kisaro. In Brugge zijn 

er weer 250 sympathisanten om ons te steunen. 

Dank aan iedereen. 

 

Dinsdag 16 oktober 

Ook Rotary Genk-Noord is een steunpilaar van 

ons project. Onze voorzitter Jef Gabriels heeft me 

gevraagd om tijdens hun vergadering de werking 

van het Project Kisaro uit de doeken te doen en 

om verslag uit te brengen over de realisatie van 

ondergrondse regenwaterputten die door Rotary 

gefinancierd werden. 

Er is veel interesse en waardering. We mogen ook 

noteren dat steun voor een bedrag van      500 

euro voor de universitaire studies van een 

begaafde, maar arme student aangevraagd mag 

worden. Dank daarvoor. 

Maandag 12 november 

Frederic Deprez is een collega in het bestuur van 

vzw VRV Umubano. Hij heeft een afspraak 

gemaakt in zijn gemeente Wielsbeke met de 

gemeentedienst voor Zuidwerking en met de 

Lagere school De Vliegeraar. Ik mag er ons project 

Kisaro en vooral het subproject “Scholen Gitatsa” 

voorstellen en het wordt met veel enthousiasme 

onthaald. De gemeente heeft 500 euro gestort en 

de school zal haar vastenactie volledig aan ons 

project wijden. Begin april gaan we het daar in 

alle klassen gaan voorstellen. 

Dinsdag 13 november 

Bestuursvergadering van vzw VRV UMUBANO. Ik 

stel voor om bij de Provincie West-Vlaanderen 

een financieringsaanvraag in te dienen voor de 

renovatie van de scholen in Murama-Kisaro. Het 

voorstel wordt aanvaard. Mijn neef Bert De 

Vriendt is de plannen aan het tekenen. Er zal in 

2019 geen werk te kort zijn. 

Donderdag 22 november 

Frederic Deprez heeft een goed contact met de 

firma BOSAQ, gevestigd in het IIC-centrum in 

Zwijnaarde en ook verbonden met de Universiteit 

van Gent. Hij had ervoor gezorgd dat ik er het 

project CPPA KISARO kon gaan voorstellen in 

oktober. Vandaag kan ik er onze kandidatuur 

gaan verdedigen om het eerste pilootproject te 

worden in Afrika. Bosaq heeft een systeem 

ontworpen om vervuild water, en dus zeker ook 

regenwater, te zuiveren naar drinkwater. De 

energie voor de installatie wordt opgewekt door 

zonnepanelen die bij het apparaat horen. De 

installatie kan dus ook zonder elektrische stroom 

werken. Afhankelijk van de graad van vervuiling 

kan er per uur tot 2000 l water gezuiverd worden. 

Kisaro zou als pilootproject de installatie 

verkrijgen door de financiering van de vzw 

Waterheroes (www.beawaterhero.org) die ver-

bonden is aan de stichter van Bosaq, ir. Jacob 

Bossaer  

http://www.beawaterhero.org/
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De sociale achtergrond is dat we  onze 

regenwaterreserve op het Centrum willen omzet-

ten in drinkwater en ter beschikking stellen van 

de gezinnen waarvan minstens één persoon in 

het Centrum werkzaam is en aan de armen die    

’s zaterdags naar de soepbedeling komen. 

Woensdag 5 december  

Ik spoor naar Genk waar ik kort na de middag een 

gesprek heb met een student die z'n 

bachelorproef aan ons project wil wijden.  

's Avonds vergadert het Genkse Kisarocomité. 

Daar wordt o.a. de nieuwe website gelanceerd. 

Zaterdag 8 december 

Ik vertrek opnieuw voor drie maanden naar 

Kisaro. Dank jullie allemaal voor de steun aan ons 

project. Zonder jullie zou ons ontwikkelingswerk 

onmogelijk zijn.  

 

 

Succesvolle Rwandadag (redactie) 

Meer dan 250 sympathisanten zakten af naar 

Boxbergheide voor de jaarlijkse Rwandadag. Ze 

keken met bewondering naar het vele werk dat 

het voorbije jaar weer uitgevoerd werd in een 

van de armste gebieden ter wereld. Het 

landbouwbedrijf werkt intussen zelfvoorzienend 

en zorgt ervoor dat enkele honderden gezinnen 

goed in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

De steun  uit België wordt vooral gebruikt om 

nieuwe investeringen te doen. Zo werden 

hoevetjes gebouwd om te verhuren aan de jonge 

boeren die hun opleiding  voltooid hebben. Die 

kunnen zo geld sparen om eigen grond te kopen 

er een boerderijtje op te zetten en uit te baten. 

Ook bouwden de mensen van het project weer 

een heleboel regenwaterputten om het water op 

te vangen in het hellende landschap.  De nadruk 

lag de laatste maanden echter vooral op de bouw 

van een nieuwe kleuterschool in Gitatsa, een 

afgelegen gehucht van Kisaro. Met man en macht 

wordt gewerkt om alles tegen het volgende 

schooljaar klaar te hebben. 

  

Gerard Moerman vertelde over het reilen en 

zeilen in Rwanda en kondigde ook het volgende 

grote werk aan: de renovatie van de allereerste 

scholen die broeder Cyriel meer dan veertig jaar 

geleden in het Centrum van Kisaro bouwde. Daar 

zal de volgende jaren veel energie in gestoken 

worden. 

De Rwandadag bracht ook dit jaar weer een flinke 

som geld op, zo'n 6.000 euro, inclusief de 

sponsoring. 

Een heel dikke dankjewel aan iedereen die 

meehielp. 

 

Noteer het alvast nu reeds: de volgende Rwandadag vindt plaats  

op zondag 6 oktober 2019 in zaal De Schalm. 



 

 

Met het Sint-Jozefinstituut Bokrijk naar Kisaro (vervolg) (Guy Willems) 

Zondag 22 juli 

Vandaag zijn we al heel vroeg op, want Nora is 

jarig en dan moet je de ontbijttafel versieren... 

Gerard heeft ons gevraagd om na het ontbijt 'les 

te geven' aan de jongeren die straks met hem 

naar de mis gaan. Gerard doet dat elke 

zondagmorgen.  

Het is heel boeiend en met het Engels als 

gemeenschappelijke taal leren wij de dagen van 

de week en de cijfers in het Kinyarwanda terwijl 

de jongeren van daar hetzelfde in het Nederlands 

doen. En samen zingen, in  het Engels en het 

Frans, zit er natuurlijk ook in.  

Dan gaan we samen naar de mis. Een echte 

volkstoeloop en swingend! Raymond van het 

Groenewoud verbleekt erbij. Zondag wordt er 

niet gewerkt en na de mis spelen we op de 

boerderij volleybal en trefbal, wordt er gedanst 

en maken we armbandjes. De zondag is veel te 

vlug voorbij. 

Maandag 23 juli 

Het is weer werkdag. In het Centrum worden de 

weekloners aangeworven. Wij helpen op het 

veld. boeiend maar niet zo eenvoudig: tarwe 

afsnijden met de sikkel en opbinden in schoven. 

Zo hebben onze overgrootouders het wellicht ook 

gedaan.  

 

Kisaro is bekend om zijn kwaliteitsvarkens. We 

gaan naar de slagerij, waar een varken geslacht 

wordt. We weten allemaal dat dit gebeurt, maar 

het voor je ogen zien is toch nog wat anders. 

Kijken of niet? That's the question. 
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Het wordt ook vandaag weer een boeiende dag: we 

stappen naar de plaatselijke markt, bezoeken een 

hoevetje dat door het Centrum gebouwd werd en 

eindigen de dag op de boerderij van Leonidas, de  

landbouwchef van het project. 

Dinsdag 24 juli 

We zijn er vroeg bij 

vandaag. Als aperitiefje 

voor het ontbijt zien we 

hoe een varkenszeug 

geïnsemineerd wordt. 

Kwaliteit moet je een 

handje helpen. 

Na het ontbijt gaan we 

op de terrassen aardap-

pelen rapen en in zakken 

tasten. De groenten worden mooi verpakt om er 

morgen mee naar de markt te gaan in de hoofdstad. 

Een 'moderne' pick-up brengt ons dan naar Sayo. Daar 

bouwde het Centrum een gebedsruimte en een 

gezondheidspost. Voor de school worden banken 

gemaakt. We krijgen lieve briefjes van de kinderen 

van de school. Armbandjes vlechten wordt een 

geliefde activiteit. 

We interviewen vier jongeren uit de omgeving over 

hun eigen situatie en hun toekomstplannen en            

's avonds bereiden we onze dagtrip van morgen voor. 

Gerard vertelt op een aangename manier over de 

geschiedenis van Rwanda. 

 

Woensdag 25 juli 

Als je voor een langere reis in een bus zit voel je hoe 

vermoeiend de voorbije dagen waren. De meesten 

genieten dan ook van een dutje tijdens de reis.   

Als we uitstappen zijn we echter telkens klaarwakker. 

Via Byumba rijden we naar Kigali voor een bezoek aan 

het herdenkingsmonument waar op 7 april 1994 tien 

Belgische para's vermoord werden, en aan het 

genocidemuseum. Twee plekken die aan je ziel blijven 

kleven. 

Dan gaat het door het 

Rwandese landschap 

met riviertjes en 

vruchtbare valleien 

waar thee, rijst en 

suikerriet gewonnen 

worden, naar het 

Zuiden. In Huye zien 

we in het etnogra-

fisch museum hoe er hier vroeger geleefd werd. Op 

onze terugweg naar Kisaro stoppen we in Nyanza om 



 

 

de paleizen van de mwami's - de Rwandese koningen 

van destijds - en hun veestapel te bekijken. Onze 

laatste stopplaats voor we terug in Kisaro zijn,  is een 

Rwandese frituur: frietjes met een saté van 

geitenvlees. 

Donderdag 26 juli 

Onze laatste volledige dag in Rwanda. Als onze kamers 

opgeruimd zijn, gaan we met Evariste Safari naar het 

schooltje. Laaiend enthousiast is dit laatste contact 

tussen Rwandese en Belgische jongeren. 

 

 

 

In het Centrum is het feest. Aan het einde van de 

oogstperiode worden alle werklui getrakteerd. Hier 

nemen we ook afscheid van al deze mensen die in 

minder dan één week ons hart veroverd hebben en 

die we het allerbeste wensen. Dat hun noeste arbeid 

mooie vruchten mag opleveren.  

En dan zijn we weg. Naar de hoofdstad Kigali die zich 

de allures van een wereldstad aanmeet met 

shoppingcenters en souvenirshops en naar de 

luchthaven waar we via Entebbe en Istanboel 

terugvliegen naar Keulen. Busje naar Bokrijk komt zo... 

Het was een week om nooit te vergeten. En, bedankt 

Gerard, je hebt ons fantastisch begeleid!  

Deze eerste inleefreis van leerlingen van het Sint-Jozefinstituut was een voltreffer. 'Rwanda, een wereld 

van verschil met de onze', schreef een van de deelnemers na dit beklijvend bezoek. Het initiatief wordt 

voortgezet, ook in 2019 vindt er een inleefreis plaats. Ze wordt momenteel voorbereid. 
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Een prothese voor Libératha? (redactie) 

Libératha Mukandayisenga is een prachtig 

meisje van zeven,  de jongste in een arm 

gezin met drie kinderen. Ze wonen in 

Miyove op enkele kilometers van het 

centrum in een huisje van 5 bij 6 meter en 

ze leven van de landbouw, één koe en twee 

schapen, op een minuscuul stukje grond. 

Om geld bij te verdienen werkt de vader als 

dagloner op het land voor 700 RWF per dag 

(dat is ongeveer 0,70 euro).  

Libératha is gehandicapt geboren - ze loopt 

op haar knieën - en kreeg tot nu toe geen 

enkele tussenkomst voor haar handicap. 

Vanuit ons Centrum werd voorgesteld om 

haar in het ziekenhuis te laten onderzoeken. 

Het antwoord is duidelijk: Libératha kan 

geholpen worden door een bilaterale 

operatie aan de knieën - een zogenaamde 

exarticulatie - gevolgd door het plaatsen van een prothese. Dat kan allemaal in Rwanda 

gebeuren, maar het totale kostenplaatje bedraagt iets meer dan 1,6 miljoen Rwandese 

franken, wat overeenkomt met ongeveer 2.300 daglonen van haar vader Célestin.  

Gelukkig is 1,6 miljoen RWF in onze munt 'slechts' 1.600 euro. Wij zoeken enkele mensen die 

ons willen helpen om Libératha een menswaardig leven te schenken. Als je een bedrag 

overschrijft op onze rekening BE77 7370 

2005 9542 (minimum 40 euro) met de 

vermelding 'prothese voor Libératha' dan 

krijg je begin volgend jaar een fiscaal attest.  



 

 

Er roert entwat in Rwanda (Gerard Moerman) 

Scholenbouw in Gitatsa 

Gitatsa is gelegen in een prachtige vallei 

van Kisaro, maar zeer afgelegen en 

moeilijk bereikbaar door het grote 

hoogteverschil (700 m) en de slechte 

ligging ten opzichte van het Centrum en 

de hoofdwegen. 

In 2015 beslissen we  om in Gitatsa een 

Poste de Santé te bouwen. Deze post voor 

eerstelijnszorg werd ingewijd op 31 mei 

2017 (zie ons zomernummer 2017). 

In december 2016 vragen de plaatselijke 

autoriteiten ons om een “école 

maternelle” te bouwen in die omgeving. 

We stellen onmiddellijk een dossier op en 

vragen onze Belgische vrienden om hulp. 

In 2017 krijgen de plannen vorm. Er 

ontstaat een spontane financiering dankzij 

een privaat persoon en het Comité Kisaro 

in Limburg en de vzw Umubano in West-

Vlaanderen, die op zijn beurt de steun 

krijgt van Waregem en Anzegem. Zo ziet 

de financiering er ineens rooskleurig uit en 

daarom beslissen we om meteen een blok 

van drie klassen neer te zetten in plaats 

van de bouw te spreiden over drie jaar.  

Ondertussen moet de plaatselijke 

autoriteit een gepast terrein zoeken en 

onteigenen. Dat duurt langer dan gewenst 

en pas in december 2017 is er een 

akkoord. 

En dan kunnen we aan de slag. Het is 

intussen voorjaar 2018. Het terrein ligt op 

een steile helling zodat de nivellerings-

werken veel tijd en arbeid vragen. De 

plaatselijke bevolking neemt deze taak op 

zich onder leiding van het CPPA Kisaro. De 

werkzaamheden slepen echter lang aan en 

ons Centrum zet in juli 2018 een ploeg van 

een tiental terrasseerders in om het 

terrein bouwrijp te maken. In augustus 

worden de funderingen gegraven in de 

harde ondergrond die vol zwerfstenen en 

rotsen zit. Meteen worden ook de 40.000 

bakstenen die nodig zijn aangevoerd op 
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het bouwterrein evenals de andere 

materialen en het metalen skelet waarvan 

de elementen in de ateliers van CPPA 

Kisaro klaargemaakt zijn. In september 

wordt het metalen skelet (palen en 

spanten) geplaatst en de dakbedekking 

aangebracht. Over de funderingen is 

intussen een balk van gewapend beton 

gegoten. Het metselwerk kan nu beginnen 

en gelukkig kan dat overdekt, want het 

regenseizoen is bezig. Intussen is ook een  

regenwatercisterne van 25.000 liter 

gebouwd.  

 

In oktober 2018 wordt verder gemetseld, 

een ringbalk gegoten en de claustra's 

(openingen voor verluchting) aangebracht. 

In november wordt de ruwbouw verder 

afgewerkt en het geheel gevoegd. Eind 

november ziet alles er keurig uit.  

De plaatselijke bevolking verzamelt 

veldstenen voor de ondervloer en ramen 

en deuren worden geplaatst. In de loop 

van december worden immers ondervloer 

en vloer aangebracht, de eerste klas 

verder afgewerkt en de toiletten, de 

kantoren en de keuken gebouwd. Begin 

2019 worden toiletten, kantoren en 

keuken verder afgewerkt en dan begint de 

aanleg van het speelterreintje. 

In het voorjaar zijn de omgevings-

werkzaamheden aan de beurt zodat alles 

piekfijn in orde is voor het nieuwe school-

jaar. Intussen worden ook de klassen twee 

en drie - die pas volgend schooljaar nodig 

zijn - verder afgewerkt. 

De kleuters van Gitatsa moeten vanaf 

volgend schooljaar geen uren meer lopen 

om naar school te gaan... 

Sociale woningbouw 

 Een nieuwe woning voor Marie Kasine 

Marie woont in een oud, bouwvallig huisje 

op een stukje grond van 5 are langs een 

steile, beboste helling samen met een 

ongehuwde dochter en twee peuters, één 

van de dochter die bij haar woont en één 

van haar andere dochter die thuis vertrok.  

Onze vrienden uit Koekelare, onder leiding 

van Johan Decru, stelden ons de middelen 



 

 

ter beschikking om een nieuwe woning te 

bouwen voor deze familie. We braken een 

deel van het huis af om voldoende plaats 

te hebben om te bouwen. Intussen is het 

eerste deel van de nieuwbouw af en Marie 

mag verhuizen zodat de woning voltooid 

kan worden. Nu zien we al af en toe een 

glimlach op het schuwe gezicht van Marie, 

want de eerste weken wist ze niet  

goed wat haar overkwam. Als Johan en 

zijn vrienden na Nieuwjaar terug naar 

Kisaro komt, zal ze hen met open armen 

ontvangen. Bedankt. 

Een nieuwe woning voor Donata 

Donata is een jonge moeder, verlaten 

door haar man. Ze is de dochter van 

Budoni. Budoni was van jongs af aan 

metselaar op het Centrum en overleed 

vorig jaar nog voor hij zijn pensioenleeftijd 

bereikt had. Hij was begonnen met een 

huisje voor zijn Donata. We hebben in het 

kader van onze sociale werken dat huisje 

door onze leerlingen onder begeleiding 

van Uwili, een jonge ploegbaas, afgewerkt 

dankzij uw giften.  

Er roert entwat in België (redactie) 

 

Een nieuwe website! 

Als je naar www.kisaro.be 

gaat op je pc, je laptop of je 

smartphone, dan krijg je dit 

beeld. Sinds enkele weken is 

onze nieuwe website actief, 

met dank aan de IT-

verantwoordelijke van het 

SJIB. Onder de naam van ons 

project staan een aantal 

knoppen: 'WIE ZIJN WIJ?', 

'HET PROJECT KISARO', 'GIF-

TEN', 'TIJDSCHRIFT', 'DOCUMENTEN'. Als je een van die knoppen aantikt, dan openen zich de 

gegevens die daarbij horen. Je vindt er o.a. onze statuten, een tijdlijn van het begin tot 

heden, de jaarverslagen, het gedachtenisboekje bij het overlijden van broeder Cyriel, maar 

ook de inhoud van alle tijdschriften van 1971 tot en met het exemplaar dat je hier aan het 

lezen bent. Op de eerste bladzijde publiceren we regelmatig nieuwtjes. Men zegge het voort. 
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Met deze  prachtige foto van de hoeve van 

een jong landbouwersgezin in Kisaro won 

Frederic Deprez, lid van de vzw VRV 

Umubano, onze vrienden die samen met 

ons het  CPPA steunen, de fotowedstrijd 

van de provincie West-Vlaanderen, 

‘Sprekende beelden uit het Zuiden’. De 

geldprijs hieraan verbonden (1.000 euro) 

gaat integraal naar de bouw van het 

kleuterschooltje in Gitatsa (Kisaro). 

Proficiat en dank! 

Een studiebeurs voor Jean-Paul 

Jean-Paul Niyigaba 

is negentien en 

komt uit een gezin 

van vijf. Reeds 

jaren helpt hij 

tijdens de vakantie 

een handje op 

onze terrassen. 

Tijdens hun inleef-

reis hadden de 

leerlingen van SJIB Bokrijk een lang ge-

sprek met hem. Jean-Paul voltooide met 

onderscheiding zijn secundair onderwijs in 

Business Administration. Het Centrum 

betaalde toen reeds zijn studiegeld. Naar 

de universiteit gaan is echter voor dit 

gezin te hoog gegrepen, ze kunnen de 

kosten niet betalen.  Toch vonden we dat 

een dergelijke hoogbegaafde jongere, die 

bovendien sociaal geëngageerd is, de kans 

verdient om naar de universiteit te gaan. 

Rotaryclub Genk-Noord schonk een be-

drag van 500 euro, waarmee de kosten 

voor zijn eerste jaar aan de universiteit 

gedekt zijn, kost en inwoning inbegrepen. 

Bedankt Rotary en succes gewenst aan 

Jean-Paul. 

Een bekroonde foto 



 

 

We hebben iets met boeken 

Snuisteren in tweedehandsboeken 

De week voor 11 november gonsde het zaaltje 

van de Stedelijke Bibliotheek van de 

bedrijvigheid. De Genkse Noord-Zuidraad  

steunt de actie 11.11.11. in haar strijd voor 

een rechtvaardig migratiebeleid  en verkoopt 

daarvoor afgeschreven boeken van de bib 

tegen één euro.  

 

Wij zijn lid van deze raad en enkele 

comitéleden hielpen met de verkoop van de 

boeken: romans, dichtbundels, fotoboeken, 

reisgidsen en noem maar op. Veel bezoekers 

kwamen snuisteren in de boeken en 

duizenden werden er verkocht. 

 

Toon op het podium 

Toon Vandenheede, intussen 86 jaar jong,  

bestuurslid van ons comité en corrector van 

dit tijdschrift trok naar het kort dictee der 

Nederlandse taal op de boekenbeurs in 

Antwerpen waar hij veruit de oudste 

deelnemer was.  Dat belette hem niet een 

podiumplaats te versieren, net achter 

deelnemers uit Middelburg (Nl.) en Kessel-Lo.  

Proficiat! 

 

Wat moet ik doen om een fiscaal attest te verkrijgen? (redactie). 

 

Bij een eenmalige gift: je schrijft het bedrag over op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité 

Kisaro op het adres Winterslagstraat 1, 3600 Genk met de vermelding 'Gift voor Kisaro'. 

Bij een doorlopende opdracht of domiciliëring: je vraagt aan je bank  om over te schrijven op ditzelfde 

nummer, met dezelfde vermelding (of je doet het zelf via je computer). 

Begin van elk jaar ontvang je dan een fiscaal attest voor het bedrag dat je in het voorbije jaar hebt 

overgeschreven (als dat min. 40 euro was). Dit attest moet je beschikbaar houden voor de belastingen. 
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Financiën in cijfers en grafieken (30.11.2018 - Marinette Willems) 

 
 

Ontvangsten van 1 jan tot 30 nov    

Giften € 32 082,64 

Acties                                                   € 8 199,54 

Rwandadag € 6 796,20 

Subsidie  € 15 775,39 

totaal € 62 853,77 

 

Saldo van 1 januari tot 302 november 2018: 

€ 12 396,15 

 

Uitgaven van 1 jan tot 30 nov    

Aankoop/verzending € 5 465,98 

Drukwerk € 1 755,57 

Allerlei  € 1 948,75 

Overgeschreven naar rek. Kisaro              € 37 500,00 

Onkosten bank € 76,62 

Regularisaties € 1 154,00 

Rwandadag € 2 556,70 

totaal € 50 457,62 

 

DE ZENDELING, roman, Synopsis  

‘De Zendeling’ is een waar gebeurd verhaal over het wedervaren van broeder Cyriel tijdens 

de genocide in Rwanda. In zijn drang de inwoners van Kisaro te helpen trotseerde hij met 

gevaar voor eigen lijf de strijdende partijen om in te staan voor het levensonderhoud en de 

veiligheid van de burgers. De Zendeling is gebaseerd op broeder Cyriels uitgebreid dagboek 

en vele getuigenissen. Het beschrijft tevens zijn jeugdjaren, zijn leven in Bokrijk en waarom 

hij besloot op latere leeftijd naar Rwanda te trekken. Cyriel heeft op die plek gezorgd voor 

tewerkstelling, onderdak en scholen  en was de grote initiator van terrasaanleg tegen de 

heuvels om in Rwanda de landbouw rendabeler te maken. Tijdens zijn leven groeide hij uit 

tot een zendeling die populair was en gerespecteerd. Toen de oorlog uitbrak werd hij in een 

nieuwe, nog zwaardere rol geduwd…   

De auteur is Marc Dedecker, lid van ons comité, die reeds meerdere publicaties op zijn naam 

heeft. Deze roman kan via ons comité besteld worden en de opbrengst gaat integraal naar 

het project in Kisaro. Het boek wordt voorgesteld op paaszaterdag 20 april 2019 in de 

schouwburg van het stadhuis in Genk. U leest er alles over in ons volgend nummer. 

Ontvangsten 2018 

Giften 

Acties 

Rwandadag 

subsidies 

Uitgaven 2018 

aankopen 

drukwerken 

geld kisaro 

regularisaties 

rwandadag 

allerlei 



 

 

Broeder Cyriel bleef niet gespaard van oorlog  

(Marc Dedecker – vervolg uit de roman over broeder Cyriel. De auteur beschrijft het leven in het 

kamp van Kaguriro waar Cyriel in april 1994 met een grote groep mensen uit Kisaro naartoe werd 

gedreven na het uitbreken van de genocide.) 

‘We blijven hier tot het FAR verdreven is,’ 

zei een FPR kapitein die kwam 

aangereden. Zijn stem klonk brutaal en 

dreigend. 

‘Is hier ergens onderdak?’ vroeg Cyriel. 

‘Er is regen op komst.’ Hij zag nergens 

faciliteiten, geen materialen om afdaken 

te bouwen, geen voedselvoorraden, zelfs 

geen drinkwater. ‘Dit is uitgesloten voor 

zo’n grote groep,’ vezelde Cyriel. ‘We 

moeten verder.’ 

‘We blijven.’ 

Hij voorspelde Gods vloek, maar het 

baatte niet.  

‘We brengen zeilen,’ zei de kapitein. 

‘Dat volstaat niet!’ 

‘Het is maar voor een paar dagen.’  

‘Wie brengt eten?  

‘We zien wel.’ 

‘Wij willen terugkeren naar Kisaro, waar 

we maïs en aardappelen hebben.’ 

‘Jullie zullen hier wachten tot het FAR 

verdreven is.’  

 ‘Laat ons het halen. Het is met een jeep 

maar een paar uur ver,’ smeekte Cyriel. In 

zijn atelier had Cyriel dertig ton 

levensmiddelen druppelsgewijs aangelegd 

omdat zijn vrees voor slechte tijden groot 

was. 

 

‘Terugkeren is te gevaarlijk,’ zei de 

kapitein. Voor hem was de kous af. Maar 

Cyriel zocht voedsel, hij vreesde dat zijn 

thuisvoorraad geplunderd zou worden en 

hij besloot de dag erop stiekem naar 

Kisaro te stappen. Hij probeerde het ‘s 

morgens vroeg, tijdens de middagrust en 

een laatste maal toen het donker werd. 

Evenveel keer werd hij gegrepen. De 

kapitein leek op een boswachter met 

krampen nadat hij het vernam en was van 

plan hem uit te kafferen maar ontzag 

weerhield hem en hij ging ten slotte 

hoofdschuddend weg.  

 

De toestand onder het volk verergerde. 

Vrouwen strompelden met een uitdrukking 
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van pijn en ellende op Cyriel af en 

klampten zich aan zijn voeten. 

 ‘Kami is uit een boom gevallen. Wie kan 

een gebroken been spalken? Wat doen 

met Rehema die koorts heeft? Hier is niets 

en niemand die kan helpen.’ Hun gekrijs 

ging door merg en been, maar omdat ze 

wisten dat Cyriel niet veel vermocht, lieten 

ze het erbij. Toen de nacht inviel stapten ze 

uiteindelijk op maar slapen lukte niet. Hun 

oren registreerden elk geritsel, elk gekraak 

van een tak en elk gejank van wilde dieren. 

Iemand stond op en schooide bij een buur 

om drinkwater. Twee jongens hielden hun 

zenuwen niet langer in bedwang, ze 

veerden op om er vandoor te gaan maar 

het was donker en na een paar stappen 

struikelden ze over een been waarna 

gevloek ontstond. Zo kwam het dat de 

stilte van de nacht gesloopt werd door 

klagende mensen zoals je hoort bij honden 

die in paniek schieten voor een onweer. 

Zware stemmen riepen tussendoor om 

kalmte. Cyriel hield zich in, zocht 

koortsachtig naar een oplossing maar 

vermocht niets. Hoelang was deze 

toestand vol te houden? Om tijd te winnen 

besloot hij ’s anderendaags een oproep te 

doen om deel te nemen aan rozenhoedjes. 

Het volk moest bezig zijn. En vervolgens 

gevoed. Tussendoor stuurde hij Gaspar 

stiekem op baan. Zijn vertrouweling 

slaagde erin boeren uit de vallei van 

Kigogo te lokken met hun wittekool. Cyriel 

kon hun hele voorraad krijgen ondanks hij 

pas later zou betalen. Een gast uit de 

omgeving bracht zes konijnen.  

Elk beetje hielp.   Vandaag ga ik op 

verkenning naar het huis waar hij verbleef, 

een ommuurde stulp die Rugira blindelings 

had aangewezen. Eén meter voor de poort 

ligt een autowrak dat doormidden is 

gezaagd. Als kunstwerk is het allicht niet 

bedoeld. Het hek voor het huis is van 

bruin, roestig plaatstaal. Bovenop zijn 

ijzeren pinnen bevestigd.  

Rugira bonkt met zijn vuisten op de poort 

maar het is pas als hij roept wie we zijn, 

dat de poort opent.  ‘Op deze vloer sliep 

hij,’ zegt Rugira en hij wijst naar een min 

of meer effen laag zand en grint onder een 

afdak. ‘Op een stenen matras.’ Links staat 

een stal, een halfopen ruimte waar enkele 

balen stro gestapeld zijn. Alles samen is dit 

een vierkanten bouwval met platte daken 

en een tamelijk grote binnenplaats. De 

muren zijn gemetseld in ruwe bakstenen.  

 

De vorige eigenaar was begoed. Nu is 

deze honk bouwvallig en er hangt een geur 

van honden en kippen van wie de geel-

groene uitwerpselen niet te ontwijken zijn. 

Mijn zolen stinken. Dikke zwarte vliegen 

zoeken venijnig naar mijn mond. Ik rol mijn 

hemdsmouwen af, houd mijn hand voor 

mijn gezicht en ga naar de voordeur.         

     

HOE HET VERDER VERLIEP LEES JE IN ONZE 

VOLGENDE UITGAVE 



 

 

 

 


