
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA - JAARGANG 43 NR. 1 

 

LENTENUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezer, 

In ons vorige nummer deelden we je het overlijden mee van onze afgevaardigd beheerder, 

erepastoor Jan Oosterbos. Hij laat aan ons comité een indrukwekkend legaat na. In grote 

dankbaarheid en met veel respect is het nu aan ons om dit geld te besteden zoals mijnheer 

pastoor het ongetwijfeld gewild zou hebben: bedachtzaam, maar volledig ten dienste van de 

armsten.   

Wil ook jij 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. 

En dan nadert de dag waarop de roman van Marc Dedecker, gebaseerd op het leven van 

broeder Cyriel voorgesteld zal worden. Op (paas)zaterdag 20 april ben je vanaf 17.00 

welkom in de schouwburg van het stadhuis in Genk, Stadsplein 1. Om 17.30 stelt de auteur 

zijn boek voor, dat de titel kreeg 'Fureri' of 'broeder' in het Kinyarwanda,  maar ook wat 

ereambassadeur Johan Swinnen die ons vertelt over 'Rwanda, een onvoltooid verhaal' zal je 

zeker boeien. Voor de muzikale opluistering zorgt niemand minder dan Jean-Bosco Safari.  

Zorg dat je erbij bent! De entree is gratis, maar we vragen wel om je vooraf aan te melden 

(ook met hoevelen je komt) bij marcdedecker27@gmail.com. De volledige opbrengst, 

inclusief de auteursrechten, gaat naar het project in Kisaro. 

Ons correspondentieadres is nog altijd Comité 

Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 Genk. Wie 

informatie wil, kan bellen naar 0475473209 of 

089209408 of mailen:  jef.gabriels@telenet.be.  

 

Veel leesgenot en zalig paasfeest!  



 

 

FURERI (broeder) is een roman over het 

waargebeurde verhaal van Cyriel Wieme in 

Rwanda. Fureri is gebaseerd op broeder Cyriels 

uitgebreid dagboek en vele getuigenissen. Het 

beschrijft zijn jeugdjaren, zijn leven in Bokrijk en de 

reden waarom hij besloot op latere leeftijd naar 

Kisaro te trekken. Hij zette er een reusachtig 

project op en werd de initiator van terrasbouw. 

Door de genocide (1994) werd hij in een hachelijke 

rol geduwd.  

 

BOEKVOORSTELLING 

 waar: Stadschouwburg, Stadsplein 1, 3600 Genk  

 wanneer: 20 april 2019 om 17.30 stipt, je bent welkom vanaf 17.00 

 met muzikale intermezzo’s van Jean-Bosco Safari, zanger, songwriter, performer, 

geboren in Rubago, Rwanda 

 en historische toelichtingen door ereambassadeur Johan Swinnen, auteur van 

Rwanda, mijn verhaal.  Hij was van augustus 1990 tot april 1994 Belgisch 

ambassadeur in Kigali (Rwanda).  

 

Gratis toegang. Achteraf wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en de mogelijkheid 

om een gesigneerd boek aan te schaffen tegen 20 euro. De opbrengst ervan gaat integraal 

naar het Kisarocomité. 

Marc Dedecker studeerde psychologie aan de UGent en was actief als HR 

manager. Hij publiceerde eerder twee non-fictieverhalen. Fureri is zijn tweede 

roman. 

 

Graag vooraf inschrijven per 

e-mail:  

marcdedecker27@gmail.com  
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Wij hopen uiteraard jou te mogen begroeten op de voorstelling in de vooravond, zodat wie 

het wenst nog naar de paaswake kan.  

De presentatie is in handen van Anniek Nagels, eerste schepen, en 

bevoegd voor o.a. de Noord-Zuidrelatie. Zij interviewt de auteur Marc 

Dedecker. 

Johan Swinnen was van 1990 tot 1994 Belgisch ambassadeur in 

Rwanda en beleefde als bevoorrechte getuige een tijdvak dat leidde 

tot een volkenmoord die in de geschiedenis zijn gelijke niet kent, en 

schreef hierover een lijvig boek. Hij vertelt ons over het land waarvan 

hij nog steeds houdt: 'Rwanda, een onvoltooid verhaal'.  

Over het boek 'Fureri' schrijft hij: "Fureri is een verheffend verhaal, dat inspiratie put uit het 

leven van een geëngageerd bezieler en uit de waardigheid van 'n veerkrachtig volk." 

Jean-Bosco Safari verzorgt de muzikale intermezzo's. JBS, in 1954 

geboren in Rwanda, begon zijn artistieke carrière in 1989 als Kid 

Safari en sinds 1995 kennen we hem onder zijn huidige 

artiestennaam. Bij hem merk je invloeden van de Beatles, Bach en 

de traditionele Rwandese drums. Hij combineert elmenten uit 

deze muziek.  

Deze boekvoorstelling wordt mogelijk gemaakt dankzij 

inspanningen van de stad Genk, de Noord-Zuidraad, KBC-BRS en 

Bruno Food Corner.  

Ik wil de roman 'Fureri' kopen. Wat moet ik doen? 

-Je komt naar de boekvoorstelling en koopt 'n exemplaar (20 euro), dat is het eenvoudigste. 

-Je bestelt één of meerdere exemplaren en je haalt ze af op een van onze verkooppunten, 

nadat je het bedrag overgeschreven hebt op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw 

Comité Kisaro met de vermelding "roman Fureri". Of je betaalt ter plaatse.  

-Jef Gabriels, Winterslagstraat 1, 3600 Genk (0475473209), jef.gabriels@telenet.be 

-Marc en Georgine De Vriendt-Moerman, Ouwegemsesteenweg 146, 9750 Kruisem,  

09/3843350, 0474492368, georgine_moerman@hotmail.com 

-Johan Decru, Dorpsstraat 49A, 8680 Koekelare, 0474708037, decrujohan@hotmail.com 

-Je bestelt een exemplaar (jef.gabriels@telenet.be, 0475473209, Winterslagstraat 1, 3600 

Genk) en wij zenden je dat exemplaar per post na betaling van 25 euro. De verzending is 

immers vrij duur.  

 H 



 

 

Kroniek (Gerard Moerman)   

In mijn vorige kroniek nam ik van jullie afscheid 

met de aankondiging van mijn zoveelste 

vliegreis naar Kisaro. 

Zondag 9 december 

De eerste zonnestralen maken me rond zeven uur 

wakker en proberen me meteen een nieuw 

dagritme op te leggen. Gisteravond ben ik op het 

voorziene uur geland en zonder enig oponthoud 

door de controles gewandeld. Jo Wieme en 

Karenzi, de nachtwaker, wachtten me op in 

Kisaro. Na een korte babbel was het bedtijd maar 

toch heb ik eerst nog mijn valiezen geledigd, alles 

in de kast gelegd en mijn bed opgemaakt zodat 

het toch al zondag was toen ik met een voldane 

zucht mijn hoofd in het zachte kussen wentelde. 

De nacht was kort, de dag lonkt. Na het ontbijt 

komen de jongeren al het hof opgewandeld om 

me te begroeten en de soep voor te bereiden 

alvorens naar de mis te vertrekken. Rond één uur 

kunnen we van de soep genieten en daarna 

trekken de jongens naar huis. Tijd voor ons 

middagmaal. Jo bewijst andermaal een goede kok 

te zijn.  

Maandag 10 december 

Een drukke dag: de medewerkers begroeten, de 

stand van de werken nagaan, luisteren naar de 

kleine en wat grotere problemen en een rondrit 

maken. Maar zoals gewoonlijk hebben de airco 

van het vliegtuig en de kilte van de nacht me een 

lichte verkoudheid gelapt zodat ik me wat koest 

moet houden. 

In de landbouw gaat alles zijn gewone gang en 

dat is niet zo naar de zin van Jo die me duidelijk 

maakt dat in dat departement een aantal zaken 

grondig moeten veranderen om niet achteruit te 

boeren. Op gebied van landbewerking, 

onkruidbestrijding, chemische bemesting en 

opvolging moeten een aantal ingrepen gebeuren 

om de stilaan vastgeroeste gewoontes te 

doorbreken. Dat zal een voortdurende zorg zijn 

voor de komende 3 maanden. Jo zal zich inzetten 

om de grondbewerking machinaal efficiënter te 

maken: de kluitenbreker in orde zetten en de 

gepunte rol verbeteren. Hij zal ook een eg lassen 

en zorgen dat de drie elementen in één rij aan de 

tractor kunnen gehangen worden. Na enkele 

weken kan de testrit gebeuren en het resultaat is 

verbluffend. Omdat de uitgroei van de sorghum 

ruim onvoldoende was hebben we dan maar 

enkele terrassen opnieuw bewerkt en 

heringezaaid. Nu staat de sorghum op die 

terrassen er mooi bij.  

Woensdag 19 december 

Chris, de veiligheidsofficier van de Belgische 

ambassade, komt even langs om wat bij te praten 

en de toestand in Kisaro te volgen. We zullen 

binnenkort ruimte krijgen in de nieuwsbrief van 

de Belgische Ambassade voor een artikel over 

CPPA Kisaro. Deze nieuwsbrief wordt gemaild 

naar alle officiële Rwandese en internationale 

instanties in Rwanda. 
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Focasse Sendekera, een slechtziende oudere 

man, die een van de eerste helpers was op het 

Centrum (hij was destijds geitenverzorger) komt 

vragen om zijn bouwvallig huisje te verbeteren. 

We beslissen om nieuwe muren rond de 

bestaande te bouwen en dan ineens het dak 

erboven af te breken en aan te passen. Dat zal in 

maart gebeuren. Eerst moet het programma van 

de door Limburg gefinancierde regenwaterputten 

afgewerkt worden. Tegen begin maart moeten er 

nog 11 afgewerkt worden. 

Maandag 24 december, kerstavond 

Jo heeft zich, zoals vorig jaar, weer ingezet om 

het kerstmaal te bereiden. We hebben abbé 

Lucien en ook Pascal met zijn vrouw na de 

avondmis bij ons uitgenodigd. Abbé Lucien ging 

direct akkoord omdat het vorig jaar ook geweldig 

gezellig geweest was en hij doet graag een babbel 

met Jo, die hem trouwens “een toffe pee” vindt. 

Het is weer heel smakelijk: konijn op Vlaamse 

wijze op smaak gebracht met Rwandese Trappist. 

De pastoor heeft een fles whisky meegebracht. 

Hij herinnert zich nog de Irish coffee die hij vorig 

jaar proefde. 

Dinsdag 25 december  

Zalig kerstfeest aan u allen. 

We krijgen een uitnodiging van de Duitse 

vrijwilligers, het echtpaar Rolf en Ursula, om 

nieuwjaarsavond bij hen te vieren. Ze hebben nog 

een bevriend koppel uit Koblenz op bezoek. Dat 

kan ik natuurlijk niet afslaan. Broeder Aniceto zal 

er ook zijn. De Duitsers worden gesteund door 

Rheinland-Pfalz, een van de "Länder" uit de 

Duitse Bondsrepubliek. Rheinland-Pfalz wenst ons 

ook te financieren bij de renovatie van de scholen 

in Kisaro-Murama (zie vorig nummer). We hopen 

dat deze samenwerking in 2019 concreet vorm 

krijgt. 

 

Maandag 31 december  

De eindejaarviering bij onze Duitse vrienden start 

met een biertje en dan volgt een sobere maaltijd. 

Daarna was er nog tijd voor een gezelschapsspel. 

Gezellig was het in elk geval. De eerste 3 beurten 

heb ik verloren, het vierde en laatste spel heb ik 

gewonnen. Ik moest in stilte terugdenken aan 

mijn vaderlandse geschiedenis. 

Dinsdag 1 januari 2019 

Een nieuw jaar met nieuwe vooruitzichten en 

heel wat wensen 

We beginnen het jaar met een wafelbak voor 

onze keukenhelpers. Het wafelijzer dat we van de 

groep van Koekelare gekregen hebben komt van 

pas en Jo kent het recept. Het smaakt. 's Morgens 

is ook hier een vrije dag en donderdag komt 

Chris, de veiligheidsofficier van de Belgische 

ambassade. We gaan eens kijken naar de opbouw 

van de kleuterschool in Gitatsa. Met zijn 4x4 is 

het geen probleem om op een bergweg te rijden. 

We hebben het ook over de gevaarlijke situatie 

die door de verkiezingen in Congo gecreëerd is en 

het gevoel van onveiligheid dat daardoor in 

Rwanda en Burundi ontstaat. 

Zondag 6 januari  

 

In het kerkje van Muranzi, helemaal onder in de 

vallei van Gitatsa, zijn we uitgenodigd voor een 

familiemis. Dat doet me denken  aan een dag van 

de grote en jonge gezinnen die begint met een 

misviering, gevolgd door een feestvergadering 

met middagmaal en veel speeches. Ik trek er 



 

 

naartoe met een twaalftal jongeren. De eerste vijf 

kilometer kunnen we met de jeep afleggen maar 

dan moeten we een halfuur afdalen door het bos. 

Het zal een stevige inspanning vragen om straks 

terug naar boven te stappen. Het koud buffet 

smaakt lekker. De jonge families danken ons 

omdat hun kleuters volgende maand, na de 

vakantie, naar de nieuwe kleuterklas zullen 

kunnen gaan. Deze dank maak ik graag over aan 

allen die hier financieel toe bijgedragen hebben. 

Maandag 7 januari 

 

We hebben een grote aardappelopbrengst, de 

oogst zal een gemiddelde geven van 25 ton per 

hectare. Er zijn knollen bij van meer dan één 

kilogram. Ze zijn zo lang als mijn schoen, maat 39. 

Nu moeten we dringend op zoek naar meer 

afnemers voor deze aardappelen. Safari zal 

enkele hotels en restaurants bezoeken in Kigali 

maar we zoeken ook nog vlakbij. Enkele grote 

internaten in Byumba zullen de kans krijgen om 

aardappelen aan te kopen, uiteraard tegen een 

lagere prijs omdat de transportkosten bijna  

volledig wegvallen. 

Woensdag 9 januari 

Er gaan weinig dagen voorbij zonder bezoekers in 

ons Centrum: kwekers die varkens komen kopen, 

mensen van het ministerie van Landbouw en 

RAB, toeristen, klanten om vlees te kopen, of 

voor het dagelijkse brood, gewone mensen die 

hulp zoeken, studenten die een stage willen 

aanvragen, de kok van de Chinezen die de nieuwe 

weg aanleggen om geslachte varkens te kopen, 

vrachtwagens om een  band te plakken of voor 

een of andere reparatie, fietsers om een 

herstelling te laten doen, klanten voor de 

schrijnwerkerij… het is een bijenkorf van klanten 

die komen en gaan. 

Vandaag komt een gepensioneerde slager uit het 

Doornikse met een vriend die een slagerij wil 

opstarten in Kigali. Uiteindelijk worden het 

nieuwe klanten die om de twee weken 10 

geslachte varkens zullen bestellen. De slagerij-

bakkerij met drie arbeiders draait nu op volle 

toeren. 

Zondag 13 januari 

In Kisaro wordt de mis opgedragen voor het 

jaargetijde van het overlijden van broeder Cyriel 

en ook het overlijden van pastoor Oosterbos 

wordt herdacht. Na de mis komen de mensen in 

processie naar het gedenkteken op het Centrum. 

 

Donderdag 14 januari 

We krijgen bezoek van twee dames van de 

landbouwhogeschool van Gembloux-Ath, en de 

dag wordt afgerond door twee Italiaanse 

bezoekers die geïnteresseerd zijn om de parochie 

Kisaro te steunen. 

Donderdag 26 januari 

De werkgroep van Koekelare - Johan, Gerard en 

Maria, Dries en Remi - komt ons een week 

versterken. Ze gaan enkele dagen metselwerken 
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uitvoeren aan hangaar 2 die verbouwd wordt tot 

fermettes.  

 

Johan bezoekt ook een paar noodlijdende 

gezinnen. Dat mondt uit in enkele opdrachten 

voor sociale woningen of dakbedekking. Opnieuw 

zullen er enkele gezinnen uit de nood geholpen 

worden. De woning voor weduwe Marie zal eind 

maart afgewerkt zijn. Onze vrienden uit 

Koekelare keren volgende donderdag terug naar 

België. 

Zaterdag 2 februari 

Een tragisch ongeval, om 7 uur ‘s morgens, 

ontreddert alle activiteit op het Centrum. De 

tractorchauffeur Fulgence Habukuli heeft de 

tractor op een bepaald moment niet meer onder 

controle in een steile afdaling; hij springt in 

paniek uit de cabine en krijgt een fatale slag op 

het hoofd door de aanhangwagen. Hij is op slag 

dood. De tractor en de aanhangwagen belanden 

50 m verder twee taluds lager in de terrassen. 

Het Centrum is in rouw, morgennamiddag 

verzamelt heel Kisaro voor de begrafenis. 

Fulgence laat een weduwe met twee dochters en 

een zoon achter. Het CPPA zal het gezin alle steun 

verlenen. Het is een anticlimax voor het verblijf 

van Jo Wieme die vanavond naar huis vertrekt, 

terug naar Maarkedal. Hij heeft weer heel wat 

technische problemen opgelost zowel van de 

autovoertuigen als van de tractoren. Ook heeft hij 

een paar nuttige interventies gedaan in het kader 

van de “Perfectionnement Agricole”.  Frederic 

Deprez van Umubano uit West-Vlaanderen komt 

vanavond bij ons voor enkele dagen. Hij is sterk 

onder de indruk van de droeve sfeer op Kisaro. 

Zondag 3 februari 

Rond 14 uur verzamelen zich ruim duizend 

bedroefde mensen in en rond de parochiekerk 

van Kisaro voor de begrafenis van onze 

tractorchauffeur. Gisteren en deze voormiddag 

hebben onze bouwvakkers op de begraafplaats 

een put gegraven en een grafkelder gemetseld: 

een uitzonderlijke laatste eer die ze hun 

werkmakker willen bewijzen om hem een 

waardige rustplaats te geven. 

  

Na een plechtigheid van ruim twee uur wordt de 

kist naar de dodenakker gedragen, honderd 

meter voorbij Habakuli's woning. De menigte 

drumt langs meerdere paadjes naar de helling 

waar het graf werd gemetseld. De priester en 

onze directeur spreken ontroerende woorden, 

maar ons volledig troosten kunnen ze niet.  

Onze bouwgroep heeft alles voorbereid om na 

het neerlaten van de kist de bekisting voor het 



 

 

deksel uit gewapend beton in een mum van tijd 

aan te brengen. Ze hebben het beton gemengd 

en de priester schept de eerste schop in de 

bekisting; daarna volgen de familie, de directie 

van ons Centrum, de collega’s en vrienden. Een 

laag beton overdekt de grafkelder. De 45 

collega’s verzamelen ergens in het dorp om een 

sobere maaltijd te gebruiken en na te praten over 

het ongeval. 

Maandag 4 februari 

Frederic bezoekt de nieuwe fermettes. Ze zijn het 

resultaat van de verbouwing van de oude 

veldschuurtjes langs de terrassen, de tweede fase 

van een project dat werd gefinancierd door de 

provincie West-Vlaanderen. In de namiddag 

bezoeken we de parochie Mutete waar de 

Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano een 

project van regen- en drinkwater wil steunen in 

samenwerking met ons CPPA Kisaro. Morgen 

trekt hij verder door Rwanda om andere 

projecten te bezoeken die door Umubano 

gesteund werden. 

Dinsdag 5 februari 

We halen de aanhangwagen en de tractor weg uit 

de terrassen waar ze door het ongeval waren 

terechtgekomen. Het linker voorwiel van de 

tractor is afgebroken. 

Donderdag 7 februari 

Paul Ackermans uit Genk komt voor een maand 

op bezoek. Paul zal ons zeker kunnen helpen om 

het wiel te herstellen en de tractor weer 

rijvaardig te maken. Paul is in de tachtiger jaren 

een vijftal keer tijdens de vakanties in Kisaro gaan 

werken en was van 1988 tot 1990  als jonge 

vrijwilliger werkzaam in ons Centrum. Hij heeft 

hier heel wat vrienden en kennissen en zelfs een 

petekind. Paul nadert de pensioengerechtigde 

leeftijd en kan het Centrum dus nog heel wat 

diensten bewijzen. Vrijdag is er een 

personeelsvergadering en dan kan iedereen 

kennismaken met Paul. Paul is onder de indruk 

van de groei, de evolutie die Kisaro heeft 

doorgemaakt. 

Woensdag 20 februari 

We krijgen deze voormiddag het bezoek van de 

Belgische ambassadeur, de heer Benoît Ryelandt. 

Hij wenst een drietal kandidaat-tuiniers van onze 

leerlingen te spreken. De bekwaamste zal een 

contract aangeboden krijgen om in de tuinen van 

de ambassade te werken. Volgende week dinsdag 

zijn we dan bij hem in de residentie uitgenodigd 

om de jongeman te laten kennismaken met zijn 

nieuwe job en om afspraken te maken over zijn 

contract en zijn logement in Kigali. De 

aanvangsdatum wordt vastgelegd op 15 maart. 

Dit is werkelijk een succes en erkenning van de 

kwaliteit van de beroepsopleiding in ons 

Centrum. Nog een goede twee weken en dan 

vertrek ik samen met Paul terug naar België. Wat 

er die laatste weken allemaal gebeurde leest u in 

het volgende nummer. 
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Noteer het alvast nu reeds: de volgende Rwandadag vindt plaats op zondag 6 oktober 

2019 in zaal De Schalm. 

Ook in 2019 met het Sint-Jozefinstituut Bokrijk naar Kisaro (redactie) 

Vorig jaar gingen negen leerlingen en  drie 

begeleiders gedurende een week op inleefreis naar 

Kisaro. Ze werkten er in het Centrum, waren bezig 

met de kinderen in de school en bezochten ook 

enkele historische plekken in Rwanda. 

Ook tijdens de volgende grote vakantie trekken 

tien leerlingen en enkele begeleiders - onder meer 

de voorzitter van de raad van bestuur - naar de 

Rwandese heuvels.  

Begeleider Peter Gaublomme verwoordt het zo: 

"Elk jaar organiseren we in het Sint-Jozefinstituut 

talloze activiteiten (sponsorloop, verkoop van 

rozen met Valentijn, warme chocomelk ...) om 

geld in te zamelen voor goede doelen. Twee 

daarvan verschillen van jaar tot jaar en één is 

ondertussen een vast project, Kisaro! Heel graag 

willen we weten wat onze inspanningen betekenen 

voor de inwoners van Kisaro. Of het nu gaat om 

opkomen voor het klimaat of spullen inzamelen 

voor mensen aan de andere kant van de wereld, 

het is fijn te weten dat als we solidair zijn, we daar 

met zijn allen beter van worden. Verder hopen we 

uiteraard op een leerrijke reis en hartelijke 

contacten met de lokale bevolking. We hebben er 

alvast zin in!" 

 

Er roert entwat in Rwanda (Gerard Moerman) 

 

 

Ons varkensproject in Kisaro kreeg een mooi artikel in de Nieuwsbrief van de Belgische Coöperatie.        
Niet alleen de varkenskweek komt hierin aan bod maar ook onze impact op het sociale en economische 
leven in de regio. Meer lezen?  diplomatie.belgium.be/en/rwanda en dan naar 'Newsroom' en vervolgens 
'Nieuwsbrief' aanklikken. 

Operatie Libératha geslaagd (redactie) 

In ons kersttijdschrift deden we een 
oproep voor een fondsvorming voor de 
operatie van het jonge gehandicapte 
meisje Libératha. Onze lezers toonden zich 
gul en schreven op één maand tijd niet 
minder dan 2.460 euro over voor haar 
operatie, ruim voldoende voor de ingreep 
en de nazorg. 

“De operatie is geslaagd.” vernemen we 
uit Kisaro. “Beide  misvormde onderbenen 
zijn verwijderd en men verzorgt nu de 
wonden. Libératha verplaatst zich in haar 
rolstoel en ze is tevreden, ze lacht in 
afwachting van het aanmeten van de 
prothese.” Libératha is intussen bezig met 
haar revalidatie.  Hartelijk dank! 



 

 

Paul Ackermans in Kisaro (redactie) 

Paul Ackermans, pas gepensioneerd, 

keerde een hele maand terug naar zijn 

grote liefde, het project Kisaro!  

"Ik heb het geluk gehad om tal van 

plaatsen, projecten en vrienden te mogen 

bezoeken", zo zegt hij. "Het mag gesteld 

dat Kisaro een bedrijf is geworden. Ik ben 

aangenaam verrast te zien met welke 

inzet en creativiteit de mensen op het 

Centrum het levenswerk van broeder 

Cyriel voortzetten. Ook chapeau voor 

Gerard: met welke energie hij zijn 

dagelijks werk vervult.  Dankzij het 

thuisfront blijft Kisaro een parel waar het 

aangenaam is om verder aan te bouwen. 

Eenmaal terug in Genk zal er weer heel 

wat te vertellen zijn". 

Paul maakte ook een hele reeks prachtige 

foto's. Wij gebruiken er enkele van om dit 

nummer weer mooi te illustreren. 

Er roert entwat in België (redactie) 

 

Onze website! 

www.kisaro.be Als je naar deze site 

surft dan vind je elke week wel iets 

nieuws. Op onze website houden 

we immers de vinger aan de pols 

betreffende het project en je vindt 

er ook reeds een hele reeks foto's 

over het project én over broeder 

Cyriel, of hoe het allemaal begon. 

Men zegge het voort. 

Ons jaarverslag 

De algemene vergadering keurde het jaarverslag goed, een 

rapport van 20 bladzijden over ons project. De organisatie 

van onze vzw, de werking in het Noorden, hier bij ons, maar 

ook de werking in het Zuiden, dus in Kisaro, worden uitvoerig 

besproken. Ook wordt de financiële toestand helemaal uit de 

doeken gedaan. Wil je ook een exemplaar? Geen probleem 

als het digitaal mag. Een mailtje naar jef.gabriels@telenet.be 

en je vindt het jaarversslag 2018 zo in je mailbox. 
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Fiscaal attest (redactie). 

Van veel van onze lezers ontvingen wij in de loop 

van 2018 tot onze grote vreugde een financiële 

bijdrage ten voordele van het project Kisaro en 

wij danken u van harte voor de steun!  

U weet dat de gestorte sommen rechtstreeks 

besteed worden aan werkzaamheden uitgevoerd 

in Kisaro, Rwanda. Dit zijn onder andere 

uitbreidingen en onderhoudswerken in ons 

Centrum, regenwaterputten, scholenbouw en -

renovatie, maar ook specifieke producten die we 

naar Kisaro verzenden.   

Vorige maand zonden we u uw fiscaal attest. Dat 

moet u bijhouden voor uw belastingaangifte. 

Wij hebben uw overschrijving ook gemeld aan 

het Ministerie van Financiën zodat het 

waarschijnlijk reeds ingevuld is op uw aangifte, 

maar we vragen u toch om dat nog eens te 

controleren.                                   

Het bedrag is immers aftrekbaar.  Voor  

toekomstige stortingen willen we u vragen 

aandachtig ons driemaandelijks tijdschrift te 

lezen. Als u uw bijdrage wil spreiden over het 

jaar, dan kan je je bank een bestendige opdracht 

geven om elke maand een (klein) bedrag over te 

schrijven op onze rekening BE77 7370 2005 9542 

van de vzw Comité Kisaro Genk met de 

vermelding 'gift .  

Hartelijk dank! Zonder uw bijdrage kan het 

project niet werken. 

 

Ben je al ingeschreven voor de voorstelling van de roman 'Fureri', gebaseerd op het leven van broeder 

Cyriel? Doe het snel, 'n mailtje naar marcdedecker27@gmail.com, zie ook blz. 4 en 5.

                  

                  

Leupegem Kisaro 



 

 

               

Jaarrekening 2018 (30.12.2018 - Marinette Willems) 

 

 
 

 

  REKENING 2017 BUDGET 2018 REKENING 2018 

        

SALDO 31/12/N-1 € 25 168,51 € 21 134,09 € 21 134,09 

        

ONTVANGSTEN       

        

GIFTEN € 38 834,63 € 25 000,00 € 44 504,40 

ACTIES € 3 536,92 € 5 000,00 € 8 199,54 

STEUN /SUBSIDIES € 15 652,82 € 12 500,00 € 15 775,39 

UITZONDERLIJKE ONTVANGS       

RWANDADAG € 7 664,30 € 6 500,00 € 6 796,20 

INTRESTEN BANK € 14,31 € 0,00 € 14,32 

TOTAAL ONTVANGSTEN € 65 702,98 € 49 000,00 € 75 289,85 

        

BEGINSALDO+ONTVANGSTEN € 90 871,49 € 70 134,09 € 96 423,94 

        

UITGAVEN       

AANKOPEN EN VERZENDING € 42 795,37 € 10 000,00 € 5 860,37 

DRUKWERKEN/POST/TELEFOON € 1 868,85 € 2 000,00 € 2 299,27 

RWANDADAG € 2 447,67 € 2 000,00 € 2 556,70 

BANKKOSTEN € 52,02 € 100,00 € 80,62 

ALLERLEI € 3 535,50 € 3 900,00 € 2 158,75 

SPECIËN KISARO € 14 022,99 € 25 000,00 € 37 500,00 

REGULARISATIE GIFTEN € 5 015,00 € 0,00 € 1 154,00 

TOTAAL UITGAVEN € 69 737,40 € 43 000,00 € 51 609,71 

SALDO OP 31/12/N € 21 134,09 € 27 134,09 € 44 814,23 

 

 

Ontvangsten 

giften (59%) 

acties (11%) 

subsidies (21%) 

rwandadag (9%) 

Uitgaven 
aankoop-verzenden (12%) 

drukwerk-zegels (5%) 

bankkosten 

reis- en werkingskosten 
(5%) 

specien (78%) 

TEN 
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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.) 

 

Rugira knoopt een gesprek aan maar deze 

mensen weten niet precies wat zich 

destijds afspeelde. Ze wonen er amper drie 

jaar. Hij verhaalt met snelle zinnen de 

vlucht van Kisaro, en het fenomeen Cyriel, 

een tweeënzeventigjarige die verplicht 

werd te vluchten met in zijn zog een meute 

mensen die hulpeloos waren en een 

oplossing verwachtten. Rugira beschrijft 

hoeveel inspanningen deze bejaarde nog 

vermocht, een geestelijke die zich 

ontfermde over het volk en 

noodgedwongen op een harde vloer sliep, 

zeven regennachten na elkaar, en ten 

slotte laat hij iets horen over de 

leefomstandigheden, dat hij soelaas moest 

vinden op een vuil en dun tapijt en zijn 

reiszak gebruikte als hoofdkussen, geen 

eten had en ziek werd. Hij was hun leider, 

een hulpverlener die meeleed met de 

zijnen en weigerde zich neer te leggen bij 

rampspoed.  

 

‘Hoe organiseerde Cyriel het kamp-

leven?’ vraag ik. 

‘Eerst informeerde hij naar leraars. 

Maar die waren niet mee met deze groep 

en hij heeft dan maar alle vijftienjarigen bij 

zich geroepen. Hij zei dat hij belangrijk 

werk voor ze had. Ze moesten versjes 

repeteren en spelletjes organiseren, niet 

meer dan dat maar wel ononderbroken.  

‘Hij zal koks aangeduid hebben om 

wittekool te bereiden?’   

‘Dat deed hij inderdaad,’ zegt Rugira en 

hij voegt eraan toe dat een vrijwilliger van 

het FPR die wou mee-eten door Cyriel 

werd aangemaand te verdwijnen. En dat 

hij die een paraffinevuurtje had meege-

nomen, het moest afgeven. 

‘Ook als er maar een was?’ vraag ik. 

‘Er was van alles te weinig, wittekool, 

onderdak, medicijnen en in het begin ook 

water. Om die reden zocht de broeder 

stiekem contact met de ambassade,’ zegt 

Rugira. In zijn dagboek stond dat Cyriel om 

steun heeft gevraagd. Ik wil van Rugira 

weten of dit wel zijn echte vraag was. 

Eerst wrijft hij over zijn hoofd, zoals 

iemand die diep nadenkt, en daarna met 

de rug van zijn hand onder zijn neus om 

tijd te winnen. ‘Het zal voedsel geweest 

zijn,’ zegt hij uiteindelijk. ‘We waren vooral 

daarnaar op zoek.’ 

‘Was Caritas geen optie?’ 

‘Die durfden zich niet tonen.’ 

 

Op maandag 11 april 1994 heeft de 

broeder inderdaad een brief geschreven op 

papier dat hij van de commandant kreeg, 

zo bevestigen getuigen. Die was eerst 

verwonderd: hij vond het bizar dat je in 

deze situatie je tijd opvulde met schrijven  



 

 

en had er dan maar religieuze motieven 

achter gezocht. Cyriel heeft er lang aan 

gewerkt, hij zat gebogen over zijn blad dat 

op een stuk plank lag maar de inhoud gaf 

hij niet prijs. (Dat deed hij nooit met zijn 

brieven. Zelfs inkomende hield hij 

verborgen, ook in vredestijd. Alleen zijn 

dagboek was publiek.) Hij heeft aan de 

kapitein gevraagd of hij persoonlijk de 

envelop naar de blauwhelmen in Kinihira 

mocht brengen en dat werd toegestaan. 

Cyriel is evenwel nooit vertrokken want 

toen hij er aanstalten voor maakte, kwam 

toevallig een colonne blauwhelmen langs. 

Hij was nog net op tijd om aan de laatste 

vrachtwagen de envelop af te geven met 

een paar woorden uitleg. 

‘Het zou me verwonderen als het geen 

water of maïs was dat hij vroeg,’ herbegin 

ik. ‘En medicijnen natuurlijk, en kleren en 

dekzeilen... .’  

‘Misschien stelde hij een pleidooi op om 

blauwhelmen te laten overkomen,’ zegt 

Rugira alsof hij mijn opmerking niet 

hoorde. ‘Daarom was hij er zolang aan 

bezig.’ Een geestelijke die troepen vraagt? 

Die gedachte wijs ik af omdat hij voor 

vrede predikte en het daarenboven de 

ronde deed dat de UNO zich minder 

dominant zou opstellen. Maar Rugira is 

formeel. 

‘Dan ken je de broeder niet,’ zegt hij. Hij 

streed voor alles en op alle fronten.’ 

‘Een militaire tussenkomst was dus 

nodig?’ 

‘We moesten bevrijd worden. Elke dag 

viel er regen, de nachten werden frisser en 

er klonk gehoest. Cyriel herkende als 

niemand anders dat geluid, dat 

vastzittende; hij besefte dat het 

alarmerend was, zeker wanneer het 

samenging met verwardheid en suffen. 

Steeds meer ouderen bezweken, 

sommigen waren onderweg al beroerd.’ 

Rugira steekt zijn handen in de lucht en 

neemt vervolgens zijn hoofd vast. De 

herinneringen kwellen hem nog altijd. 

Schoorvoetend, zenuwachtig, gedreven 

door de verantwoordelijkheid de waarheid 

over het leven van zijn meester te 

openbaren, gaat hij verder. 

 ‘Heel wat mensen crepeerden. Cyriel 

liet een kuil graven. Die bleef open liggen 

en telkens als iemand stierf, gooiden ze 

het lijk erin. Er hing een walm van 

kadaverlucht over het kamp. Elke dag 

zegende hij de aflijvigen en bad luidop 

voor hun zielenheil.’ 

‘En hijzelf? Bleef hij gezond?’ vraag ik 

alsof ik dit laatste niet hoorde.   

‘Wij rekenden erop, al was hij 

onnoemelijk oud voor dit land.’ 

 

 

      

 
 

DIT IS DE LAATSTE AFLEVERING DIE WE 

PUBLICEREN IN ONS TIJDSCHRIFT. WIE WIL 

WETEN HOE HET VERDER VERLIEP KAN DE 

ROMAN 'FURERI' KOPEN.  'FURERI' IS 

GEBASEERD OP HET LEVEN VAN BROEDER 

CYRIEL (ZIE P. 4 en 5) 
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