
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA - JAARGANG 43 NR. 2 

 

ZOMERNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezer, 

Zoals gebruikelijk vormt de kroniek van Gerard Moerman de ruggengraat van dit nummer. 

Hij vertelt ons wat er de voorbije maanden allemaal gebeurde in en om Kisaro. Dankzij het 

legaat van erepastoor Oosterbos kunnen we daar een nieuwe lichte vrachtwagen aankopen 

en dat is meer dan welkom want met sommige van onze wagens mogen we niet meer op het 

openbaar domein rijden, zo oud zijn ze.  

De voorstelling van 'Fureri', de roman van Marc Dedecker, gebaseerd op het leven en het 

werk van broeder Cyriel, werd een onwaarschijnlijk succes. Ook hierover lees je meer in dit 

nummer. Tijdens de receptie achteraf, waar de auteur zijn werk signeerde, werd het 

duidelijk dat er nog een breed draagvlak is voor ontwikkelingssamenwerking als het helder is 

wat er gebeurt en als er voldoende respect is om mensen toe te laten om zich te 

ontwikkelen. 

De zomervakantie nadert en ook dit jaar trekken weer een tiental jongeren van het Sint-

Jozefinstituut van Bokrijk op inleefreis naar Rwanda. Wij wensen hun een beleving om nooit 

te vergeten. Ook daarover lees je verderop meer. 

En vergeet niet te noteren dat onze Rwandadag dit jaar plaatsvindt op zondag 6 oktober (zie 

blz. 7! 

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. 

Ons correspondentieadres is nog altijd 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 een fijne zomer!  



Voorstelling 'Fureri' (Marc Dedecker) 

Op zaterdag 20 april 2019, een zomerdag 

om nooit te vergeten, vond in de 

stadschouwburg een aangrijpende voor-

stelling plaats van  FURERI, het boek 

van Marc Dedecker over Cyriels weder-

varen in Rwanda. De presentatie was 

mede pakkend omdat het een moment 

van eerbetoon is geworden voor onze 

broeder uit Bokrijk die in het verre Afrika 

een indrukwekkend project op gang 

bracht dat nog steeds voor veel mensen 

van ter plaatse soelaas biedt voor 

moeilijke levensomstandigheden. Ieder-                                                                              

een die zich betrokken voelt bij het project 

in Kisaro was aanwezig. Zelfs vanuit Oost- 

en West-Vlaanderen kwamen ze afgezakt, 

deels om deze gebeurtenis niet te missen, 

deels ook om bekenden terug te zien. Het 

is een aangrijpend moment in de 

geschiedenis van het Kisarocomité gewor-

den omdat het scenario tot in de puntjes 

was voorbereid door voorzitter Jef 

Gabriels, de keuze van stukjes die werden 

voorgelezen pakkend was, en de optre-

dens en de omlijsting in de smaak vielen. 

Schepen Anniek Nagels begeesterde het 

publiek vaardig en gezwind, ze stelde 

vragen aan de auteur over  het waarom 

van zo’n boek, over de redenen om het in 

romanvorm te verpakken en leidde op 

enthousiaste wijze Jean Bosco Safari in. 

Zijn muzikale intermezzo’s waren 

grandioos en hij vertelde tussendoor over 

zijn adoptie in Vlaanderen. Johan Swinnen, 

die tijdens de oorlog ambassadeur was in 

Rwanda, zorgde voor een historische 

schets over de omstandigheden waarin 

broeder Cyriel toen leefde. Hij en Gerard 

Moerman kregen volkomen terecht als 

eersten een gesigneerd boek aangeboden. 

Uiteraard kwamen de realisaties van 
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broeder Cyriel uitgebreid aan bod.  

Achteraf werd het boek gesigneerd voor 

kopers. Talrijk waren zij die de auteur over 

hun herinneringen aan Cyriel vertelden, 

vaak emotioneel en met breedvoerige 

anekdotes over de tijd van toen en met 

grote eensgezindheid over het reusachtig 

werk dat Cyriel Wieme in Rwanda heeft 

gepresteerd.  

 

Enkele reacties achteraf 

"Reeds jaren is het geleden dat ik een boek van A tot Z las. Maar zoals op de prachtige 

voorstelling werd gezegd:één keer begonnen laat het verhaal je niet meer los. En inderdaad 

was dit ook bij mij het geval." (tb) 

"Uit naam van de Broeders van de Christelijke Scholen in Noord-België, bedankt voor het 

boek over het leven van Br. Cyriel. Een geweldig werk. Ik ontmoette broeder Cyriel in 

Rwanda. Wat een prachtig werk heeft hij daar gedaan." (ag) 

"Je geeft zeer goed het levensverhaal van een koppige boer weer die toch heel begaan was 

met zijn medemens en die echt weet waar het om draait in het leven. Het boek echt in één 

adem uitgelezen." (jv) 

" Nogmaals dank voor de zeer geslaagde Fureri-middag. Het was een heel fijne belevenis en 

beleving. We hebben er zeer van genoten." (js) 

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

FURERI loopt goed. Wil  ook jij een exemplaar van deze spannende roman? Heel eenvoudig. 

-Je haalt één of meerdere exemplaren af op een van onze verkooppunten en je betaalt ter 

plaatse 20 euro:  

 Boekhandel Malpertuis, Molenstraat 24 te 3600 Genk, 

 Parochiesecretariaat Boxbergheide (aan de kerk), 

 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 schrijft 25 euro over op onze rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro 

met de vermelding 'Fureri' en wij verzenden je exemplaar per post.  



 

 

In de media... 
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Zondag 6 oktober, van 11.30 tot 14.00 u. 

Met de hele familie gezellig eten voor het goede doel. 

Volwassenen betalen 20 EUR, kinderen van 6 tot 12 eten voor 10 EUR, 

kinderen onder de zes gratis (laat weten dat ze meekomen, dan voorzien we 

plaats). 

Inschrijven voor het middagmaal voor 30 september  

bij José Voorter, Craenevenne 36. Genk, jose_voorter@hotmail.com, 

(0476416276)  

of bij Jef Gabriels, jef.gabriels@telenet.be 

Laat weten of je met bepaalde kennissen bij elkaar wilt zitten. 

Betalen op rekening BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro (vermeld naam 

en aantal deelnemers). 

Na de middag: (h)eerlijke koffie en taart en info over het project. 

 H 

ZONDAG 6 OKTOBER, 11.30-14.00 

IN ZAAL DE SCHALM 

Landwaartslaan 99, 3600 Genk 

RWANDADAG 



 

 

Kroniek (Gerard Moerman)   

Zondag 24 februari: 

Met een tiental jongelingen rij ik naar de 

misviering in Sayo. Je herinnert je misschien nog 

de plaats op zowat tien km van Kisaro waar we in 

2015 een kerk bouwden. De mensen in Sayo 

hebben graag dat we daar af en toe op bezoek 

gaan. Nu waren ze fier om te laten zien hoe mooi 

ze de schilderwerken uitgevoerd hadden. Ze 

willen er nog een pomphuisje in de omgeving 

bouwen naast de grote regenwaterput om voor 

waterbedeling aan de dorpelingen te zorgen.  

Donderdag 28 februari: 

Vandaag rijden we naar Kigali. Claudemir, de 

leerling-tuinman die de Belgische ambassadeur 

uitgekozen heeft om het domein rond de 

residentie te helpen onderhouden, mag vandaag 

gaan kennismaken. Met Safari vergezel ik hem. 

Het is een zonnige dag en de ontvangst is  

 

 erg sympathiek. De jongeman is vlug op zijn 

gemak en kan zowel in het Frans als in het Engels 

antwoorden op de vragen van mijnheer Benoît en 

zijn vrouw. Zij heeft Japanse roots. Er worden 

afspraken gemaakt over het salaris, de 

bijkomende kostenvergoedingen, de werktijden, 

het logement. Op 1 april mag hij beginnen. Kisaro 

zendt zijn leerlingen uit. 

Vrijdag 1 maart: 

Hans Müller komt op bezoek om zijn deelname te 

bespreken aan de financiering van de renovatie 

van de klassen in Murama-Kisaro. Hij is vergezeld 

door drie Duitsers die samen met hem het comité 

van Rheinland-Pfalz vertegenwoordigen. Dit 

Bundesland heeft als bekendste plaatsen Koblenz 

en Cochem aan de Rijn. Zij steunen nu al de 

school van Kirenge en wensen ook met ons 

samen te werken voor de scholenbouw. 

Misschien lukt dat wel. 

Vrijdag 8 maart: 

Samen met Paul Ackermans keren we terug naar 

België. Het was weer een intense periode in het  

 

project Kisaro en ik heb heel wat huiswerk mee 

om tegen 20 juni, datum van de afreis naar 

Kisaro, af te werken. Maandag word ik verwacht 

in de lagere school 'De Vliegeraar' in Sint-Baafs-

Vijve, deelgemeente van Wielsbeke. 

Samen met Frederic Deprez van Umubano ga ik 

daar in al de klassen vertellen over Kisaro zodat 

de leerlingen en de begeleiders een basis hebben 

om geld te verdienen ten voordele van Kisaro.  
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Na de vastenactie worden we verwacht op 6 april 

om de opbrengst in ontvangst te nemen.Enkele 

dagen later heb ik pech: van 14 tot 18 maart ben 

ik gehospitaliseerd in UZ-Gent: een 

longontsteking heeft al mijn krachten 

weggenomen. Ik word er zeer goed verzorgd en 

kan vroeger dan voorzien naar huis. Het is een 

wonder dat ik woensdag al naar Genk kan gaan.  

Woensdag 20 maart: 

Ik ben blij de vrienden van ons comité Kisaro 

terug te zien op de vergadering. Het is 

deugddoend vast te stellen dat ons werk 

geapprecieerd wordt. En op 23 maart ben ik op 

de algemene vergadering van de vzw Umubano, 

onze vrienden uit het Waregemse. Ook daar krijg 

ik de gelegenheid om onze activiteiten met 

woord en beeld voor te stellen. Vooral het 

 

 

bouwen van de kleuterschool van Gitatsa trekt de 

aandacht. Iedereen die dit project gesteund heeft 

is trots op deze realisatie. 

Vrijdag 29 maart:  

Voorstelling van het project Kisaro in de zaal “De 

Griffel” in mijn geboortedorp Ouwegem. Het is 

ook de geboortestreek van broeder Cyriel. Heel 

wat vrienden uit de nieuwe fusiegemeente 

Kruisem (Zingem en Kruishoutem) zijn er 

aanwezig en luisteren gretig naar de geschiedenis 

en de realisaties van ONG CPPA KISARO. Zo breidt 

de familie van vrienden die Kisaro steunen nog 

maar eens verder uit. 

Zalig paasfeest! 

Het paasweekend 20-21 april begint met een 

bijeenkomst in de schouwburg van Genk ter 

gelegenheid van de boekvoorstelling door Marc 

Dedecker van zijn werk 'Fureri'. Op een andere 

bladzijde meer hierover.  

Donderdag 16 mei: 

Ik moet vroeg uit bed want om 6 uur moet ik de 

bus nemen naar Gent, de trein naar Genk en 

afstappen in Bokrijk. Ik word verwacht in het Sint-

Jozefinstituut om de plechtige uitreiking van de 

resultaten van de vastenactie bij te wonen. De 

schoolgemeenschap heeft zowaar 12.000 euro 

verdiend met allerlei acties en daarmee mogen ze  

 

drie organisaties, waaronder Kisaro, een cheque 

meegeven van 4.000 euro. Het geld zal gebruikt 

worden voor de renovatie van de school in 

Murama. 

De avond van dezelfde dag heb ik in de school 

een ontmoeting met de vijfdejaars die eind juni 

op inleefreis komen naar Kisaro. Ik zie dat alles 

heel degelijk voorbereid wordt. De begeleidende 

leerkrachten hebben er veel werk in gestoken. 

Ook Rudi Boelen, de voorzitter van de inrichtende 

macht, neemt deel aan de inleefreis. Broeder 

Cyriel was één van hen, zoveel is duidelijk! 

 



 

 

Dinsdag 21 mei: 

Je herinnert je 

Libératha nog 

wel, het meisje 

dat we steunden 

om een operatie 

van de onder-

benen te onder-

gaan. Vandaag 

heeft ze haar 

prothesen gekre-

gen en kan ze 

beginnen te oefe-

nen om ermee te 

stappen. Ze is 

zeer gelukkig en 

moedig.  

Op 30 mei mocht 

onze directeur 

Evariste haar afhalen in de revalidatieafdeling van 

Gatagara (in de omgeving van Kigali). Ze kan thuis 

verder oefenen en zich voorbereiden om naar 

school te gaan. We zullen dan een oplossing 

zoeken om haar schoolgeld te financieren. Dat 

bedraagt 75 euro per trimester (225 euro per 

schooljaar). De kosten van de operatie en 

revalidatie liepen wel iets hoger op dan wat we u 

in een vorig nummer van dit tijschrift schreven. 

We moeten nog 360 euro bijbetalen. Al bij al zijn 

we zeer tevreden dat we, met jullie steun, dit 

meisje een nieuw leven hebben kunnen 

aanbieden. Hartelijk dank. 

Dinsdag 28 mei: 

We kochten een verdovingspistool met luchtdruk 

om de varkens te slachten. Tot nu moest ik 

slachtkogels in mijn valies meenemen maar 

omdat we nu veel meer varkens slachten dan 

vroeger wordt dit een moeilijke en riskante 

onderneming. Het is een serieuze investering 

maar het lijkt me verantwoord. Vandaag krijg ik 

trouwens een mail: “We hebben opnieuw een 

vraag van GB in Kigali om wekelijks 10 geslachte 

varkens te leveren”. Met die klant erbij zullen we 

zowat 100 varkens per maand slachten. Het 

wordt ook een hele opdracht om voldoende 

slachtrijpe varkens te vinden in onze omgeving. 

Het zal een zegen zijn voor de boeren die we 

opgeleid hebben. 

De vertrekdatum van 20 juni begint te naderen. 

Er wachten nog heel wat voorbereidingen. Ook in 

Kisaro zal het onmiddellijk een hele drukte zijn, 

want op 29 juni arriveren we de leerlingen van 

Bokrijk.  

Ik wens jullie nog een aangename 

zomer(vakantie) en ik dank jullie voor de steun en 

sympathie. Op 6 oktober zien we elkaar hopelijk 

terug op de Rwandadag in Genk. Tot ziens; 

Gerard  

 

 

Noteer het alvast nu reeds: de volgende Rwandadag vindt plaats op zondag  

6 oktober 2019 in zaal De Schalm (zie blz. 7). 
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Met het Sint-Jozefinstituut Bokrijk naar Kisaro (redactie) 

Na de onvergetelijke ervaring van 2018 trekken dit 

jaar andermaal tien vijfdejaars naar Kisaro voor een 

tiendaagse inleefreis samen met hun begeleiders 

onder wie de voorzitter van de inrichtende macht. Het 

Sint-Jozefinstituut wil  een duidelijke band met het 

werk van broeder Cyriel, een van haar bekende 

lasalliaanse broeders.  

 

Ze laten er geen gras over groeien, want reeds op 29 

juni, helemaal aan het begin van de zomervakantie, 

verzamelen ze voor dag en dauw om iets na achten in 

Düsseldorf het vliegtuig naar Kigali (Rwanda) te 

nemen. Een goede oefening, want ook in Kisaro is het 

vroeg dag: opstaan rond  halfzes, in de voormiddag 

meewerken in het project en 's namiddags scholen, 

gezondheidscentra, markten en bouwwerven 

bezoeken. Vroeg opstaan is in Rwanda niet zo moeilijk 

omdat het ook vroeg en snel donker wordt - zo rond 

zes uur 's avonds - zodat het tegen halfnegen slaaptijd 

is. Wie zich aanpast aan het natuurlijke ritme van ter 

plaatse komt dus geen slaap tekort. 

De eerste week leren de inlevers het project grondig 

kennen door er zelf in mee te werken en door hun 

eigen potje te koken. De laatste dagen worden benut 

om kennis te maken met het land Rwanda van Nyanza 

in het zuiden tot Kibuye aan het Kivumeer in het 

westen,  van Byumba in het noorden tot aan de 

bronnen van de (Witte) Nijl en de hoofdstad Kigali 

met het genocidemuseum en de plek waar de 

Belgische para's in 1994 vermoord werden. 

Er vonden reeds twee infomomenten plaats waar de 

leerlingen en hun ouders samen met de begeleiders 

en met Gerard Moerman kennismaakten. De 

deelnemers zijn er duidelijk klaar voor. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

Er roert entwat in Rwanda (redactie

Stormschade in Kisaro 

Iedereen die ooit in het Centrum was kent de gigantische struik in 

de schaduw waarvan het gedenkteken met de asurn van broeder 

Cyriel werd gebouwd. Die heeft het recent begeven en viel om op 

het gedenkteken, evenwel zonder veel schade aan te richten. Deze 

iconische struik moest verwijderd worden en op dat ogenblik bleek 

dat hij binnenin helemaal rot was. Onze mensen in Kisaro zijn op 

zoek naar een andere struik van enige omvang om achter het gedenkteken te planten.  

Jean-Paul doet het goed 

Jean-Paul Niyigaba, de student die met steun van het Centrum zijn universitaire 

studies aanvatte, doet het prima. Aan het einde van zijn eerste semester als 

student bachelor business administration behaalde hij een gemiddelde van 

80%. Doe zo voort! 

Er roert entwat in België (redactie) 

 

Onze website! 

www.kisaro.be  Op deze site vind je 

elke week wel iets nieuws. We 

houden we de vinger aan de pols 

betreffende het project en je vindt 

er ook een hele reeks foto's over 

het project én over broeder Cyriel, 

of hoe het allemaal begon. Men 

zegge het voort. 

 

 

Noteer het alvast nu reeds: de volgende Rwandadag vindt plaats op 

zondag 6 oktober 2019 in zaal De Schalm (zie blz. 7). 
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Vastenactie Basisschool De Vliegeraar uit Sint-Baafs-Vijve 

Dit schooljaar zamelde vrije basisschool De 

Vliegeraar uit Sint-Baafs-Vijve geld in voor de 

bouw van de school in Gitatsa.  

Op donderdag 4 april vond er een sober maal 

plaats. De ingeschreven leerlingen en leer-

krachten kregen die middag soep met brood en 

een fairtrade banaan. Er namen liefst 252 

leerlingen en leerkrachten deel aan deze actie en 

De Vliegeraar is heel trots om maar liefst 2226,41 euro te schenken aan het project Kisaro 

via de vzw VRV Umubano!!! 

 

Een cheque van het Sint-Jozefinstituut 

Het Sint-Jozefinstituut van Bokrijk organiseerde 

een aantal acties waarmee goede doelen in de 

omgeving, maar ook in het Zuiden ondersteund 

worden. Traditiegetrouw is een van de cheques 

bestemd voor ons Kisaroproject. Op donderdag 

16 mei mocht Gerard Moerman tijdens een 

korte plechtigheid in de school een bedrag van 

4.000 euro in ontvangst nemen. Dit geld zal gebruikt worden voor de renovatie van de 

school in Murama, de eerste die broeder Cyriel destijds bouwde in Kisaro. 

 

Fiscaal attest - verlening afleveringsrecht (redactie). 

In de loop van februari zonden we jullie het  

fiscaal attest dat je moet bijhouden voor je 

belastingaangifte. Wij hebben je overschrijving 

ook gemeld aan het Ministerie van Financiën 

zodat het waarschijnlijk reeds ingevuld is op je 

aangifte. Controleer het volledigheidshalve toch 

maar even. 

Je weet dat de gestorte sommen rechtstreeks 

besteed worden aan werkzaamheden uitgevoerd 

in Kisaro, Rwanda. Dit zijn onder andere 

uitbreidingen en onderhoudswerken in ons 

Centrum en daarbuiten, regenwaterputten, 

scholenbouw en -renovatie, maar ook specifieke 

producten die we naar Kisaro verzenden.     

 Op 10 mei kregen we goed nieuws: toen deelde 

de minister van Financiën ons mee dat wij voor 

de jaren 2019 tot en met 2022 (vier jaar dus) 

erkend worden als een instelling voor 

hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Dat 

houdt in dat giften in geld die wij tijdens die 



 

 

periode ontvangen een belastingvoordeel voor de 

schenkers opleveren (art. 145³³, §1, eerste lid, 2°. 

van het wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992).                          

Het bedrag dat je overschrijft geeft je dus recht 

op een belastingvermindering.  Als je de 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 voor Kisaro'.  

Hartelijk dank! Zonder jouw bijdrage kan het 

project niet werken. 

 

                         

Financiën in 2019 (Marinette Willems) 

 
  BUDGET 2019 REKENING 31/5 

       

SALDO 31/12/2018 € 44 814,23 € 44 814,23 

      

ONTVANGSTEN     

      

GIFTEN € 35 000,00 € 12 370,00 

ACTIES € 7 000,00 € 4 000,00 

STEUN /SUBSIDIES € 13 300,00 € 2 900,00 

UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN € 103 660,17 € 103 660,17 

VERKOOP BOEK € 10 000,00 € 6 560,00 

RWANDADAG € 6 500,00 € 0,00 

INTRESTEN BANK € 14,00 € 3,55 

TOTAAL ONTVANGSTEN € 175 474,17 € 129 493,72 

      

BEGINSALDO+ONTVANGSTEN € 220 288,40 € 174 307,95 

      

UITGAVEN     

AANKOPEN EN VERZENDING € 60 000,00 € 10 406,68 

DRUKWERKEN/POST/TELEFOON € 2 500,00 € 255,32 

KOSTEN BOEK € 7 000,00 € 6 774,20 

RWANDADAG € 2 500,00 € 0,00 

BANKKOSTEN € 100,00 € 58,09 

ALLERLEI € 6 000,00 € 1 220,05 

SPECIËN KISARO € 35 000,00 € 68 000,00 

REGULARISATIE GIFTEN € 0,00 € 0,00 

TOTAAL UITGAVEN € 113 100,00 € 86 714,34 

      

SALDO OP 31/12 31/5/2019 € 107 188,40 € 87 593,61 
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Hiernaast zien jullie een overzicht van onze 
ontvangsten en uitgaven van januari tot mei 
naast ons geraamd budget voor het ganse jaar.  
 
We kregen andermaal veel giften; de actie van 
het Sint-Jozefinstituut bracht 4.000 euro op en 
we kregen subsidies van Stelimo (1.900) en van 
De Vierde Pijler, 11.11.11 (1.000 euro).  
Wat betreft het boek 'Fureri' zijn we momenteel 
reeds uit de kosten.  

We schreven driemaal 10.000 euro over naar 
Kisaro en betaalden ook een nieuwe lichte 
vrachtwagen, een Fuso Canter, die ter plaatse in 
Rwanda aangekocht wordt om invoerperikelen te 
vermijden (38.000 euro). Dit kon dankzij de 
uitzonderlijke ontvangsten die we dit jaar 
mochten inschrijven.  
Bij de aankopen noteren we verder een 
luchtdrukpistool voor de varkensslachterij.  

 

 

 

 

 

Broeder Cyriel bleef niet gespaard van oorlog (Marc Dedecker) 

 

Hier trof je in het verleden uittreksels uit 

de roman over het leven van broeder 

Cyriel. Vermits deze roman intussen in 

boekvorm is verschenen met als titel 

'Fureri' publiceren we geen uittreksels 

meer.   

Benieuwd hoe het afliep? Op bladzijde 5 

lees je hoe je de fiere eigenaar van een 

exemplaar van deze spannende roman kan 

worden.  
 

 

 

 

Noteer het alvast nu reeds: de volgende Rwandadag vindt plaats op 

zondag 6 oktober 2019 in zaal De Schalm (zie blz. 7). 

 



 

 

 


