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HERFSTNUMMER
Van de redactie (Jef Gabriels)
Beste Lezer,

Het belangrijkste aandachtspunt van dit nummer is onze Rwandadag die op zondag 6
plaatsvindt oktober in zaal De Schalm, Landwaartslaan 99 te Genk-Boxbergheide. Je vindt er
alles over op volgende bladzijde. Snel inschrijven is de boodschap, want 'vol is vol'.
Inhoudelijk zijn er twee omvangrijke rubrieken in dit nummer. Zoals gebruikelijk de kroniek
van Gerard, 'onze man in Kisaro', zoals steeds vlot geschreven en met de vinger aan de pols.
Maar ditmaal ook het eerste deel van het verslag van de inleefreis van de leerlingen van het
Sint-Jozefinstituut, geschreven door de begeleider Peter Gaublomme.
Heb je nog geen exemplaar van de boeiende roman gebaseerd op het leven van broeder
Cyriel? Haast je, de eerste druk is bijna uitgeput. Schrijf 25 euro over op onderstaande
rekening met de vermelding 'Fureri' en je krijgt het boek thuisbezorgd.
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.
Nog even een tip: kijk op tijd en stond eens op onze website www.kisaro.be, daar vind je
wekelijks verse nieuwtjes over het project.
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 start van een nieuw werkjaar!
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RWANDADAG

ZONDAG 6 OKTOBER, 11.30-14.00
IN ZAAL DE SCHALM
Landwaartslaan 99, 3600 Genk

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 en ook met wie je graag aan tafel zit).
Na de middag: (h)eerlijke koffie en taart en info over het project.
H

Kroniek (Gerard Moerman)
Juni 2019:
Het is een drukke periode zoals dat altijd het
geval is vóór mijn vertrek naar Kisaro. We bereiden het versturen van goederen voor, goederen die absoluut niet verkrijgbaar zijn in Rwanda en die we toch blijven nodig hebben voor de
continuïteit van de werkzaamheden op het Centrum. Nu gaat het over onderdelen voor de
productie van 400 kruiwagens, en vitamines die

De voorbereiding van mijn bagage is ook niet
simpel want er is weer heel wat mee te sleuren
en Lufthansa, de baas van Brussels Airlines, heeft
het toegelaten gewicht aan bagage gehalveerd. Ik
moet het luchtdrukpistool voor het pijnloos doden van varkens meenemen en dat weegt al 13
kg. Gelukkig kan ik rekenen op de groep van 15
leraren en leerlingen van het Sint-Jozefinstituut
uit Bokrijk. Zij vertrekken een week na mij. Zij
reizen en met KLM en mogen wel nog 2 koffers
naast handbagage meenemen. Daar kan ik veel
materiaal voor het insemineren van varkens in
stoppen. Dat is heel belangrijk want de inseminatie van varkens vanuit ons Centrum is geweldig toegenomen.
In 2019 zullen we omgerekend op jaarbasis 600
varkens per jaar vetmesten bij kwekers buiten het
CPPA, en 100 binnen het CPPA.
Het nationaal belang en de faam van het Centrum
is mede hierdoor fel toegenomen. Onze verantwoordelijkheid dus ook en we moeten hoge eisen
stellen aan ons personeel.

in het varkensvoer gemengd worden. Het betreft
zeven paletten in totaal. We moeten dus slechts
een deel van een container vullen. Daarvoor doen
we een beroep op het transportbedrijf Schenker.
De goederen moeten geleverd worden in de
haven van Antwerpen en het zal voor onze voorzitter, Jef Gabriels, en voor Theo Graulus weer
een hele klus zijn om alle documenten voor
douane en verscheping klaar te krijgen.

Het aantal varkens om te slachten is
verviervoudigd en komt nu op 1250 per jaar.
Zoals je kon lezen in vorig nummer hebben we
een luchtdrukpistool aangeschaft. Vroeger werden de varkens gedood met slachtkogels die ik uit
België moest meenemen maar voor dergelijke
hoeveelheden werd het me wat te riskant. De
slachterij heeft drie vaste personeelsleden en een
leerling. Zij worden op de slachtdagen bijgestaan
door vier jonge boeren die in onze fermettes
wonen. Op die slachtdagen is het zeer druk: 80%
van de varkens worden geleverd door kwekers uit
de wijde omgeving. Die varkens worden ’s morgens door ons opgehaald met de Canter-vrachtwagen. We hebben ook een stal bijgebouwd waar
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'n twintigtal varkens tijdelijk kunnen ondergebracht worden in afwachting van de slachtdag.

Jozefinstituut in de nacht van zaterdag op zondag
van volgende week.

Er wacht me een drukke periode.

Zondag 23 juni:

Donderdag 20 juni:
De vlucht Zaventem-Kigali verloopt vlekkeloos en
ook de controles stellen me niet voor problemen.
Vrijdag 21 juni:
Ik heb een bespreking met een leraar Frans van
de secundaire afdeling van de school van Kirenge.
Hij gaat akkoord om tegen een vergoeding elke
zaterdag taalles te komen geven op het Centrum
aan een selecte groep van 20 jonge volwassenen
die hier werken en die de capaciteiten hebben
om later een of andere verantwoordelijkheid op
zich te nemen in ons project. De vervanging van
oudere stafleden staat er aan te komen en we
moeten goed opgeleide vervangers hebben.
Frans blijft belangrijk enerzijds om met de
medewerkers uit België en de bezoekers te
communiceren, en anderzijds omdat in de
technische woordenschat heel veel Franse woorden in de plaatselijke taal opgenomen zijn
gedurende de laatste decennia. Het is pas de
laatste 10 jaar dat ook Engelse leenwoorden gebruikt worden en die hebben ze vanuit het plaatselijk onderwijs al wat meegekregen. Althans wie
secundair onderwijs gevolgd hebben. Het geeft
ook een kans aan degenen die van middelbare
studies verstoken bleven. Ik zal maar vrede hebben als ik alles in het werk gesteld heb om de volgende generatie die het Centrum moet leiden,
degelijk op haar taak voor te bereiden. Morgen
beginnen de eerste lessen.
Zaterdag 22 juni:
Er worden een paar jonge meisjes naar ons
vakantiehuis “Maison de la Colline” gestuurd om
het in orde te brengen voor de aankomst van de
groep bezoekers uit Bokrijk. Ook de grote slaapzaal beneden op het Centrum wordt klaargemaakt. We verwachten de groep van het Sint-

Hier blijft het maar middelmatig weer. We
hebben nog heel wat regen gekregen. Vandaag is
het opnieuw fris en bewolkt. Ik ben in Rusasa
naar de hoogmis geweest, gevolgd door de
Sacramentsprocessie. Het is de eerste keer dat ze
daar uitgaat omdat Rusasa nu ook deel uitmaakt
van de nieuwe parochie Kisaro. De processie
stapte over een uitgestrekt parcours van in totaal
2,5 uur. Het deed me denken aan mijn
jeugdjaren. Hier worden, bij gebrek aan nodige
kleding, geen Bijbelse taferelen uitgebeeld, maar
er wordt voortdurend door iedereen gezongen en
gedanst. Aan ambiance is er geen gebrek. De
menigte is veel te groot om in de kerk gepropt te
worden. De mis wordt dus in de openlucht
gevierd op de ruime speelplaats van de school
naast de kerk. Het sacrament wordt gedragen
door de pastoor onder een eenvoudig baldakijn.
Het baldakijn is gemaakt uit een kader van vier
planken waarover een gele stof gehangen is, en
met vier borstelstelen wordt het geheel
gedragen. Voor de pastoor loopt een groep
meisjes die korfjes dragen met pluksel van gele
bloemen. Voor de huisjes langs het parcours is
een hart en een kruis afgebeeld met wit
strooizand en gele bloemen.
De zon is wel van de partij nadat het 's morgens
een paar uur geregend heeft. Libératha, het
gehandicapt meisje dat met onze hulp twee
onderbeenprothesen heeft gekregen, is erbij,

vergezeld van haar mama. Ze zijn fier zich in de
processie te kunnen tonen.

ouders genieten al sinds januari van de nieuwe
school.
Woensdag 26 juni:

Gisteren ben ik naar Mutete gereden (15 km van
hier) met Caroli en Uwili. We moeten daar
beginnen aan een cisterne van 30 m³ die
gefinancierd wordt door Umubano. In de namiddag hebben we de nieuwe school van Gitatsa
bezocht.

In een vergadering met de autoriteiten van Kisaro
en de schooldirectie van Murama krijg ik de
toestemming om met de vernieuwing van de
oude schoolgebouwen te starten. Deze werkzaamheden zullen doorgaan tot het einde van
2020. Meer dan twintig klassen werden gebouwd
door broeder Cyriel in de jaren 80 en zijn niet
meer aan de huidige normen aangepast. We
kunnen dit uitvoeren door financieringen van de
Provincie West-Vlaanderen (via Umubano),
KUNGA Rwandahilfe uit Rheinland-Pfalz en het
Comité KISARO.
Zaterdag 29 juni:
De groep leerlingen met vijf begeleiders uit het
Sint-Jozefinstituut van Bokrijk landen vanavond in
Kigali. Ze komen negen dagen op bezoek voor een
inleefperiode in het project en het is de bedoeling
dat ze aan alle activiteiten op het Centrum
meewerken. Hun verslag kunnen jullie lezen in dit
en volgend nummer. We zijn nu volop in het
droog seizoen maar ook hier stellen we vast dat
het klimaat verandert, de regenwolken blijven af
en toe toch dreigen.
Donderdag 4 juli:
Dag van de Bevrijding in Rwanda na de genocide
in 1994.

Maandag 24 juni:
Vandaag ga ik het bouwwerk van de
kleuterschool in Gitatsa inspecteren. De werkzaamheden zijn af, rest nog de opruiming. Het
toilettenblok met waterreservoir en septische put
is er nu ook afgewerkt. Het reservoir wordt
gevuld door de overloop van de regenwaterput
die in het hoogste terras gebouwd werd en het
water van de klassen opvangt. De kleuters en hun

Ik ben uitgenodigd op de viering van de nationale
feestdag van 4 juli hier in Kisaro. De hele
bevolking staat in dichte drommen op de helling
waar op maandag de wekelijkse markt plaats
vindt. In het midden is een ruimte voorzien met
enkele banken voor de autoriteiten. Na de
speechen van de burgemeester, van de afgevaardigde van het district, van de officier van het
leger en van de officier van politie worden
certificaten uitgereikt aan deelgemeenten die
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goed gewerkt hebben tijdens het voorbije jaar.
Daarna wordt aan mij een erecertificaat overhandigd voor de uitzonderlijke acties van vorig
jaar (de school van Gitatsa) en de aangekondigde
vernieuwing van de klassen hier in het centrum
van de gemeente. Er wordt geapplaudisseerd,
gedanst en gejuicht en de voornoemde autoriteiten nemen me samen in een omhelzing.
De groep van Bokrijk was er ook bij. Ze hebben
een zotte dag beleefd.
Ik ga deze namiddag genieten van de zon en de
rust, ook genieten van de Tour de France en vanavond van het voetbal (Africa Cup) op de tv in het
dorp.
Donderdag 11 juli:
Toevallig op de Vlaamse feestdag komt JeanPierre, voorzitter van VRV UMUBANO, en het
gezin van zijn dochter op bezoek. Ze zijn verwonderd over de evolutie die zich hier de laatste
jaren heeft doorgezet.

voor een gratis bacheloropleiding (3 jaar) met
daarin een stage op ons Centrum.
Woensdag 17 juli:
RAB, onderdeel van het Ministerie van Landbouw, geeft hier een opleiding en training van
twee dagen voor veeartsen en belangrijke
varkenskwekers over de kunstmatige inseminatie.
Het Centrum krijgt hiervoor 300.000 RwF
vergoeding van de Staat. De laatste dag krijgen de
deelnemers een certificaat.
De tarweoogst is begonnen, het drogen van het
stro vóór de balen geperst worden zal veel aandacht vragen omdat het weer onstabiel is.
Acht klassen in de school van Murama zijn nu
afgebroken. We beginnen aan de funderingen en
het metalen skelet voor een dak van 100 m².
Meteen bouwen we er ook een cisterne van 30
m³.

Zaterdag 13 juli:
Regen en onweer midden in het droog seizoen! Ik
neem het besluit om iets zots te doen: maandag
gaan we op een terras aardappelen planten. De
traditie is dat het planten maar na 15 augustus
kan. Wie niet waagt, niet wint. Als we een maand
vroeger zijn dan iedereen zullen we de hoogste
prijs opstrijken.
Morgen komt een groep studenten aan uit het
Franse Charente-Maritime. Ze blijven twee
weken.
Zaterdag 13 juli:
Twee directieleden van een nieuwe hogere
school in Bugesera komen voor een verkennend
gesprek over stages op ons CPPA. De school is
gesticht door de Amerikaanse financiële groep
van Warren Buffett, een van de rijksten ter
wereld. Ze gaan jaarlijks 80 studenten selecteren

Zondag 28 juli:
Tijdens de hoogmis worden veertig kinderen en
volwassenen gedoopt. Een van de dopelingen is
een meisje van de Franse groep studenten die
hier op bezoek zijn. Ze is 17 jaar. Het is uiteraard
de eerste blanke die in de nieuwe parochie Kisaro
gedoopt
wordt.
De
groep
vertrekt
donderdagavond. ’s Middags mogen ze
deelnemen aan de oogstmaaltijd en het oogst-

feest dat we hier traditiegetrouw organiseren als
de tarwe gepikt is.
Zondag 4 augustus:
We krijgen drie Australische bezoekers over de
vloer. Ik krijg de indruk dat het CPPA KISARO een
vaste stek wordt voor het toerisme in Rwanda. Ze
blijven drie dagen.

trouwen. Er zijn 15 trouwkoppels waaronder een
van onze jonge boerengezinnen. Deze namiddag
moet ik naar dat trouwfeest dat gevierd wordt op
het terras achter hun fermette. De hoeve van
Anacleth en Xandrina ligt helemaal

Woensdag 7 augustus:
Sinds Kisaro een nieuwe parochie werd is het
kerkbezoek sterk toegenomen, ook in de onderafdeling Rusasa. Het is er zo druk dat men schoolbanken aandraagt op een strook naast het kerkje
om de mensen een plaats te geven. We beginnen
volgende week met het bouwen van een zijvleugel waardoor het kerkje 80 m² vergroot. Het
fonds van Jan Oosterbos zal de uitgaven dekken.
Kisaro krijgt een nieuwe secrétaire exécutif
(burgemeester), mijnheer Arcade. Hij was dat
vroe-ger in Buyoga, de sector naast ons. Ik zal
hem vrijdag bij mij uitnodigen om de basis te leggen voor een goede samenwerking zoals met zijn
voorgangers. Hij is de derde die ik hier meemaak.
Woensdag 23 augustus:
We planten vandaag al het derde terras nieuwe
aardappelen. Wat we uitzonderlijk op 15 juli al
plantten is groot genoeg om aan te aarden. De
resultaten van de tarweoogst vallen goed mee:
een deel geeft 3 ton/ha. Dit is een record tegenover voorgaande jaren. Een ander stuk scoort
slechts 1,7 ton/ha omdat daar de terrassen slecht
onderhouden waren. De controle bij de landbouwwerken laat te wensen over. We moeten
blijven hameren op de strijd tegen onkruid en
meer zorg bij de voorbereiding.
Zondag 25 augustus:
Feest te allen kante in Kisaro. In de hoogmis zijn
er 50 dopelingen waaronder 10 volwassenen die
tevens gevormd worden omdat ze meteen ook

beneden aan de landweg die de fermettes
verbindt. Ik riskeer het niet om er met een voertuig naartoe te rijden want de lucht ziet zwart en
we krijgen zeker onweer na vier uur. Ik ga dus om
drie uur te voet en heb mijn regenjas bij de hand.
Na de eerste dansen en vele toespraken worden
plots de tamtams overdonderd door het losgebarsten onweer. Het zeil dat de eregenodigden
moet beschermen is te klein en tot op de draad
versleten. Degenen die eronder zitten worden
iets later nat dan de anderen en worden bovendien samengeperst door de sukkelaars die buiten
stonden. Als de regen wat vermindert neem ik
afscheid. Ik stap naar boven, twee km over de
steile landweg. Mijn regenjas houdt me droog.
Het feest is afgelopen.
Maandag 26 augustus:
Om 11.30 u heb ik bij de bisschop van Byumba
een afspraak met onze pastoor en Pascal,
voorzitter van de parochieraad in Kisaro. Het gaat
over de uitbreiding van onze parochiekerk. De
toeloop op zondag is groot en vooral op
feestdagen en bij diensten met doopsels en
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trouwen moet de helft van de mensen buiten
blijven.
Ons advies wordt gevraagd mede omdat de
bestaande kerk door broeder Cyriel werd
gebouwd. Ik zal een studie opmaken en het
bisdom belooft te zorgen voor de financiering. Er
zal wel nog wat water door de Niyaburongho
stromen tegen dat er aan de uitbreiding
begonnen kan worden. Er zal mogelijk een
oppervlakte van 300 m² bijgebouwd worden.
Dinsdag 29 augustus:
We krijgen het bezoek van een jong gezin met
twee kinderen uit Jette. Ze verblijven voor enkele
maanden in Rwanda. De kinderen van twee en
drie jaar zijn het middelpunt van de belangstelling als we de school bezoeken. Zij hebben wel
genoten van de kennismaking met ons project

Maandag 9 september:
Afspraak met de vice-maire van het district en
exécutif Arcade betreffende de uitbreiding van de
school in Gitatsa. Het district heeft zelf een budget voorzien om naast de nieuwe kleuterschool
een blok klassen te bouwen voor de primaire
afdeling (tweede fase). Ons werk blijkt dus
gewaardeerd te zijn. Er zal ook gesproken worden
over de werkzaamheden aan de school van
Murama en plannen voor kwaliteitsonderwijs aan
begaafde leerlingen in Kisaro.
Op 13 september kom ik terug naar België.
Tot ziens op de Rwandadag van 6 oktober in
Bokrijk en op het eetfestijn in Koekelare op 22
september.
Veel dank voor jullie steun. Dank zij jullie
kunnen we hier veel verwezenlijken.
Gerard Moerman

Fiscaal attest - verlening afleveringsrecht (redactie).
Je weet dat de sommen die overgeschreven worden op onze rekening 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. We verzenden ook een
aantal specifieke producten naar Kisaro zoals bijvoorbeeld recent 400 kruiwagenwielen met toebehoren
waarmee in ons Centrum stevige kruiwagens gebouwd worden.
Van de minister van Financiën ontvingen we voor de jaren 2019 tot en met 2022 (vier jaar dus) een
erkenning als 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'. Op jaarbasis moet die min. 40 euro bedragen.
Hartelijk dank! Zonder jouw bijdrage kan het project niet werken.

Met SJIB op inleefreis naar Kisaro 2019 (Peter Gaublomme)
Van 29 juni tot 9 juli trokken 15 leerlingen en begeleiders van het Sint-Jozefinstituut uit Bokrijk op inleefreis naar
Kisaro. Alles was heel goed voorbereid en het werd een reis om nooit te vergeten met mensen om nooit te vergeten.
Begeleider Peter vertelt hoe het allemaal verliep. In dit nummer lees je het eerste deel.

Vrijdag 28 juni:
Het is bijna zover! Na maanden plannen, overleggen en spullen inzamelen staat het grote avontuur voor de deur. Eerst nog het oudercontact en
een korte nacht.

in, doorkruisen in het donker Kigali en doen onze
eerste indrukken op. Als we de stad uitrijden,
komen ons aardse geuren en een zweem van

Zaterdag 29 juni:
3.30u. Kort was de nacht inderdaad, maar het
enthousiasme is groot, dus zijn de meesten onder
ons toch klaarwakker. Met z’n vijftienen,
vergezeld door ouders, geliefden en conciërge
Marc Scheepers, verzamelen we voor de
schoolpoort en wachten we op de taxi’s. Slechts
vierentwintig van onze valiezen geraken in de
kofferruimten van de taxi’s; dus rijdt ook Tamara,
de mama van Tim, met de overige koffers in haar
busje mee richting Düsseldorf.
In Düsseldorf blijkt de 31ste valies 200 euro extra
te kosten, maar we overtuigen de dame van de
incheckbalie om ze gratis te mogen meenemen
voor het goede doel. Cato leert bij de security
check dat schaartjes niet in de handbagage
mogen en kijkt met spanning uit naar haar eerste
vlucht. Bij de landing in Amsterdam (tussenstop)
besluit ze dat vliegen best tof is, en ze dat zeker
nog zal doen. Lang moet ze niet wachten; even
later stijgen we op naar Kigali. Bij het ophalen van
de bagage leert Rudi ons dat sommige koffers
een rood stickertje krijgen als markering voor
extra controle. Dat verwijderen we snel en ongezien zodat we vlotjes de luchthaven uitrollen,
recht in de open armen van Gerard Moerman en
Evariste Safari.
Door een open raampje hijsen we de koffers in
zo'n typisch Rwandees busje. We geraken er nipt

jasmijn tegemoet. In het busje wordt volop
gebabbeld en als Julie via haar gsm populaire
liedjes afspeelt, wordt er volop gezongen. De
sfeer zit erin! Op het CPPA nog even een paar
extra muskietennetten ophangen, spinnen
vangen en ...snurken maar.
Zondag 30 juni:
Peter is het hyperventileren nabij; onder de
douche blijkt het water ijskoud te zijn. Meteen
wakker! Bij het ontbijt in de eetkamer krijgen we
van Gerard een eerste briefing over het nakende
contact met de lokale bevolking. “Laat ze niet te
dicht komen, ze zouden u kunnen opeten!” zegt
hij met een knipoog en een lach. Samen met
enkele locals vertrekken we per jeep en
bestelwagen naar de misviering van 10 u. in de
buurt van Miyove/Rusasa. Hier vangt het verhaal
“pech onderweg” aan: de versnellingsbak van de
jeep raakt halverwege de rit stuk, dus moet
iedereen (21 personen) dan maar in de
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bestelwagen. Een rijdend sardienenblik is er niets
tegen. Ook dit is Afrika!

eigen stuk grond te kopen. Ze zijn momenteel
dolgelukkig samen. Hartverwarmend!

Bij aankomst aan de kerk worden we bedolven
onder de nieuwsgierige blikken van de lokale
bevolking. Nu wordt duidelijk wat Gerard met zijn
opmerking bedoelde; het volk komt duidelijk
geïnteresseerd op ons af en de ontvangst is overweldigend, maar warm. Anders dan bij ons zit de

We maken verder kennis met Jean-Claude en
Fiston, twee jongens van ongeveer 16 jaar die ons
nog vaak zullen bijstaan in de keuken. Deze avond
maken zij het eten.

kerk eivol. Iedereen weer gezellig op elkaar gepropt, twee uur lang, waarvan minstens de helft
van de tijd enthousiast gezongen, geklapt of
gedanst wordt.
In de namiddag verkennen we het CPPA, dat met
zijn vele afdelingen (landbouw, varkenskwekerij,
slachterij, graanmolen, bakkerij, houtzagerij en
metaalafdeling) duidelijk zelfvoorzienend is. In de
namiddag voert Gerard ons over het terrein van
de CPPA met de jeep, een avontuur op zich! De
steile stijgingen en dalingen en de hobbelige staat
van de wegen zorgen meermaals voor gegil en
weesgegroetjes. De jeeprit doet soms denken aan
een attractie in een pretpark. Wat zeker lang zal
bijblijven zijn de verhalen van enkele mensen in
de kleine pachthoeves. We stopten bij de hoeve
van een koppel waarvan zowel de man als de
vrouw doofstom waren. Ze hadden onlangs
samen een kind gekregen, maar konden niet
samenwonen
omdat
ze
vanwege
hun
beperkingen niet in hun eigen levensonderhoud
konden voorzien. Het CPPA bood hun de
pachthoeve aan voor 10 jaar zodat ze genoeg
inkomen zouden kunnen verwerven om later een

’s Avonds bezoeken we het centrum van Kisaro.
We krijgen een horde nieuwsgierige bewoners
achter ons aan. We oefenen onze eerste
woordjes in het Kinyarwanda: “Mwaramutse/Goede dag” en “Amakuru?/ Hoe gaat
het?”, gevolgd door “Mimesa/ Met mij goed.” De
markt blijkt een grasveldje te zijn waar lokale
boeren hun waar op een dekentje uitstallen.
Vervolgens pikken we een terrasje. Weerom worden we omringd door tientallen mensen die
willen zien hoe wij dat doen. Dat dit voor ons
spotgoedkoop is en voor hen peperduur, doet
ons beseffen dat, zonder het te willen, wij toch
een beetje die rijke westerse toeristen zijn.
Maandag 1 juli:
De vakantieperiode mag dan al officieel
begonnen zijn, het is opstaan om 5.30 u. Na het
ontbijt wonen we de werkverdeling bij en de
stafvergadering waar we kennismaken met de
verantwoordelijken van de verschillende afdelingen van het CPPA
De slacht van 15 varkens staat op het
programma. Niet bepaald het onderdeel waar we
naar uitkijken, maar een beetje bewustzijn van de
realiteit omtrent het vlees dat op ons bord komt
mag wel. Dus kijken we - met enige weerzin in de
ogen - toe hoe een schreeuwend varken met een
luchtdrukpistool een pin door het hoofd krijgt,
neerzijgt en vervolgens gekeeld wordt. Het bloed
wordt opgevangen in grote plastic bakken om
later te gebruiken voor de productie van
bloedworst. Vervolgens worden de haren afgebrand en wordt het varken opnieuw gewassen,
opgehangen, leeggemaakt en doormidden
gehakt. De Twa-pygmeeën zullen later de inge-

wanden komen halen voor consumptie. Die
avond zullen de varkenskoteletjes, hoewel vers
en goed van smaak, iets minder in trek zijn.
In de namiddag pakken we de valiezen uit met de

mens kan nauwelijks geloven dat er langs deze
steile weg vol putten en rotsen voertuigen af en
aan rijden met bouwmateriaal. “A bumpy ride”
noemt men dat in het Engels. De 4.000 euro die
wij als Bokrijkse school inzamelden werd gebruikt
voor een deel van de bouw van dit
kleuterschooltje. Het onthaal van de kleuters is
hartverwarmend! De dames in ons gezelschap
zijn duidelijk aangegrepen door het enthousiasme
van de kleuters; ze zingen en dansen voor ons.
We belonen hen met een van de vele lolly's die
Rudi meebracht. We moeten wel even het
papiertje of het plastiekje eraf halen, want dat
kennen ze niet.

extra kleding die we inzamelden met de hulp van
onze medeleerlingen. Daarna maken we andermaal een jeepsafari! Dolle pret! Nu bezoeken we
de nieuwe pastorie en de kerk van Murama in het
gezelschap van abbé Fidèle. In een dorp verderop
begeeft de versnellingsbak het opnieuw. Gelukkig
blijkt de vorige mecanicien van het CPPA daar te
wonen en is de bak even later weer in orde!
Dinsdag 2 juli:

Opstaan om 6 u., ontbijten en met de Mitsubishi
Canter naar het schooltje van Gitatsa. In de laadbak heeft Gerard twee lage zitbankjes vastgeknoopt aan dwarse stangen. Ziezo, vervoer op zijn
Rwandees! De laatste 6 kilometer lange afdaling
naar Gitatsa slaat ons met verstomming. Een

Na de klasbezoeken brengen we een bezoekje
aan Gitatsa en wordt de inhoud van drie koffers
met kinderkleding en speelgoed verdeeld. De
burgemeester heeft een aantal ouders opgetrommeld om in de rij te komen staan. Dit voelt
een beetje dubbel of toch minstens onwennig.
Enerzijds zijn we blij te merken dat de kleren echt
gewenst zijn (zelfs de kleuterleidsters gingen mee
in de rij staan), anderzijds ontstaat er zo een
machtsverhouding die ongemakkelijk voelt.
Misschien moeten we toch maar vooral onthouden dat men ons graag heeft zien komen.
Om de Mitsubishi Canter wat te sparen zullen we
de berg richting Kisaro te voet opwandelen, niet
langs de weg, maar recht door het struikgewas,
samen met een lokale gids. Al snel wordt duidelijk
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dat zo'n tocht onder de hete middagzon niet te
onderschatten is. Na nog geen 100 meter zijn we
al buiten adem. Nog een paar kilometer te gaan!
Enkele kinderen huppelen achter ons aan alsof
het niets is. Vermoeid en oprecht blij komen we
boven op de grote weg Gerard met de Canter
tegen. En nu et 60 km/u (snelheidslimiet in
Rwanda) naar huis, want we snakken naar
schaduw, water en rust! Plots een geweldig gesis.
Een grote scherpe steen heeft een achterband
doorboord! Pech onderweg deel drie. Het
vervangen van het wiel loopt niet van een leien
dakje. De bouten hebben Engelse draad en
draaien dus de andere kant op dan eerst gedacht.
Door de vertragingen ’s middags maar snel een
boterhammetje eten in plaats van spaghettisaus
te maken. En dan met de Jeep naar ByumbaGicumbi. We bezoeken er onze lasalliaanse
‘broederschool’. Hier zijn de laatste jaren van het
middelbaar en een Teacher Training Centre, een
soort regentaat, gevestigd. Terwijl we wachten
op de broeder die ons zal rondleiden, ontdekken
we dat er “free WiFi” is. Het nieuws dat sommigen via Whatsapp bereikt, slaat echter in als
een bom: een klasgenoot en persoonlijke vriend
van sommigen blijkt in coma te liggen na een
verkeersongeval. Terwijl enkelen tijd nodig
hebben om het thuisfront te contacteren en te
bekomen, zet de rest van het gezelschap het

bezoek voort. We volgen een heel toffe en
interactieve les economie met laatstejaars-

studenten. Daarbij worden we gemengd op de
banken geplaatst om het contact met de leerlingen te vergroten. De interesse in elkaar is zo
groot dat de leerkracht het moeilijk heeft om de
leerlingen bij de les te houden. Hij probeert het
een aantal keer met “One class…” gevolgd door
het gezamenlijke antwoord van de leerlingen:
“…one teacher”. Maar het effect is van korte
duur; dus besluit hij een discussieopdracht in
kleine groepjes te geven. Ook hier wordt weinig
over het onderwerp en veel over elkaar gebabbeld. Dit is interculturele uitwisseling!
Woensdag 3 juli:
We maken een “inleef”-reis, dus mogen we aan
den lijve ondervinden dat aardappelen rooien
met een riek en sorghum oogsten met sikkel en
machete hard labeur is. Voor een uurtje valt dit
nog best mee, maar een hele dag onder de
blakende zon… Respect voor wie zo de boterham
verdient. De dagarbeiders kijken ons eerst met
enig ongeloof en scepsis aan, maar waarderen
wel dat we samen met hen de handen uit de
mouwen steken. Leonidas, de ploegbaas, zorgt
ervoor dat we weten hoe het moet.

In de namiddag bezoeken we het 'centre de
santé' van Kisaro. Ook hier hebben we interessante gesprekken met de verplegers over
Rwanda en België. Ze willen weten wat we
studeren en wat onze indrukken van Rwanda zijn.

Je merkt goed dat ze zelf hogere studies gevolgd
hebben en de wereld goed kennen.
We sluiten de dag af met een gezellig terrasje en
een rondje 'weerwolven van wakkerdam'.
’s Avonds willen we nog een lunchpakket
samenstellen voor de volgende dag, we denken
aan omelet tussen de boterham. Gerard vraagt

een kennis van hem om voor ons 30 eieren te
gaan kopen. En hoewel de winkeltjes op 50m
liggen, keert hij pas anderhalf uur later terug. In
het centrum van Kisaro bleken geen 30 eieren te
vinden, dus moest hij de boerderijtjes afgaan. En
zo wordt nog maar eens duidelijk dat, veel wat
wij vanzelfsprekend vinden, dat hier niet is.
Lees verder in volgend nummer!

Er roert entwat in België (redactie)
Wereldwijkfeest in
Genk - Zwartberg

Koen Vanmechelen was er zelf ook en ja
hoor, hij is intussen de gelukkige bezitter
van een exemplaar van Fureri, de
boeiende roman gebaseerd op het leven
van broeder Cyriel.
Heb jij nog geen exemplaar? Schrijf 25
euro over op rekening BE77 7370 2005
9542 van de vzw Comité Kisaro met de
vermelding 'Fureri' en je krijgt het boek
thuisbezorgd.
Of haal er een af op een van de
onderstaande verkooppunten en je betaalt ter plaatse (slechts) 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,

Wij waren aanwezig op het wereldwijkfeest in Genk-Zwartberg, naast Labiomista
waar gerenommeerd kunstenaar Koen
Vanmechelen zijn evoluerend kunstwerk
over de mix van het leven uitbouwt.

Marc en Georgine De Vriendt-Moerman,
Ouwegemsesteenweg
146,
9750
Kruisem,
093843350, georgine_moerman@hotmail.com.
Johan Decru, Dorpsstraat 49A, 8680 Koekelare,
0474708037, decrujohan@hotmail.com.

De Rwandadag vindt plaats op zondag 6 oktober 2019 in zaal De
Schalm (zie blz. 4)
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Helden van elders en hier,
van vroeger en nu

inschrijven
bij
Johan
decrujohan@hotmail.com...

Decru,

De Genkse Noord-Zuidraad creëerde
tijdens de zondagsmarkt op het Grote
Markt een heus heldenplein, met een
tiental helden van vroeger en nu, van hier
en elders. Jeanne Devos, Michaël Dewitte
en Desmond Tutu waren enkelen van deze
helden vanwege hun rol in de
ontwikkeling van het Zuiden. Rond de
figuur van deze helden werd een educatief
spel opgezet en van elk van hen werd een
bladwijzer gemaakt. Dit alles kadert in de
voorbereiding van de 11.11.11.-actie. Een
van die helden is broeder Cyriel. Je vindt
op volgende bladzijde 'zijn bladwijzer' op
ware grootte.

Umubano is actief

Wij waren trouwens met een mooie stand
aanwezig tijdens deze Noord-Zuidzondagsmarkt, die helaas als een van de
weinige zondagen op een regenachtige
dag viel.

Eetfeest in Koekelare
Onze vrienden uit Koekelare organiseren
dit jaar andermaal een eetfeest in CC Ce
Balluchon. De opbrengst gaat naar het
project in Kisaro. Misschien kan je nog net

Ook onze vrienden van de VlaamsRwandese vereniging Umubano zijn
bijzonder actief. Zij zorgden voor een
subsidie van 12.500 euro van de provincie
West-Vlaanderen voor de heropbouw van
de blokken 2 en 3 van de scholengroep
Murama. Een voorschot van 9.800 euro
werd reeds uitbetaald. Ook wordt er een
grote regenwaterput gebouwd. Daarbij
helpt de stad Deinze-Nevele.
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Ons tijdschrift
Alle drie maanden ontvangt u stipt ons
tijdschrift. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd.
De teksten moeten geschreven en verzameld worden en vervolgens redactioneel verwerkt. Daarna wordt alles nog

enkele bestuursleden maar ook mensen
die van in het begin het project
ondersteunden, maar die 's avonds laat
niet meer graag naar een vergadering
gaan en dat werk aan jongeren overlaten.
Maar in de namiddag zijn ze beschikbaar
om alles keurig klaar te maken voor
verzending: een overschrijvingsformulier
insteken, het adreslabel opplakken en een
sluitstripje aanbrengen...Dan wordt alles
naar de post gebracht en enkele dagen
later vindt u het in uw brievenbus.
De digitale abonnees krijgen het op dat
ogenblik ook in hun mailbox.
O ja, als je liever ons tijdschrift per e-mail
ontvangt dan is dat geen probleem.

eens grondig nagelezen om alle taal- en
tikfouten eruit te halen. Ten slotte wordt
het tijdschrift gedrukt en verzonden. Voor
de verzending staat onze 'middagploeg' in,

Stuur je mailadres naar onze secretaris
marcdedecker27@gmail.com en het komt
in orde. Dan krijg je overigens de foto's in
kleur!

Er roert entwat in Rwanda (redactie)
Twee regenwaterputten...
voor de prijs van één!
Vanwege de Vierde Pijler van 11.11.11. kregen we het
mooie bedrag van 1.000 euro. Daarmee kochten we
materialen die door twee jonge boeren verwerkt werden
en waarmee ze twee regenwaterputten bouwden, één voor
elk van hen. Dankzij de inspanningen van de gebruikers
hebben we dus twee regenwaterputten voor de prijs van
één!

Nieuwe regenwaterputten
dankzij provincie Limburg
Heuglijk nieuws. De provincie Limburg keurde
onze aanvraag goed voor de bouw van een reeks

regenwaterputten in Kisaro. Een subsidie van
12.500 euro werd toegekend en we mochten het
bedrag ook reeds op onze rekening ontvangen. In
de loop van het werkjaar zullen hiermee 10 of 11
regenwaterputten gebouwd worden, afhankelijk
van de koers van de Rwandese frank.

Financiën in 2019 (Marinette Willems)
BUDGET 2019
SALDO 31/12/2018

REKENING 31/5
€ 44 814,23

€ 44 814,23

GIFTEN
ACTIES
STEUN /SUBSIDIES
UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN
VERKOOP BOEK
RWANDADAG
INTRESTEN BANK
TOTAAL ONTVANGSTEN

€ 35 000,00
€ 7 000,00
€ 13 300,00
€ 103 660,17
€ 10 000,00
€ 6 500,00
€ 14,00
€ 175 474,17

€ 17.258,00
€ 4 000,00
€ 15.840,00
€ 103 660,17
€ 8.974,25
€ 80,00
€ 3,55
€ 149.815,97

BEGINSALDO+ONTVANGSTEN

€ 220 288,40

€ 194.620,20

UITGAVEN
AANKOPEN EN VERZENDING
DRUKWERKEN/POST/TELEFOON
KOSTEN BOEK
RWANDADAG
BANKKOSTEN
ALLERLEI
SPECIËN KISARO
REGULARISATIE GIFTEN
TOTAAL UITGAVEN

€ 60 000,00
€ 2 500,00
€ 7 000,00
€ 2 500,00
€ 100,00
€ 6 000,00
€ 35 000,00
€ 0,00
€ 113 100,00

€ 24.762,32
€ 1.005,89
€ 6 845,05
€ 81,62
€ 76,19
€ 6.066,08
€ 78 000,00
€ 0,00
€ 116.837,15

SALDO OP 31/12/2018 en op 31/8/2019

€ 107 188,40

€ 77.783,08

ONTVANGSTEN
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Op vorige bladzijde zien jullie een overzicht van
onze ontvangsten en uitgaven van januari tot
september naast ons geraamd budget voor het
hele jaar.
We kregen andermaal veel giften waaronder een
genereuze gift van 5.000 euro. Eerder dit jaar
ontvingen we subsidies van Stelimo en van de
Vierde Pijler en in juli werd de projectsubsidie van
het provinciebestuur overgeschreven op onze
rekening (12.500 euro).

Wat betreft het boek 'Fureri' hebben we
momenteel een nettowinst van meer dan 2.000
euro. De verkoop loopt uiteraard nog.
We schreven intussen 40.000 euro over naar
Kisaro en betaalden eerder dit jaar ook de nieuwe
lichte vrachtwagen Fuso Canter (38.000 euro).
Verder verzonden we een aantal kruiwagenonderdelen en meststoffen via een container die
we deelden met andere zendingen.

De Rwandadag vindt plaats op zondag 6 oktober 2019 in zaal
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