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KERSTNUMMER
Van de redactie (Jef Gabriels)
Beste Lezer,
Onze Rwandadag was weer een voltreffer en bracht ook een mooi bedrag op, hartelijk dank.
Niet alleen in de omgeving van Genk maar in heel Limburg en Vlaanderen is er veel
sympathie voor het werk in Kisaro. Je leest in dit nummer over de talrijke activiteiten die her
en der te lande plaatsvinden.
Hoofdbrok in dit nummer is zoals gebruikelijk de kroniek van Gerard, 'onze man in Kisaro'.
Alhoewel hij sinds half september terug in België is, volgt hij dag na dag de gebeurtenissen in
Kisaro. De moderne media zijn daarbij een fantastisch hulpmiddel. Je leest verderop ook het
tweede deel van het verslag van de inleefreis van de leerlingen van het Sint-Jozefinstituut,
geschreven door de begeleider Peter Gaublomme.
Heb jij nog geen exemplaar van 'Fureri', de boeiende roman gebaseerd op het leven van
broeder Cyriel? De eerste druk is uitverkocht en er zijn nog 'n zestigtal exemplaren
beschikbaar van de tweede. Schrijf 25 euro over op onderstaande rekening met de
vermelding 'Fureri' en je krijgt het boek thuisbezorgd.
Wil je ons helpen met de verdere uitbouw van het project? Schrijf dan een bedrag over op
rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro en vermeld '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.
We wensen je veel leesgenot en heel fijne kerst- en nieuwjaarsdagen!
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Een geslaagde Rwandadag
Onze jaarlijkse Rwandadag in de mooie
zaal De Schalm trok weer veel belangstelling. Tijdens een lekker etentje kregen
de aanwezigen info over de laatste
ontwikkelingen van het project in Kisaro,
in het noorden van Rwanda, bijna vijftig
jaar geleden opgestart door broeder
Cyriel.

die vorig jaar op inleefreis gingen
eveneens aanwezig waren, en we
mochten
ook
de
burgemeester
verwelkomen...

Gerard Moerman, onze coördinator en
neef van broeder Cyriel, lichtte toe wat er
het voorbije jaar weer allemaal gebeurde
en dat is heel wat.
Bijna driehonderd mensen gingen in op de
uitnodiging en de zaal zat dan ook
afgeladen vol. Vrijwilligers rond de onvolprezen zussen Annie en Martha Reyskens
bereidden de lekkere maaltijden; andere
vrijwilligers, onder wie de leerlingen van
het Sint-Jozefinstituut van Bokrijk - die dit
jaar op inleefreis trokken naar Rwanda zorgden ervoor dat alles netjes op tafel
kwam en dat niemand dorst hoefde te
lijden. Leuk was ook dat enkele leerlingen

In het landbouwcentrum van Kisaro kende
men een fantastische aardappeloogst, het
aantal
varkensslachtingen
verveelvoudigde en de beroepsopleiding was
heel succesvol. In de omgeving van het
Centrum werden andermaal tientallen
regenwaterputten gebouwd. Momenteel
wordt de basisschool van Murama volledig
vernieuwd; dat is de allereerste school die
broeder Cyriel destijds bouwde.
De bijdrage die uit Genk en elders in
Vlaanderen komt, wordt niet zozeer
gebruikt voor de landbouwuitbating, maar
wel om sociale infrastructuur uit te
bouwen in de omgeving. De opbrengst van
deze Rwandadag gaat naar de vernieuwing
van de school van Murama.
Zo krijgt het werk van broeder Cyriel een
heel mooi vervolg.

H

Kroniek (Gerard Moerman)
Zaterdag 14 september
Grietje komt me zoals gewoonlijk afhalen in de
luchthaven van Zaventem ’s morgens vroeg om
6.30 u. Ik heb mijn Rwandees zomerverblijf in
Kisaro verlaten en reis de herfst tegemoet, de
periode waarin bij ons de natuur stilaan verkleurt,
de dagen korter en de temperaturen lager, veel
lager worden. Tijd om te genieten van de
gezellige warmte bij familie en vrienden.
Woensdag 18 september

voorbereiding van de jaarlijkse Rwandadag in
Boxbergheide, Genk.
Zondag 22 september

De bouw van een blok van zes klassen in KisaroMurama schiet goed op. Ik krijg wekelijks het
werkrapport en een foto:
De metalen spanten werden in het atelier van ons
Centrum gelast. Er zijn ongeveer 70.000
bakstenen nodig. Het geheel wordt geraamd op
€20.000. De voorziene bouwtijd loopt tot 1
februari 2020. Daarom voorzie ik om tegen 15
januari terug naar Kisaro te vliegen.
De vergadering van het Comité Kisaro in Genk
brengt ons samen om het project “Kisaro” te
bespreken: de verschillende acties van Limburg
tot West-Vlaanderen, de vele giften, de aankopen
en verzendingen naar Rwanda, de stand van de
werken en de plannen in Kisaro en de

We gaan naar het eetfestijn in Koekelare,
ingericht door de groep Rwandavrienden rond
Johan Decru ten voordele van ons project in
Kisaro en ook van de nieuwe oogkliniek van
dokter Noë uit Oudenaarde. We ontmoeten er
onze voorzitter Jef Gabriels en secretaris Marc
Dedecker met hun echtgenoten, evenals ons
bestuurslid Paul Ackermans, maar ook vrienden
uit Koksijde, Oostduinkerke en veel andere
plaatsen in West-Vlaanderen. De ouders van
dokter Noë zijn er ook. Meer dan 300
sympathisanten vullen de feestzaal. Johan, Maria
en Gerard, Dries, Remy en Pascal zullen in januari
een week komen werken in Kisaro.
Dinsdag 24 september
Vanavond heb ik een vergadering met de vzw
Umubano in Waregem. Deze groep “Vrienden
van Rwanda” werkt ook samen met ons project in
Kisaro. We hebben het onder andere over de
verbouwing van een tweede blok klassen in de
school van Kisaro-Murama die zij financieren via
de provincie West-Vlaanderen voor een bedrag
van €12.500. Die werken zullen in 2020
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uitgevoerd worden na de nieuwbouw die daar nu
al bezig is.
Morgen word ik 78 jaar. Dit is een aanleiding om
na te denken over de toekomst van ons project in
Kisaro en de voorbereiding van onze opvolging.

-

Zondag 6 oktober
Rwandadag in Genk. Op een andere plaats lees je
hier meer over. De aanwezigheid van zoveel
sympathisanten geeft me opnieuw moed om
terug te gaan en verder de toekomst voor te
bereiden.
Zaterdag 12 oktober
In Woluwe wordt een vriendschapsfeest
georganiseerd door de parochie, onder andere
ten voordele van Kisaro. Ik stel vast dat er in de
rand van Brussel nog “schoen Vloms gespreuken
weerd, tes do nie ollemoel Frans gewerre”. Onze
dank aan de familie Karel Vercruyssen. We zullen
er weer de mensen mee kunnen helpen die dat
het meest nodig hebben.
Vrijdag 1 november
In Rwanda wordt deze hoogdag niet gevierd. Het
is een werkdag. Vandaag worden de eerste
nieuwe aardappelen geoogst. Ze werden uitzonderlijk op 15 juli geplant omdat we toen één
maand voor het einde van het droog seizoen een
regenvlaag kregen. Normaal kunnen we pas half
augustus beginnen te planten om half december
te oogsten.
Vrijdag 8 november
Mijn neef Jo Wieme - hij moest oom zeggen
tegen broeder Cyriel - is momenteel in Rwanda
tot half januari. Het hoofddoel van zijn verblijf is
het herstellen van de voertuigen:
-

De oudste tractor verliest olie aan de as
van het linker achterwiel en de bediening
voor het kippen van de aanhangwagen zit
vast;

De tweede tractor heeft een motorprobleem;
De servobesturing van de Nissan-camionette is defect;
De koplamp van de Canter-bestelwagen
moet vervangen worden na een botsing
tegen een boom aan onze zandgroeve;
En er zijn nog heel wat andere technische
probleempjes.

Ik laat hem zelf aan het woord met eerbied voor
zijn taalgebruik:
Vrijdag 15 november
"Vandaag moesten er 15 varkens geslacht
worden. Het eerste slachtoffer was nen beer van
435 kg !! Het beest moest omhooggetrokken
worden; dat was geen probleem. Daarna moest
het boelke zakken en de boel blokkeerde. Ze zaten
daar met vier aan te prutsen van op een wankele
ladder en ik dacht: als dat beestje beneden
omkiepert vallen er doden.
In overleg met Safari en Gaspard hebben we
besloten om een elektrische lier aan te kopen.
Veel vlottere en veiligere werking.”
We hebben dus in Vlaanderen een elektrische lier
met een voldoende capaciteit aangekocht en
opgestuurd via de vervoersmaatschappij Fedex.
Zaterdag 16 november
Jo vertelt verder “Er is alarm in de varkensstal. De
piétrainbeer van 350 kg lag dood naast de
kunstzeug na sperma-afname. Ze hebben hem
direct gekeeld.
Zondag 17 november
Rustdag. Heb de kapotte waterkoker gecontroleerd; het is fataal. De weerstand is verbrand.

Maandag 18 november

Vrijdag 22 november

Ik heb nog altijd geen stukken van Fedex. Safari is
bezig met mijn papieren om mijn visum te
verlengen. Ik krijg maar een visum voor één
maand omdat ik hier kom werken als vrijwilliger;
het moet dus verlengd worden. Ik zag bij de
zusters Bernardinen in Kigali drie Belgen en zij
hadden een visum voor drie maanden! Ze
verbleven hier maar twee weken. Voor toeristen
zijn er dus andere regels!

De vooras van de oude tractor die gebroken was
bij het ongeval van Habakuli is opnieuw kapot.
We hebben er een hele dag aan gelast met
inoxbagetten. Er zit een volledig pak bagetten in.
Normaal mag dat niet meer breken.

Ik heb nog stoverij klaargemaakt om morgenavond met Caroli te eten. Om 16.30 u was er
vergadering met een drink voor de verantwoordelijken van de akkerbouw.
Dinsdag 19 november
Er worden 18 varkens geslacht, grote bedrijvigheid. Ze zijn aan ’t ploegen voor de sorghumzaai. Ik ben gaan kijken en het ging goed. Er
moest
niet
te
veel
onkruid
worden
ondergeploegd: ’t was geen brousse.
Woensdag 20 november
Ze zijn naar Kigali voor de stukken van de tweede
tractor; mijn paspoort is ook mee voor de dienst
immigratie en ze moeten nog wat boodschappen
doen. Ik sliep al toen ze thuiskwamen.
Donderdag 21 november
De stukken voor de tractor zijn er. Er kwam
mazout in de olie en we hadden dus een nieuwe
opvoerpomp besteld. Het was niet identiek
dezelfde maar met wat aanpassingen heb ik ze
toch kunnen monteren. Dan starten:
start
direct en valt stil. Ik dacht: 'ontluchten' maar de
smeerlap wil het niet geloven. De pompregelaar
werkt niet goed. Ik heb wat nafta bij de mazout
gegoten en we laten hem rusten tot volgende
week. We hebben ook nog de filters vervangen.
Rust roest: de tractor staat 3 maanden stil!

De taluds en terrassen liggen er prima bij. Hier en
daar een lichte verzakking door de vele regen. Er
gaat geen dag voorbij of het regent en soms
nogal heftig; zaterdag 30 liter.
De tarwe staat zo dik als ’t haar op nen hond!
Prima! We gaan er de ziekten trachten uit te
houden. Safari kent een product om erop te
spuiten.
De maïs is perfect geplant, kan niet beter.
Voor de bonen, die ook prima staan, zegt men mij
dat het te veel regent, de onderste zouden
beginnen te rotten.
Ik heb nog een experiment uitgevoerd: koffie
branden. We zaten bijna zonder koffie en
Innocent had er nog klaarstaan die gebrand was.
Hij was lichtbruin en had bijna geen smaak. Ik heb
gezocht om hem zelf bij te branden. Gewoon in
een hete schuit storten en goed roeren. Na enkele
minuten was de koffie zwart!
Lekkere geur en smaak en je moet er veel minder
van gebruiken!
Zaterdag 23 november
We hebben de vooras gemonteerd. Toen we klaar
waren is het beginnen regenen, de hele dag lang.
Na de middag is Emmanuel na zijn Franse les nog
binnengekomen en er was hier ook taalles. We
schreven een woord op in ’t Frans, ik vertaalde
naar het Nederlands en hij naar het Rwandees.
We hebben ferm gelachen.
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Zondag 24 november
Na de middag is er wafelenbak met Fiston en
Jean-Claude. Deze voormiddag ben ik de
ingrediënten gaan halen en een pintje gaan
drinken bij Faina.
Zo, dat was het zowat voor deze week.
Maandag 25 november

nicht Lut genoten hebben van hun kort bezoek
aan Rwanda en Kisaro in het bijzonder.
Dinsdag 26 november
Roland Crevits, een timmerman op rust uit
Koekelare, is op reis in Rwanda en komt vandaag
aan in Kisaro. Hij en zijn vriend verblijven op het
Centrum tot 1 december. Hij heeft alle metalen
onderdelen in zijn bagage mee om een lange
schuifladder te maken. Dat is in Kisaro een nog
onbekend product.

Alle auto’s rijden nu weer perfect. Alleen de
Canter moet morgen de nieuwe koplamp krijgen
die Roland meebrengt uit België.
Voor de tractoren: de regulator van de tweede zit
vast door vuil en lang stilstaan. Morgen brengt
Safari een graffiteuse mee van Kigali om de pomp
inwendig te reinigen en te smeren. Ze zal wel
loskomen.
Voor de ouwe hebben we alle stukken maar ik zou
liever eerst de nieuwe klaar hebben want er is
toch twee dagen werk aan de oude.
Ik denk dat er dus geen stukken op douane meer
zijn, toch niet bij mijn weten, behalve de lier voor
de slachterij die waarschijnlijk nog moet aankomen. (nvd: deze lier is intussen aangekomen en
gemonteerd)
De patatten die we nu oogsten zijn nog jong en
niet overdreven groot. Ze zijn wel duur: 400 RWF!
Ik heb gezegd: 'rooien' en de verkoop gaat prima.
Ze komen altijd met een lege vrachtwagen naar
huis ! De andere aardappelen staan in groei en
bloei. We verachten een goede opbrengst. Zonder
tegenslagen wordt het een boerenjaar!”

Onze schrijnwerker Emmanuel Rurangwa is weer
een ervaring rijker en ik vraag me af hoe lang het
zal duren vooraleer er iemand zo een
wonderladder zal bestellen. In ons atelier zullen
ze ook wel de metalen onderdelen maken.

Tot daar het verslag van Jo Wieme.

Dinsdag 3 december

Jo, we zijn je heel dankbaar voor alles wat je
doet voor het project Kisaro samen met de
groep vrienden van “Agro-Kisaro” rond jou. Ik
heb uit je mails opgemaakt dat je vrouw Rita en je

Mijn ticket is geboekt om op 15 januari naar
Kisaro te vertrekken voor twee maanden. Dan zal
blok V met acht klassen in Murama afgewerkt zijn
en zijn we klaar om die op te leveren. Het zal
meteen het afscheid zijn van onze werfleider

Caroli die veertig jaar op het Centrum in die
functie gewerkt zal hebben. Hij is intussen 69 jaar
en nog altijd zeer fit en alert. Ik heb hem vier jaar
geleden gevraagd om te blijven tot de opleiding
van zijn opvolger af is. Hij wordt opgevolgd door
Eric Bagambiki die vanaf zijn 14e jaar
vakantiewerk gedaan heeft bij ons, eerst in de
tuin, daarna geleidelijk aan bij de metselaars.
Door zijn begaafdheid hebben we zijn technische
studies in de bouw betaald en daaarna is een

weldoener uit Zingem bijgesprongen om de
bijkomende kosten voor zijn hogere studies te
betalen. Eric is in augustus afgestudeerd met 70%
in Civil Engineering aan de universiteit van Kigali.
Hij heeft aanvaard om de bouwafdeling van ons
Centrum te leiden hoewel hem in Kigali een veel
hogere wedde werd aangeboden. In navolging
van onze directeur Evariste Safari voelt hij aan dat
hij dit verplicht is als dankbaarheid aan ons
project. Dat is de wederkerigheid van
ontwikkelingssamenwerking: 'the real spirit'.
Kortom er zal rond 1 februari wel iets te vieren
zijn in Kisaro.
Mijn dank aan allen die ons project steunen;
jullie weten dat elke bijdrage eerlijk en nuttig
besteed wordt. Ik wens jullie een vrolijk
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
Gerard
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Met SJIB op inleefreis naar Kisaro 2019 - vervolg (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. Begeleider Peter Gaublomme
vertelt hoe het allemaal verliep. In dit nummer lees je het tweede deel.

Donderdag 4 juli
Veel arbeiders van het CPPA wonen in Rumuli,
sommigen zelfs in Sayo. Wij stappen vandaag de
weg die zij afleggen om tot besef te komen van
de inspanning die zij dagelijks leveren. Wij kun-

nen rekenen op een stevig ontbijt, maar de
gemiddelde Rwandees houdt het ’s ochtend op
een “chai”, een kopje thee. We worden gegidst
door Theo en Jean-Paul, twee locals die ook op
het Centrum werken. Jean-Paul vertelt dat hij
voor ingenieur studeert aan de unief. Onze
vrienden, Jean-Claude en Fiston gaan ook mee!
Onderweg brengen we een bezoek aan het
ouderlijk huis van Theo, waar we uitrusten op
rieten matten. De tocht levert ons mooie
vergezichten op, vele enthousiaste en
nieuwsgierige blikken en een aantal ‘fans’ die ons
een tijdje volgen.
In Sayo vervoegt Gerard zich bij ons met een bak
frisdrank en bezoeken we de kerk die gebouwd is
door het CPPA. Gerard heeft nog meer nieuws: de
burgemeester van Kisaro verwacht ons op de
festiviteiten ter ere van het einde van de

genocide. Een beetje de nationale feestdag van
Rwanda.
Als we toekomen zijn we overweldigd door de
mensenmassa die zich heeft verzameld op het
hellende marktplein. Een van ons merkt grappend
op: “Het ziet hier zwart van het volk!” We worden
door de massa geleid en krijgen een speciale
plaats
naast,
tussen
en
voor
de
hoogwaardigheidsbekleders van Kisaro en
omstreken. Tegenover ons zitten de mensen per
wijk op de grond en luisteren naar de speeches
van de burgemeester, telkens gevolgd door
handgeklap en gejuich. Dat is ook sterk het geval
wanneer Gerard namens het CPPA een officiële
erkenning krijgt overhandigd. Het Centrum wordt

geloofd om zijn opleidingen, de constructie van
huizen, watercisternes, scholen, kerken en de
bijzondere aandacht voor de minderbedeelden.
Gerard en het Centrum, opgericht door broeder
Cyriel, zijn hier duidelijk enorm geliefd. “Dit is de
eerste keer dat de overheid ons officieel erkent
en in de bloemen zet”, vertelt een duidelijk
geëmotioneerde Gerard. Het feest wordt
afgesloten met een traditionele dans, waar ook
wij (vooral Rudi) aan meedoen.

Vrijdag 5 juli
Ik begin al te wennen aan het koude water in de
douche. Lang zullen we echter niet proper blijven.
We gaan helpen met de bouw van een lemen huis
voor een man die maar 10% zicht heeft. Voordien
woonde hij op dezelfde plek in een houten hut.
We voeren stenen aan voor de fundering van de
vloer. Sinem leeft zich uit bij het fijn kloppen van

vervanging toe zijn. Hier zal het geld dat we dit
jaar inzamelden, aan gespendeerd worden! We
maken kennis met enkele leerlingen en spelen
een matchje voetbal. Op naar de school van
Kirenge. Hier spelen we eerst Chinees voetbal en
daarna weer een partijtje gewoon voetbal. Het
gaat er hevig aan toe!
Zaterdag 6 juli
Elke zaterdag houdt het CPPA soepbedeling aan
de allerarmsten van Kisaro. Eerst wordt er een
bouillon gekookt van beenderen van de slacht.
Aan de bouillon worden niet verkochte groenten
toegevoegd. Er worden twee ketels soep
gemaakt, samen zo’n 300 liter! De bankjes van
het klaslokaaltje worden opgesteld in de buurt
van de ketel en de bevolking neemt plaats. Voor
wie hier aanschuift is dit vaak de enige echte
maaltijd van de week. Andere dagen moeten ze
het vaak stellen met een handvol maïs of
sorghum. Wij mogen helpen met het uitdelen
van de soep.

deze granietstenen. Wie geen stenen
aandraagt helpt met het cementeren van de
buitenmuren. Tot onze verrassing treffen we
hier Jean-Paul, die ons de dag ervoor gidste,
weer aan. Hij brengt ons de kneepjes van het
vak bij.
In de namiddag bezoeken we met Evariste
Safari (directeur van het CPPA) de scholen
van Murama en Kirenge. In Murama toont
Evariste ons bouwvallige klaslokalen die
decennia geleden nog onder leiding van
broeder Cyriel gebouwd werden en nu aan
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Na de soep is het tijd voor de kledingbedeling. Dit
is een moment waar wij lang naartoe gewerkt
hebben, dus zijn we een beetje nerveus of toch
minstens nieuwsgierig naar het verloop ervan.

hadden zich ’s ochtends vroeg al verzameld aan
het Centrum. Gerard gaf ze een nummertje en
een uur waarop ze mochten terugkomen. Ditmaal
gaven we op voorhand gemaakte pakketjes mee
vanuit de kamer van Tim.
Zondag 7 juli
Opstaan om 4 u. ’s ochtends en byebye Kisaro!
We vertrekken voor een tweedaagse excursie
door Rwanda. Vanuit het busje genieten we van
de opkomende zon en de mooie landschappen.
We bezoeken de mwamipaleizen in Nyanza en
leren er over het leven van de mwamikoningen in
hun traditionele hutten en over het koningschap

Eindelijk mogen we de kleren uitdelen die we
verzameld, meegezeuld en tot driemaal toe
opnieuw gesorteerd hebben. ’s Ochtends hadden
we voor een laatste keer onze opstelling
aangepast in het klaslokaaltje. We zijn er klaar
voor! Buiten zwelt de mensenmassa aan tot een
paar honderd man die er niet altijd even rustig bij
blijft. We zijn toch een beetje onder de indruk.
Binnen in het klasje slagen we erin alles ordelijk
te laten verlopen, buiten is het wat moeilijker. Er
wordt hier en daar gedrumd of geduwd en
sommigen proberen een tweede of derde keer in
de rij te gaan staan. Maar Gerard, Rudi en enkele
medewerkers slagen er toch in om ook buiten
voldoende orde te bewaren.

In de namiddag volgt een tweede rondje kleren
uitdelen, ditmaal niet aan volwassenen en kleine
kinderen, maar aan de jongeren van Kisaro. Zij

voor en na de kolonisatie. Leopold III liet hier een
stenen paleis bouwen voor de laatste
mwamikoning. Het traditionele leven is ook het
thema in het Etnografisch museum van Butare.
Dit gebouw is een ontwerp van de Belgische
architect Lode van Pee en een cadeau van koning
Boudewijn aan het volk van Rwanda.
In de bus richting het Kivumeer besluit Rudi dat
het tijd is om liedjes te zingen. Ondanks de
vermoeidheid zit de sfeer er weer in. De busrit
duurt best lang en we zijn maar wat blij als we ’s
avonds laat het hotel bereiken. We schuiven
meteen aan tafel aan en wat blijkt? Er wacht een
rijkelijk buffet met frietjes! Groot succes! Cato
neemt het woord om Gerard te bedanken voor
alle tijd en moeite die hij genomen heeft om er
voor ons een onvergetelijke reis van te maken!

Maandag 8 juli
Enkele dapperen staan vroeger op om van de
zonsopgang over het meer te genieten en te
zwemmen in het Kivumeer. Aan het ontbijt vieren
we Ellen: ze is jarig! Daarna rijden we via de
oorsprong van de Nijl naar de hoofdstad Kigali.
Onderweg bezoeken we de oogkliniek van dr.

Noë, een Belgische oogarts. We vinden het heel
straf dat een Belgische specialist, die thuis veel
meer zou kunnen verdienen, persoonlijke
middelen investeert om in Rwanda een kliniek op
te starten en er te wonen en te werken. De
kliniek is fonkelnieuw en uitgerust met de
modernste apparatuur. Veel Rwandezen hebben
last van cataract, dus is deze kliniek een
godsgeschenk. ’s Middags eten we in de lokale
frituur! In weinig te vergelijken met een Belgische
frituur. We eten frieten met fakkeltjes van gegrild
geitenvlees; niet slecht.

Daarna bezoeken we het moordhuis van de
Belgische blauwhelmen. Dat is toch eventjes stil
worden. Maar tijdens de oorlog zijn natuurlijk
veel Rwandezen omgekomen. Van die tragedie
worden we ons erg bewust tijdens het bezoek
aan het genocidemuseum in Kigali.
Ons bezoek zit er stilaan op. We rijden naar de
luchthaven waar een erg grondige controle van
onze bagage volgt met drugshond en bodyscan.
We nemen afscheid van Gerard en wachten op de
nachtvlucht terug naar huis.

Moe maar een hele hoop ervaringen rijker komen
we de volgende dag aan op de plaats waar het
avontuur 10 dagen eerder begon: de schoolpoort
van het SJIB. We worden opgewacht door ouders,
geliefden, directie, conciërge en enkele collega’s.
Een reis om nooit te vergeten met mensen om
nooit te vergeten!
Ook in 2020 trekken
weer een aantal leerlingen en hun begeleiders van het SintJozefinsituut van Bokrijk naar Kisaro voor
een onvergetelijke inleefreis: verblijven en werken in het Centrum van
Kisaro, scholen bezoeken, spelen met de kinderen, praten met leeftijdsgenoten maar ook
enkele toppers van Rwanda bezoeken zoals het
Kivumeer en de hoofdstad Kigali. Van 3 tot 14 juli,
met tien leerlingen en vier begeleiders.
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Er roert wat in België (redactie)
Broeder Cyriellaan in Genk

Eetfeest in Koekelare

Nogal wat inwoners van de Genkse
parochie Boxbergheide waren verrast toen
op
een
bepaalde
morgen
de
Landwaartslaan een nieuwe naam bleek te
hebben: de Broeder Cyriellaan. Toeval kon
dat niet zijn, want dit is de weg die naar de
kerk en de vroegere pastorie leidt, waar
broeder Cyriel destijds logeerde als hij
jaarlijks enkele weken terugkeerde uit
Rwanda. Langs deze weg ligt ook zaal De
Schalm, waar elk jaar de Rwandadag
plaatsvindt.

Onze vrienden van Koekelare, onder
impuls van een ondernemende Johan
Decru, organiseerde in het plaatselijk
cultureel centrum een eetfestijn om Kisaro
te steunen.

Het bleek te gaan om een tijdelijke actie in
het kader van 11.11.11. Broeder Cyriel
was dit jaar immers een van de
changemakers die door 11.11.11 tot
voorbeeld worden genomen, een van de
mensen die onze wereld een stukje ten
goede veranderden. Je vindt zijn 'pagina'
overigens nog altijd op de website van
11.11.11. op de volgende plek:
https://changemakers.11.be/changemake
r/43/BroederCyriel.

Ze presenteerden beenham en frietjes à
volonté en mochten rekenen op een
bijzonder grote aanwezigheid. Niet minder
dan 330 mensen kwamen hun sympathie
betuigen en aten mee. De opbrengst gaat
enerzijds naar de werken van het CPPA in
Kisaro, anderzijds naar de oogkliniek van
dr. Piet Noë in de buurt van Kigali, waar
oogziektes, die veel voorkomen in Afrika,
behandeld worden. De vrienden van
Koekelare trekken in de loop van januari
weer naar Kisaro om er een aantal
werkzaamheden uit te voeren.

Tweedehands voor 11.11.11
De officiële kick-off van de 11.11.11-actie

in Genk werd gegeven tijdens de opening
van de tweedehandsboekenbeurs in de
bibliotheek, een van de plaatselijke acties.
Uiteraard stond ook broeder Cyriel in de

kijker als 'changemaker' van de actie. Wij
hielpen met de verkoop. Ook dit jaar

Kisaro voor jongeren

waren er massaal veel boeken, afgevoerd
door de bibliotheek of geschonken door
particulieren. Meer dan 9.000 boeken en
cd's werden verkocht, een recordaantal.
De opbrengst, één euro per boek, gaat
integraal naar de 11.11.11-actie.

Vriendschapsfeest Woluwe

De Vlaamse en katholieke gemeenschap in
Woluwe nodigde Gerard uit op hun
vriendschapsfeest om het Kisaroproject te
presenteren. Er waren vooral oudere
mensen, met de dames in de
meerderheid, en het was een heel
gezellige bedoening. Kisaro kan op hen
rekenen.

Hanne Vindevogel, studente duurzame
ontwikkeling, leerde ons project kennen
tijdens een voordrachtavond van Gerard
Moerman. In haar opleiding kreeg ze een
opdracht: een actie opzetten in verband
met de jaarcampagne van 11.11.11, de
'changemakers'. Zij ontwikkelde een
jeugdspel voor haar lokale jeugdbeweging
en baseerde dat op de werking van het
project in Rwanda. Ze vertelde daarbij ook
over broeder Cyriel en wat wij nu nog
verwezenlijken in Kisaro en in België.
Dertig kinderen tussen 12 en 14 jaar en
hun leiding speelden mee.

'Fureri' bij de zilvercommissie
De zilvercommissie van tennisclub Rapid
Waterschei, een vereniging van actieve
55-plussers, organiseerde een literaire
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eigen werk. Marc is, zoals onze lezers
weten, auteur van de roman Fureri,
gebaseerd op het leven van broeder Cyriel
in Rwanda. 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.

avond en nodigde in haar clublokaal Marc
Dedecker uit die vertelde en voorlas uit

Of haal er een af op een van de
verkooppunten (zie www.kisaro.be) en je
betaalt ter plaatse (slechts) 20 euro.

Er roert wat in Rwanda (redactie)

Een regenwaterput voor Espéranza

De regenwaterput van Espéranza is voltooid. Nu
kan onze ploeg aan de slag voor de bouw van de
tien regenwaterputten die door het provinciebestuur van Limburg gesubsidieerd worden.

De school van Murama
De totale vernieuwing van de school van
Murama, de eerste die destijds door broeder
Cyriel gebouwd werd, wordt met grote middelen
aangepakt. Sommige gebouwen worden gerenoveerd, maar de meeste worden volledig afgebro-

ken en opnieuw opgetrokken. Het gaat snel
vooruit, mede dankzij de erfenis die pastoor Jan
Oosterbos ons naliet.

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

REKENING 30/11
€ 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

€ 45 220,90
€ 5 764,74
€ 15 400,00
€ 103 660,17
€ 10 169,25
€ 7 479,20
€ 11,97
€ 187 706,23

BEGINSALDO+ONTVANGSTEN

€ 220 288,40

€ 232 520,46

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

€ 28 303,92
€ 1 229,53
€ 6 896,05
€ 2 416,28
€ 152,89
€ 26 912,73
€ 88 000,00

TOTAAL UITGAVEN

€ 113 100,00

€ 153 911,40

SALDO OP 31/12/2018 en op 30/11/2019

€ 107 188,40

€ 78 609,06

ONTVANGSTEN

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

Hierboven zien jullie een overzicht van onze
ontvangsten en uitgaven van begin januari tot
eind november, geplaatst naast ons geraamd
budget voor het hele jaar.
We ontvingen andermaal tal van giften van
particulieren alsook van de schoolactie in St.Truiden. De Rwandadag liet een mooie winst
optekenen, meer dan 5.000 euro, en de verkoop
van het boek 'Fureri' bracht reeds meer dan 3.000

euro nettowinst op. De verkoop loopt uiteraard
nog.
We betaalden aan de Vlaamse Belastingdienst de
belasting (20.711,11 euro) op de erfenis van
mijnheer pastoor Oosterbos zaliger.
Dit jaar schreven we reeds 50.000 euro over naar
Kisaro en betaalden ook de nieuwe lichte
vrachtwagen Fuso Canter (38.000 euro). De
container met kruiwagenwielen en krachtvoer,
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die we verzonden als onderdeel van een grotere
container, is aangekomen in Kisaro.

Momenteel bereiden we een beleidsnota voor
vijf jaar voor.

Jullie zullen merken dat het 'een uitzonderlijk
jaar' wordt met uitzonderlijke ontvangsten - de
eerste ontvingen we reeds, de tweede
verwachten we binnenkort - uit het legaat van
pastoor Oosterbos. Maar we deden ook
uitzonderlijk veel uitgaven, zowel voor de
aankoop van de lichte vrachtwagen als voor de
talrijke bouwwerken die in Kisaro en omgeving
uitgevoerd worden.

Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan dat in
deze periode het jaar 2022 valt. Dan is het
honderd jaar geleden dat broeder Cyriel het
levenslicht zag en vijftig jaar geleden dat hij naar
Rwanda vertrok.
In deze beleidsnota zullen we proberen te
schetsen hoe we hopen dat het project er over
vijf jaar uitziet.

Fiscaal attest - verlening afleveringsrecht (redactie).
Je weet dat het geld dat overgeschreven wordt op onze rekening rechtstreeks besteed wordt
aan werkzaamheden uitgevoerd in Kisaro, Rwanda. Dit zijn onder andere uitbreidingen en
onderhoudswerken in ons Centrum zelf maar ook daarbuiten: regenwaterputten,
scholenbouw en -renovatie. We verzenden ook een aantal specifieke producten naar Kisaro,
meestal met een gedeelde container omdat we dit soort zendingen dat vrij duur is zoveel als
mogelijk proberen te vermijden en we zenden zeker geen materialen op die ook in Rwanda
aangeschaft kunnen 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
minimaal 40 euro bedragen.
Hartelijk dank! Zonder jouw bijdrage kan het project niet werken.

Let op, als je wilt dat je gift nog in rekening gebracht wordt voor je aangifte van 2020
(inkomsten van 2019), dan moet je deze voor het einde van het jaar op onze rekening
staan; anders kunnen we geen fiscaal attest afleveren voor het jaar 2019.

Nieuw mailadres
Recent wijzigde het e-mailadres van
Gerard Moerman.
Dat is nu gerardmoerman42@gmail.com.
Pas je dat aan in je adressenbestand?
Zijn vorige mailadressen blijven nog een
korte tijd in gebruik, maar verdwijnen dan
onherroepelijk.
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