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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA - JAARGANG 44 NR. 1 

 

PAASNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezer, 

Het verslag van het werkjaar 2019 werd deze maand goedgekeurd door onze algemene 

vergadering. We hadden, dankzij de erfenis van pastoor Jan Oosterbos, grote uitzonderlijke 

ontvangsten en we realiseerden er ook heel wat mee. Je vindt  in dit nummer een 

samenvatting van dit verslag en uiteraard ook - helemaal achteraan - de jaarrekening. Als je 

het volledige jaarverslag wil lezen, stuur dan een mailtje en we zenden je dit verslag digitaal.  

We hebben ditmaal twee 'kronieken'. Een van Jo Wieme, neef van broeder Cyriel, die enkele 

maanden in Kisaro verbleef en die in zijn eigen stijl een ongezouten verslag levert, en 

uiteraard de kroniek van Gerard die net terug is uit Rwanda en ons weer heel wat te 

vertellen heeft.  

Verder lees je ook wat er de laatste maanden zoal gebeurde in België en in Kisaro en 

daardoor merk je dat het project leeft, zowel hier als in Rwanda. 

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. En noteer alvast de datum van 

de Rwandadag: 4 oktober 2020 in zaal De Schalm. 

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 een heel fijne paasperiode! 



 

 

 H 

Kroniek van Jo (Jo Wieme)   

Jo Wieme, die oom moest zeggen tegen broeder 

Cyriel, was enkele maanden in Kisaro om 

voertuigen te herstellen en een aantal toestellen 

te reviseren. Jo schrijft in een eigen authentieke 

en onnavolgbare stijl, dat merkten we reeds in 

vorig nummer.  

Maandag 25 november 

Ik heb een buitenlicht op ons terras gemonteerd, 

zo een oud bolleke waar ik een sensor op gezet 

heb zodat het enkel bij mouvement en in 't 

donker brandt. We zien vanavond wel of het 

werkt. 'de ouwe' (de oude tractor) was aan ’t 

ploegen maar kwam plots naar boven gereden: 

hij 'kookte'. De V-riem (aandrijfriem) is 

kapotgesprongen. Gelukkig hadden we 'n reserve. 

Ik bekeek de ploeg eens en dacht: "Hier kan je 

niet goed mee ploegen: scharen versleten, 

stukken uitgebroken en wat nog allemaal." 

Morgen moet Safari naar Kigali om Roland en 

Freddy, onze vrienden uit Koekelaere, op te 

pikken en dan brengt hij ijzer voor de scharen 

mee. 

 

 

Dinsdag 26 november 

Het buitenlicht werkt perfect, maar onze frigo in 

de keuken moet ik eens onder handen nemen. Hij 

maakt meer lawaai dan dat hij stil is. De deur sluit 

niet en het water loopt eruit. Deur bijgeregeld en 

de rest bijgewerkt met silicone. Het verschil is 

groot ! 

Het is middag en Safari is nog niet terug. Pascal 

heeft gebeld en hij zegt me dat ze het ijzer voor 

de ploeg gevonden hebben! Da’s al veel. Rond 

17.00 u zijn Roland en Freddy geland. Dat was 

een prettig weerzien, Roland ken ik nog van 

vroeger. 

Woensdag 27 november 

We gaan ploegscharen smeden, maar het 

blaasmolentje van het smidsvuur is kapot. We 

hebben het geliquideerd en het vuur aangesloten 

op de compressor. Met een regelkraan ertussen 

werkt het perfect! Dan maar scharen, guides en 

hielen slijpen, temperen in het vuur en dan in de 

olie koelen. Heel de dag in de hitte van het 

smidsvuur. 

Donderdag 28 november 

Nog wat sleutelen en de ploeg is weer als nieuw ! 

Roland en Freddy gaan een houten schuifladder 

maken en twee kleine trapladdertjes. Ben 

benieuwd. 

Vrijdag 29 november 

Heb de mazoutpomp van 'de smeerlap' (de 

andere tractor die het vertikt om nog te rijden) 

gedemonteerd, niets speciaal gevonden, een 

beetje schoongemaakt en gesmeerd; allemaal 
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zonder resultaat: hij wil niet blijven draaien. Ik 

ben de wanhoop nabij! 

Zaterdag 30 november 

Het is de laatste zaterdag van de maand. Er wordt 

normaal gerust op zaterdag, maar vandaag moet 

iedereen een beetje werken voor de staat! Ons 

mannen werken in de voormiddag zoals 

gewoonlijk en ik heb Emanuel en Jean-Paul 

opgevorderd voor de namiddag  Ze doen dat op ’t 

eerste verzoek! ' k Heb ze van de eerste keer voor 

zondagvoormiddag bijgeboekt! 

We werken nu op twee fronten. We vervangen 

de bourage (oliekeerring) van het achterwiel van 

'de ouwe' die wat olie lekte en in 'de smeerlap' 

gaan we ten einde raad nieuwe injectoren steken. 

Ik had er toch meegebracht. Eric is hiermee bezig 

en plots roept hij mij: "Kom hier eens kijken!" Bij 

het losschroeven van de mazoutleidingen deed 

hij een merkwaardige ontdekking. In een van de 

leidingen was een stuk plastiek gefoefeld! 

Sabotage! Ik kreeg weer hoop. Eric gaat de 

injectoren afwerken. De motor blijft draaien,  

maar slechts op drie cilinders. Ben content. We 

zien maandag wel wat er nog hapert. In de 

namiddag hebben we de nieuwe bourage 

gemonteerd in 'de ouwe' en om vijf uur zijn we 

gestopt. Morgen werken we verder. Samen een 

pintje gedronken op een vruchtbare werkdag. 

Zondag 1 december 

Mijn kompanen zijn stipt op post. We hebben 'de 

ouwe' afgewerkt, inclusief het lek van de 

mazoutpomp. Tegen de middag hadden we al 'n 

keer gedronken ! 'De ouwe' is van alle ziekten af. 

Maandag 2 december 

We beginnen de motor open te doen van 'de 

smeerlap'. Het kleppendeksel eraf en nu is het 

duidelijk: een klepstoter (regelschroef) gebroken. 

Met een beetje improvisatie  heb ik de klep 

geregeld en de boel vastgelast. Alles weer 

gemonteerd en  ’t is geen smeerlap meer! Hij 

doet het perfect! Vanaf nu is hij onze 'brave'. 

Dinsdag 3 december 

Men zegt me dat er een motor van de zaag-

schaafmachine kapot is, verbrand, al drie 

maanden! Ze hadden een nieuwe gezocht maar 

niets gevonden dat past. Ik zag daar een motor 

staan en vroeg 'Is dat die verbrande motor?' Het 

was die. Ik dacht: ik ga hem eens uitmeten en 

verdomd, de motor is niet verbrand. Nieuwe 

'roulementen' (rollagers) en hij is weer klaar! 

Woensdag 4 december 

De mannen zijn naar Kigali met 'n camion vol 

patatten, groenten en vlees. Ze zullen 

roulementen meebrengen en ook de elektrische 

lier voor de slagerij (die uit België verzonden is) 

en ijzer voor 'n kipbak achter de tractor. Ge weet 

wel zo’n bakje dat ze bij ons al lang op het oud 

ijzer gesmeten hebben. Hier zal het een grote 

hulp zijn. 

Donderdag 5 december 

Alle bestellingen werden meegebracht uit Kigali. 

Vlug de lier monteren want er moeten 15 varkens 

 

dood vandaag. De slachters zijn dolgelukkig. De 

lier om de varkens op te tillen marcheert prima. 



 

 

Dan monteren we de roulementen  van de motor. 

Alles is oké tot hij terug in de machine zit: hij 

draait wel maar ontwikkelt geen kracht. Bij nader 

onderzoek blijkt de keuzeschakelaar defect. Heb 

direct een nieuwe besteld, Gerard zal hem 

meebrengen, hij komt op 15 januari. Heb Pascale 

getoond hoe hij gemonteerd moet worden. 

Weekend van 6 december 

Ik maak wat stukken voor de kipbak. De andere 

mannen zijn druk bezig, ik begin er dus alleen 

aan, op mijn gemak. Zaterdag heb ik twee jonge 

mannen om mij te helpen, het bakje vordert snel; 

ze werken ’s namiddags ook! Zondag is het 

rustdag voor hen, maar ik las nog een beetje. Wat 

vandaag gedaan is moet morgen niet gebeuren.  

 

Maandag 9 december 

De bak krijgt vorm, het laswerk loopt op zijn 

einde en we mogen stilaan aan spuiten denken. 

Deze namiddag regent het pijpenstelen. Er is hier 

dertig liter water gevallen op twee uur en 't is nog 

niet gedaan. De laatste drie weken was er geen 

dag zonder regen, behalve op Sinterklaas! Toch 

wel een brave vent die sint. Eigenlijk doet de 

regen niet veel kwaad, behalve voor de bonen die 

zouden beginnen te rotten.  Mijn mail is bijna 

klaar als Safari me komt zeggen dat er een 

batterij gestolen is uit 'onze brave'! Dat moet in 

het weekend gebeurd zijn,  maar we weten niet 

wanneer. Jean-Paul moest 'puree' (vloeibare 

varkensmest) vervoeren  maar de motor startte 

niet, nogal logisch. We moeten een nieuwe 

batterij kopen, jammer genoeg maar ’t is hier zo.  

 

Kroniek van Gerard (Gerard Moerman) 

 

Tijdens de kerst- en nieuwjaarstijd heb ik me 

kunnen voorbereiden op mijn afreis naar Kisaro. 

Zoals gewoonlijk moet er heel wat meegenomen 

worden om verzendkosten en invoerrechten te 

besparen. Nu zijn het vooral artikelen voor de 

kunstmatige inseminatie van varkens: 

- acht dosissen Piétrain en Landras om de 

bloedlijnen te vernieuwen en inteelt te 

vermijden; 

- filters en glijmiddel om de inseminatie 

voor te bereiden; 

- een keuzeschakelaar voor een machine in 

de schrijnwerkerij; 

- nieuw plantgoed voor de aardappel-

variëteit Nicola. 

De hoeveelheid is beperkt omdat er voortaan 

maar één groot koffer en een handbagage mag 

worden meegenomen.  

 

Woensdag 15 januari 

Samen met Grietje neem ik vroeg in de morgen 

de eerste trein naar Zaventem. Bij het inchecken 

ervaar ik eens te meer dat de overname van 

Brussels-Airlines door het Duitse Lufthansa de 

klantvriendelijkheid absoluut niet bevorderd 

heeft. Waar er vroeger niet op een kilootje 

gekeken werd, moet je nu bijbetalen voor 

overgewicht. Mijn handbagage blijkt wat te zwaar 

en bovendien wordt de boekentas met laptop 

niet meer afzonderlijk getolereerd. Mijn kleine 

valies wordt ook als bagage voor de vrachtruimte 

beschouwd en ik moet bijbetalen zoals voor een 

tweede valies. Ze verdwijnt met het groot koffer 

naar de laadruimte. Mijn boekentas wordt nu de 

handbagage. In Kigali echter verloopt de controle 

bij aankomst heel gemoedelijk. Ik krijg ineens een 

visum voor twee maanden omdat de bediende 

gelooft dat ik als toerist Kisaro ga bezoeken, dit in 
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tegenstelling met de vorige jaren toen ik slechts 

één maand verblijf kreeg en aansluitend een 

verlenging tot drie maanden moest aanvragen 

(en betalen) bij de immigratiedienst. 

Donderdag 16 januari 

De medewerkers van ons Centrum zijn blij om me 

weer te zien. Jean-Paul, de chauffeur van de 

tractor, ziet er echter bedrukt uit. Hij is duidelijk 

ziek, heeft hevige hoofdpijn en is koortsig. Zijn 

moeder heeft hem aan ons geld doen vragen om 

naar de medicijnman te gaan. Ik controleer zelf 

zijn temperatuur en aangezien die oploopt tot 

40,2°C weet ik dat er iets ernstigs aan de hand is. 

Dit is duidelijk geen geval voor een traditionele 

genezer. Ik rijd met de jongeman naar het Centre 

de Santé in Kisaro waar de verpleger na een 

routinetest vaststelt dat hij malaria heeft. Hij 

geeft meteen de gepaste medicatie. Jean-Paul 

moet die drie dagen innemen, veel eten en 

drinken. Als alles goed loopt mag hij maandag het 

werk al hervatten. Over twee weken moet hij zich 

nog eens laten controleren. 

Zelf heb ik tijdens de vliegreis een verkoudheid 

opgelopen. Ik ben namelijk zeer gevoelig voor de 

invloed van airco in het vliegtuig. Bovendien is de 

temperatuur hier amper 18°, er is veel bewolking 

en af en toe een bui, gepaard met veel wind, die 

de temperatuur nog omlaag haalt. Mijn vlucht 

voor de winter in België valt niet mee. 

Vrijdag 17 januari 

Opnieuw wordt het een dag met heel wat 

commotie. Op het bouwterrein van de school van 

Murama-Kisaro hebben vier jonge bouwvakkers 

niet kunnen weerstaan aan de verleiding om een 

zak cement te verkopen. Ze geven dit toe na een 

ondervraging door onze directeur. Ze hebben 

hem verkocht voor 8000 RWF, of 2000 RWF 

onder de prijs, zodat ze elk 2000 RWF over-

houden. Dat hebben ze na het werk opgedronken  

maar de pret heeft niet lang geduurd want ze zijn 

hun werk kwijt. 

In het vorige nummer van ons tijdschrift heb ik 

jullie Eric Bangambiki voorgesteld, de jonge 

ingenieur die Caroli opvolgt. Caroli was jarenlang 

de baas van de afdeling bouwwerken. Eric wordt 

voor een proefperiode van één jaar aangesteld en 

zal Caroli opvolgen vanaf 1 februari. Hij zal ook 

dezelfde wedde ontvangen, namelijk 130.000 

RWF per maand bruto. Uwili, die twee jaar 

geleden als leerling hier de beroepsvorming 

gekregen heeft, wordt ploegbaas. Hij zal 

binnenkort trouwen en is al naarstig bezig met 

zijn huis te bouwen, met varkensstal en 

regenwaterput. Dat is weer een voorbeeld van 

snelle evolutie en ontwikkelingssamenwerking. 

Als we even bedenken hoe de situatie in de regio 

Kisaro was op het ogenblijk dat broeder Cyriel 

hier aankwam en vergelijken met wat de regio nu 

geworden is dan is het duidelijk dat zijn werk en 

jullie medewerking geen druppel op een hete 

plaat geweest is, maar wel een lichtend 

voorbeeld van hoe een volgehouden 

systematische aanpak een hele streek tot ont-

plooiing kan brengen. We nodigen jullie graag uit 

om het wonder van ontwikkeling rond Kisaro te 

bezoeken, maar... liefst niet allemaal tegelijk. 

Zaterdag 18 januari 

Op de wekelijkse stafvergadering geef ik mee dat 

we in Genk werken aan de voorbereiding van een 

visienota. Die zal uitgewerkt worden in samen-

spraak met de verantwoordelijken van het CPPA 

en met een grote inbreng vanuit Kisaro. De 

bedoeling is de toekomst van het CPPA Kisaro te 

verzekeren. Ook zullen de grote beleidslijnen 

voor de volgende tien jaar uitgetekend worden, 

met o.a. een groeiende responsabilisering voor 

de verantwoordelijken ter plaatse. Vanaf dit jaar 

zal de boekhouding ook op analytische wijze 

gebeuren zodat elk departement afzonderlijk kan 

worden beoordeeld. Dit alles lijkt ons zinvol want 



 

 

de huidige trendzetters worden oud en de 

bereikte resultaten mogen niet verloren gaan. De 

steun en het enthousiasme van jullie, de vrienden 

van Kisaro, verdient die zorg voor de continuïteit. 

In de namiddag heb ik een bespreking met de 

parochiepastoor Lucien over de vicarissen die de 

parochie mee helpen dragen. Drie priesters zullen 

de verschillende delen van de parochie bedienen. 

Het bisdom heeft de gemeenschap van Rutabo 

van de parochie Muyanza toegevoegd aan Kisaro. 

Er zullen binnenkort nog andere gemeenschap-

pen worden toegevoegd die tot de invloedssfeer 

van CPPA Kisaro behoren. 

Zondag 19 januari 

In de hoogmis van 9 uur komt de bisschop de 

aanpassingen in de parochie Kisaro meedelen en 

hij kondigt aan dat er een dossier zal worden 

opgemaakt om het kerkgebouw uit te breiden 

zodat iedereen aan de kerkdiensten kan 

deelnemen in het droge. Na de hoogmis bezoek 

ik met vrienden het nieuwe dorpscafé in het 

 

centrum en mijn verwondering is groot als ik daar 

Leffe Blond in de aanbieding zie tegen 2,5 €. Er is 

ook een klein restaurant, een zonneterras met 

kleurrijke parasols en comfortabele witte 

kuipzeteltjes. Telkens als ik opnieuw in Kisaro 

kom is er iets veranderd. Van op het terras zie ik 

voertuigen over de nieuwe brede asfaltweg heen 

en weer rijden. Om het uur rijden er ook 

lijnbussen in de richting van Basé, gelegen op de 

baan naar Ruhengeri (Musanze), en naar Byumba. 

Maandag 20 januari 

De groep uit Koekelare en Remi uit Turnhout 

komen ons versterken. Ze zullen hier een keuken 

bouwen aan het huis van de familie Nemeye. Het 

huisje werd eerder al verbeterd en het CPPA 

bouwde er een cisterne van 10 m3. Dit alles werd 

gefinancierd door de vrienden en missiegroepen 

uit Koekelare en Ichtegem. 

Woensdag 22 januari 

We beginnen de verbouwingswerken van 8 

klassen en een bureau, zijnde blok 2 en 3 van de 

school Murama-Kisaro. Dit werk wordt gefi-

nancierd door de provincie West-Vlaanderen via 

VRV Umubano. De uitvoering zal ruim 6 maanden 

in beslag nemen. 

 

De nieuwbouw van blok 5 van 6 klassen (foto op 

pagina 14) hebben we in januari afgewerkt in een 

tijdspanne van 6 maanden. Naar het jaareinde 

toe voorzien we de nieuwbouw van blok 1A en 

later blok 1B. Dit dossier zullen we voorleggen 

aan de provincie Limburg. Op die manier zal de 

Groupe Scolaire de Kisaro beschikken over 

klassen die voldoen aan de huidige normen voor 

ongeveer 1.800 leerlingen in de lagere en middel-

bare afdelingen. 
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Dinsdag 28 januari 

Johan Decru, zijn zus en schoonbroer bezoeken 

het Centrum en bezorgen de nodige fondsen voor 

het installeren van enkele families. We zullen 

meubilair voor hen maken en de nodige uit-

rusting aankopen om de eerder al vernieuwde 

woningen aangenaam in te richten. Morgen 

organiseert de groep van Koekelare een feest 

voor alle medewerkers van het CPPA en voor alle 

families die ze de voorbije jaren geholpen 

hebben. Er is een optreden van een dansgroep in 

traditionele klederdracht en iedereen mag 

aanschuiven voor een stevig middagmaal en een 

drankje. Bedankt, Johan en uw vriendengroep, 

jullie zijn graag gezien in Kisaro. We danken ook 

alle vrienden uit West-Vlaanderen die samen met 

jullie Kisaro steunen. 

 

Het CPPA maakt meteen van de gelegenheid 

gebruik om op een onvergetelijke wijze afscheid 

te nemen van Charles Havugimana (beter bekend 

als Caroli) die met pensioen gaat op 31 januari. 

Hij heeft meer dan 40 jaar op ons Centrum 

gewerkt als verantwoordelijke voor de bouw-

activiteiten. Hij is een “selfmade man” die door 

zijn ervaring een autoriteit was in zijn vakgebied. 

Hij zal in Eric Bangambiki, die hij zelf jaren 

opgeleid heeft tijdens de vakantieperiodes, een 

waardige opvolger vinden. Eric beschouwde hij 

als zijn zoon. Caroli wordt opgenomen in de raad 

van beheer van de ngo. Zo kunnen we verder van 

zijn ervaring genieten en voor hem is het een 

eervolle onderscheiding. 

Donderdag 30 januari 

De vrienden uit Koekelare zijn gisteren 

vertrokken en komen vandaag aan in Brussel. 

Hier blijft het koud en de regenvlagen zijn 

overvloedig. Vandaag hebben we 30 liter per 

vierkante meter moeten slikken. Het wordt een 

ramp voor de opbrengst van de tarwe die door 

roest verziekt is en de bonen zullen ook een 

magere oogst geven. De taluds van de terrassen 

moeten op verschillende plaatsen hersteld 

worden. Onze wegen houden goed stand en zijn 

door dwarse watergreppels stevig beschermd 

tegen erosie. De temperaturen zijn ondermaats 

voor de tijd van het jaar. De opbrengst van de 

aardappelen blijft zeer goed. We halen met 

Sarpomira opbrengsten tussen 30 en 40 ton per 

hectare. Ook de variëteit Karolis scoort zeer goed. 

Zondag 2 februari 

De regen blijft dagelijks ons land overspoelen: 87 

liter per vierkante meter op 4 dagen. Vandaag ga 

ik naar de mis in het vernieuwde kerkje van 

Rusasa. We hebben daar een zijbeuk bijgebouwd 

en een regenwaterreservoir. 

Zaterdag 8 februari 

Trouwfeest van de dochter van Juvénal met de 

zoon van Pascal. Juvénal en Pascal behoren tot de 

eerste medewerkers van broeder Cyriel.  

Ondertussen is Pascal al drie jaar zelfstandig, 

heeft een maalderij en kocht onlangs een auto 

die hij af en toe ook als taxi gebruikt. Zijn zoon is 

afgestudeerd aan een Ugandese hogeschool in de 

afdeling mechanica. De kinderen van onze 

medewerkers profiteren blijkbaar van de nauwe 

banden tussen de families van het Centrum en de 

evolutie die hun ouders mochten meemaken. Het 



 

 

 

openluchtfeest werd niet verstoord ondanks de 

dreigende donkere wolken. 

Woensdag 12 februari 

Vandaag worden 16 varkens geslacht, de weke-

lijkse bestelling voor La Galette uit Kigali. De 

activiteiten in de varkensafdeling breiden nog uit. 

Ook de kunstmatige inseminatie bij de kwekers in 

de regio en ver daarbuiten blijft toenemen. In 

2019 waren er 500 externe ki's en 100 in het 

Centrum. In januari waren er al 45 en in februari 

48. Als die trend aanhoudt zullen we voor 2020 

op hetzelfde totaal uitkomen. Gelukkig kunnen de 

bezoekers regelmatig het nodige materiaal mee-

brengen, vooral de groep van het Sint-Jozef-

instituut van Bokrijk. Onze beren vervelen zich 

hier niet en mogen tweemaal per week sperma 

afleveren dat dan verdund wordt en verdeeld in 

meerdere dosissen die in de koelkast bewaard 

worden. Op bestelling rijdt onze specialist dan 

met de motor naar de kwekers in de regio. Het is 

een business geworden. 

Donderdag 13 februari 

We vertrekken met een bouwploeg naar Mutete 

om een cisterne van 30 m3 te bouwen voor de 

plaatselijke school in opdracht van VRV Umu-

bano, onze West-Vlaamse partner. Het is de 

tweede in een project van drie. De derde zal 

gebouwd worden in opdracht van onze Duitse 

partner Kunga-Rwandahilfe uit  Koblenz. 

  

Vrijdag 14 februari 

Het bestuur van de ngo CPPA Kisaro komt in een 

bijzondere algemene vergadering bijeen voor een 

bespreking van de administratie en de boek-

houding en in het bijzonder de analytische. 

Woensdag 19 februari 

Bezoek van Albert Devloo, vergezeld van zijn 

zuster en schoonbroer en een neef. Ze zijn allen 

afkomstig uit West-Vlaanderen en reizen gedu-

rende enkele weken door Rwanda. Ze zijn zeer 

enthousiast over ons project. Het is een aan-

gename kennismaking. 

Zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 februari 

Bezoek van Grietje Bruynooghe met haar 

kinderen, schoon- en kleinkinderen. Voor Grietje 

is het weerzien met Kisaro een moment van grote 

verwondering bij het vaststellen hoe groot de 

verandering is tegenstelling tot twaalf jaar 

geleden toen we samen voor de eerste keer 

Kisaro bezochten. Inderdaad na zoveel jaar is 

Kisaro geëvolueerd van een grote boerderij naar 

een multidisciplinaire onderneming. Maandag 

vertrekken we samen rond 14 uur met 2 jeeps op 

rondreis in Rwanda. Eerst naar Rwamagana. 

Dinsdag doen we een safaritocht door het 

Akagerapark. Woensdag rijden we van Rwama-

gana over Karembo, Bugesera, Kamonyi, Mu-

hanga naar Kabgayi. Donderdag bezoeken we de 
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paleizen van de Mwami in Nyanza en rijden dan 

over een piste dwars door het binnenland via 

Gitwé naar Kibuye aan het Kivumeer waar we  

vrijdag een rustdag nemen. Zaterdag reizen we 

over de Nyabarongo (begin van de Nijl) en Mu-

hanga terug naar Kigali. Daar brengen we de 

namiddag door in de tuinen van het hotel Mille 

Collines en vertrekken in de vooravond naar de 

luchthaven. Iedereen neemt onuitwisbare 

herinneringen mee uit dit kleurrijke en beto-

verende land dat voor één week overgoten werd 

door de zonnestralen. Bedankt voor het onver-

getelijk bezoek. Ik blijf nog twee weken om mijn 

werk voorlopig af te ronden. Op 14 maart zal ook 

ik naar België vertrekken om einde juni terug te 

keren naar Kisaro. 

Zondag 1 maart 

Het weer slaat na één week zon ineens om naar 

het klassieke weertype van maart en april. Dat 

begint ‘s morgens met zon naar hoge middag-

temperaturen. Deze vormen onweerswolken die 

in de namiddag opstuwen vanuit alle valleien en 

ons in een kletterend onweer dompelen waarbij 

de bliksemschichten aan alle kanten rondom ons 

neerzwiepen en het dondergeroffel onheil-

spellend aanzwelt tot wanneer de zondvloed 

neerstort en het orkest met een laatste harde 

knal plots stilvalt. Windstoten vernielen onder-

tussen een deel van de rijpende maïs op de 

terrassen. Het is tijd om naar bed te gaan. 

Morgen kunnen we de schade opnemen. Ook dat 

is boeren in Rwanda. 

Maandag 2 maart 

Ik heb bezoek van Kunga uit Koblenz voor de 

bespreking van het project in Mutete en als ze 

weg zijn richting luchthaven begint het onweer 

opnieuw. Ik krijg het bericht dat Jean-Paul met 

zijn tractor en de aanhangwagen geladen met 

vierduizend bakstenen motorbreuk heeft. Hij 

moet alles achterlaten en met een motortaxi naar 

hier komen. Morgen zullen we de bakstenen 

overladen op de vrachtwagen en het gevaarte 

met de oude tractor naar het Centrum slepen. 

“Halo Jo, overkomst dringend gewenst, er is geen 

radio aan boord”. 

 

De metalen golfplaten rammelen boven mijn 

hoofd, daarna wordt het gerammel gekletter. 

Meteen wordt het regenwater onder de voordeur 

naar binnen gezwierd. Dan is het moment 

aangebroken om dweilen te leggen aan alle 

deuren aan de windzijde. Op een tweetal 

plaatsen druppelt ook een beetje water door de 

voegen van het plafond. De plaatsen zijn me 

bekend maar het is niet te verhelpen. In de 

huisjes van de arme mensen is het nog zoveel 

erger, een magere troost. 

Zaterdag 7 maart 

Ik schrijf de laatste regels voordat Lieve, Rudy en 

Wim Moens op bezoek komen. Zij overnachten 

vanavond in onze chambre d’hôtes op de 

heuveltop. Het zijn mijn laatste bezoekers want 

volgende week zaterdag 14 maart kom ik terug 

naar België. 

Beste vrienden van Kisaro, jullie hebben ons 

weer zeer gul gesteund. Jullie blijven ons energie 

geven om dit project door te zetten. Van harte 

bedankt, hopelijk komen we elkaar bij een of 

andere gelegenheid wel eens tegen. Jullie 

namen staan in mijn geheugen maar ik ken niet 

alle gezichten van die talrijke groep. Samen gaan 

we stilaan naar een jubeljaar van 50 jaar Kisaro. 

Fantastisch! 



 

 

SJIB naar Kisaro (Renate Kelchtermans) 

Ook in 2020 maken tien leerlingen en vier leerkrachten van het Sint-Jozefinstituut van Bokrijk een inleefreis 

naar Kisaro en ze verkennen ook een tweetal dagen de rest van het land. De verantwoordelijke leerkrachten 

overleggen met Gerard hoe ze er voor de leerlingen een topbelevenis van kunnen maken. Een van hen laat 

ons  binnenkijken in haar gedachten.

Toen in het schooljaar 2017-2018 de inleefreis in Rwanda haar opstart kende, zat het al in mijn 

achterhoofd dat ik zo’n reis ook wel eens wilde maken.  Als ze mij vroegen of ik mee wilde gaan, 

antwoordde ik telkens dat ik dat in de toekomst wel 

wilde doen, maar dat de tijd er nog niet rijp voor was. 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 spookte het idee om 

mee te gaan opnieuw door mijn hoofd, maar de 

plaatsen voor de inleefreis waren al snel volzet en door 

de vakantie thuis van en met de kinderen, kwam de 

datum niet erg gelegen. 

Toen het voor mij ontzettend drukke schooljaar 2019-

2020 aanbrak, was de tijd rijp om opnieuw serieus te 

overwegen om mee te gaan naar Rwanda.  Een van 

mijn jongens wil graag meedoen aan de toelatingsproef voor geneeskunde en alle jongens gaan op 

buitenlands Chirobivak waardoor de gezinsvakantie moeilijk te plannen valt.  Dus het ideaal moment om 

mee te gaan op  inleefreis. 

Ondertussen zijn zowel de collega-leerkrachten als de leerlingen die meegaan bekend en het belooft voor 

mij een leerrijke sprong in het onbekende te worden : de eerste keer naar het buitenland zonder mijn 

gezin, de eerste keer buiten Europa en ook de eerste keer naar Afrika, de eerste keer rechtstreeks in 

contact met de lokale bevolking (ver weg van toeristische gebieden), de eerste keer inentingen, de eerste 

keer een visum, de eerste keer zo’n lange vlucht… 

Nog een berg werk te verzetten voor het zover is, maar ik twijfel er niet aan dat het sneller juli zal zijn dan 

dat ik nu verwacht.  Ik kijk er al met spanning naar uit… 

 

 

Noteer reeds in je agenda dat de Rwandadag dit jaar plaats vindt op zondag 4 oktober in 

zaal De Schalm in Genk-Boxbergheide.
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Er roert wat in België (redactie) 

'Changemakers' 

Paul en Jef namen deel aan de 'Dag van de 

Vierde Pijler' in het Vlaams Parlement. De 

Vierde Pijler is een onderdeel van 11.11.11 

dat actie blijft voeren met 'Change-

makers', mensen die door hun inzet een 

stukje van de wereld veranderden. 

Broeder Cyriel is een van die 36 change-

makers. Je vindt zijn 'pagina' op: 

https://changemakers.11.be/changemake

r/43/BroederCyriel. 

 

Paul 

'Fureri'  

De roman gebaseerd op het leven van 

broeder Cyriel doet het goed. Marc 

Dedecker ging het boek voorstellen in de 

Rotaryclub van Genk Staelen en hij 

oogstte veel bijval. Jij hebt 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. Je kan 

het ook afhalen op een van de 

verkooppunten (zie www.kisaro.be) of op 

het PIC in Kiewit en je betaalt ter plaatse 

(slechts) 20 euro. 

 

 

Steun uit Deinze 

Het stadsbestuur van Deinze ondersteunt 

de bouw van een regenwaterput aan blok 

1 van de vernieuwbouw van de school in 

Murama. Het stadsbestuur schreef 

daarvoor 893 euro over! Waarvoor dank! 

Stille werkers 

Als jij om de drie maanden je tijdschrift 

stipt in je brievenbus krijgt, dan is dat 

dankzij onze 'dagpost', mensen die niet 

graag meer 's avonds vergaderen maar die 

wel met plezier op een namiddag de 

tijdschriften verzendklaar maken en naar 

de post brengen. 



 

 

Nieuwjaarsreceptie Noord-Zuid 

in Genk 

Traditiegetrouw nodigt het stadsbestuur 

de verenigingen die zich inzetten voor de 

Noord-Zuidwerking uit op een 

nieuwjaarsreceptie waar ook de resultaten 

van de 11.11.11-actie toegelicht worden. 

Onze afgevaardigden José en Jeanne 

waren present. We ontvingen overigens 

van het stadsbestuur een subsidie van 

1.900 euro voor onze werking en voor het 

project. Hartelijk dank. 

 

Er roert wat in Rwanda (redactie) 

Herdenking overlijden broeder 

Cyriel

Traditiegetrouw draagt de pastoor van de 

parochie elk jaar op 13 januari een mis op 

ter nagedachtenis van broeder Cyriel. Dan 

worden er ook bloemen neergelegd aan 

het monumentje waarin zijn asurne be-

waard wordt. 

Rutabo bij de parochie Kisaro 

De bisschop draagt de wijkcentrale Rutabo 

- waar we de kerk opknapten - over van de 

parochie Muyanza aan de parochie Kisaro. 

 Er zullen nog uitbreidingen volgen. 

Nieuwbouw school Murama in 

gebruik 
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Zoals je weet is de totale renovatie van de 

school van Murama, de eerste die broeder 

Cyriel bouwde, een omvangrijk werk. Een 

eerste blok is intussen vernieuwd en in 

gebruik genomen door de leerlingen. Half 

januari stapten ze fier hun nieuwe klas-

lokalen binnen. Aan de omgeving is nog 

wat werk. 

Koekelare in Kisaro 

Elk jaar gaat Johan Decru met een groepje 

vrienden uit Koekelare naar Kisaro om er 

een aantal klussen op te knappen. Als de 

werkdag voorbij is gaat het er soms jolig 

aan toe. 

Jonge boeren in actie 

 

Mede dankzij de provincie West-

Vlaanderen en de VRV Umubano konden 

een aantal boerderijtjes gebouwd worden 

die de jonge boeren kunnen pachten om 

zo hun loopbaan te starten. Ze maken er 

werk van. Hier verpozen Ngabire en 

Rumuli even met hun dochtertje op hun 

mooi bewerkt terras. 

Sociale woningen voor de 

gemeenschap 

Onze mensen voeren in opdracht van de 

gemeente (secteur) regelmatig sociale 

werken uit voor een jonge ongehuwde 

moeder of weduwe. 

De' secteur' stelde mannen aan om in het 

kader van Umuganda (maandelijkse 

werkdag voor de gemeenschap) blokken 

te maken en een kleine sociale woning te 

bouwen. Wij plaatsen dan het houten dak 

en een dakbedekking met golfplaten die 

we hebben van de afbraak van Blok V van 

de school Murama. Later zullen we daar 

ook ramen en buitendeuren plaatsen. 

 

 

Noteer reeds in je agenda dat de Rwandadag dit jaar plaats vindt op zondag 4 oktober in 

zaal De Schalm in Genk-Boxbergheide.

 

 



 

 

Jaarverslag 2019 (redactie) 

Het jaarverslag van het voorbije werkjaar werd 

goedgekeurd door het Comité. 

Dit verslag vertelt zowel over de werking in het 

Noorden, bij ons dus, als over die in het Zuiden, in 

Kisaro. 

De werking in het Noorden heeft twee luiken. Het 

eerste zijn de educatie en de sensibilisering. De 

inleefreis van de leerlingen van het Sint-

Jozefinstituut van Bokrijk en de lancering van de 

roman Fureri waren dit jaar blikvangers. Dit 

laatste bracht intussen netto bijna 4.000 euro op. 

Heb je nog geen exemplaar? Voor 25 euro sturen 

we het op naar jou thuis.  

Het tweede luik is de fondsenwerving. Wij 

mochten een heel belangrijke som ontvangen als 

erfenis n.a.v. het overlijden van pastoor Jan 

Oosterbos eind 2018. Onze gebruikelijke 

ontvangsten (giften, subsidies, acties, ...) 

bedroegen in 2019 net geen 100.000 euro. Bijna 

60% hiervan komt voort uit giften. Het 

cirkeldiagram hieronder toont waar de andere 

ontvangsten vandaan komen.  

De werking in Kisaro ondersteunen wij op drie 

manieren. Wij kopen en verzenden materialen 

aan die in Rwanda niet beschikbaar zijn. In 2019 

werd voor ongeveer 28.500 euro aangekocht en 

verzonden, voornamelijk kruiwagenwielen, 

vitamines en toebehoren voor de ki van varkens 

en een verdovingspistool voor het slachten van 

de varkens. 

Verder is er de adviserende ondersteuning door 

Gerard Moerman die vorig jaar zes maanden in 

Rwanda verbleef.  

Ten slotte maakten we 88.000 euro in geld over. 

Hiermee werd o.a. regenwaterputten gebouwd, 

de kleuterschool van Gitatsa opgetrokken, 

parochiegebouwen hersteld en uitgebreid. Een  

groot bedrag is bestemd voor de volledige 

renovatie van de school van Murama, de eerste 

die broeder Cyriel destijds bouwde. Met dit geld 

werd ook een lichte vrachtwagen Fuso Canter 

aangekocht.  

Wie de cijfers in detail wil bekijken verwijzen we 

naar de volgende pagina en wie het volledige 

verslag (digitaal) wil lezen (20 pagina's) kan een 

mailtje sturen naar jef.gabriels@telenet.be. 

 

 

 

 

 

REKENING 2019  
 

ONTVANGSTEN (zonder 
bijzondere ontvangsten) 

GIFTEN (58%) 

ACTIES (6%) 

STEUN/SUBSIDIES 
(17%) 

VERKOOP BOEK 
(11%) 

RWANDADAG 
(8%) 
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Financiën in 2019 (Marinette Willems) 

 

  REKENING 2018 BUDGET 2019 REKENING 2019 BUDGET 2020 

SALDO 31/12/N-1 € 21 134,09 € 44 814,23 € 44 814,23 € 89 488,08 

ONTVANGSTEN         

GIFTEN € 44 504,40 € 35 000,00 € 57 384,90 € 50 000,00 

ACTIES € 8 199,54 € 7 000,00 € 6 358,26 € 6 000,00 

STEUN/SUBSIDIES € 15 775,39 € 13 300,00 € 17 300,10 € 15 000,00 

UITZONDERLIJKE ONVANGSTEN € 0,00 € 103 660,17 € 103 660,17 € 140 000,00 

VERKOOP BOEK € 0,00 € 10 000,00 € 10 774,25 € 500,00 

RWANDADAG € 6 796,20 € 6 500,00 € 7 479,20 € 6 500,00 

INTRESTEN BANK € 14,32 € 14,00 € 19,33 € 20,00 

TOTAAL ONTVANGSTEN € 75 289,85 € 175 474,17 € 202 976,21 € 218 020,00 

BEGINSALDO + ONTVANGSTEN € 96 423,94 € 220 288,40 € 247 790,44 € 307 508,08 

UITGAVEN         

AANKOPEN EN VERZENDING € 5 860,37 € 60 000,00 € 28 460,57 € 30 000,00 

DRUKWERK/POST/TELEFOON € 2 299,27 € 2 500,00 € 2 069,32 € 2 500,00 

KOSTEN BOEK € 0,00 € 7 000,00 € 6 905,55 € 0,00 

RWANDADAG € 2 556,70 € 2 500,00 € 2 416,28 € 2 500,00 

BANKKOSTEN € 80,62 € 100,00 € 154,89 € 150,00 

ALLERLEI/WERKING € 2 158,75 € 6 000,00 € 30 295,75 € 6 000,00 

SPECIES KISARO € 37 500,00 € 35 000,00 € 88 000,00 € 40 000,00 

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

TOTAAL UITGAVEN € 51 609,71 € 113 100,00 € 158 302,36 € 81 150,00 

SALDO OP 31/12/N € 44 814,23 € 107 188,40 € 89 488,08 € 226 358,08 

 
Hierboven zien jullie een overzicht van onze ontvangsten en uitgaven van 2018 en 2019. De uitgaven van 
2019 plaatsen we naast het budget zoals we dat raamden voor hetzelfde jaar. In de laatste kolom lees je 
welke ontvangsten en uitgaven we in 2020 verwachten. 
 



 

 

Opmerkelijk zijn uiteraard de bijzondere 

ontvangsten die we zowel in 2019 als in 2020 

mogen inschrijven door het legaat van pastoor 

Jan Oosterbos. Dat betekent enorm veel voor 

onze werking. Overigens betaalden we aan de 

Vlaamse belastingdienst de belasting op deze 

erfenis (20.711,11 euro). 

Het is wellicht nuttig om even te kijken naar de 

evolutie van de 'gewone' ontvangsten. We doet 

dat met onderstaande grafiek.  
 

 

 

 
 
 
De giften stijgen tot boven het peil van vijf jaar 
geleden. Zoals je weet was er in 2016 een dip 
omdat we dat jaar geen fiscale attesten konden 
afleveren. In die moeilijke periode konden we 
rekenen op onze vrienden van de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano.  
 
Het bedrag van de ontvangen subsidies blijft de 
laatste jaren quasi ongewijzigd. We mogen elk 
jaar rekenen op een belangrijke subsidie van de 
provincie Limburg, die de vorige jaren vooral 
besteed werd aan het bouwen van 
regenwaterputten.  Maar ook Stelimo, de stad 
Genk en de Vierde Pijler dragen hun steentje bij. 
De Rwandadag, een klassieker, brengt elk jaar 
een mooi bedrag op en de acties worden vooral 
georganiseerd door de scholen van Bokrijk en 

Sint-Truiden, die beide een nauwe band met 
Kisaro hebben.   
 
Hoe de 88.000 euro gebruikt werden die we dit 
jaar naar Kisaro stuurden vertelden we hierboven 
reeds.  
 
Momenteel bereiden we een beleidsnota voor.  
In 2022 is het honderd jaar geleden dat broeder 
Cyriel geboren werd en vijftig jaar geleden dat hij 
voor het eerst naar Rwanda vertrok. Dat willen 
we  niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit magische jaar ook 
een belangrijk jaar zal zijn voor de toekomst van 
het project. 
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Fiscale attesten (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. 

Materialen die ook in Rwanda aangeschaft 

kunnen worden, kopen we ter plaatse.     

Het bedrag dat je overschrijft geeft je 

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. 

Onze penningmeester puzzelde alle giften 

van vorig jaar bijeen en zorgde ervoor dat 

de lijst van de schenkers en de 

overgeschreven bedragen keurig 

meegedeeld werd aan het ministerie van 

Financiën, zodat je gift in principe reeds 

opgenomen is in je belastingdossier. 

Tevens zond onze penningmeester je jouw 

fiscaal attest. Als je een gift deed van 

minimum 40 euro en het fiscaal attest nog 

niet zou ontvangen hebben, neem dan 

contact op: 

-per mail (jef.gabriels@telenet.be) 

-of telefonisch (0475/473209). 

Hartelijk dank! Zonder jouw bijdrage kan 

het project niet werken. 

 

 

Nieuw mailadres 

 

Het e-mailadres van Gerard Moerman is 

gewijzigd.  

Dat is nu gerardmoerman42@gmail.com. 

Pas je dat aan in je adressenbestand?  

Zijn vorige mailadressen verdwijnen 

onherroepelijk. 



 

 

 


