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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA - JAARGANG 44 NR. 2 

 

ZOMERNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezerm 

Ons paasnummer was net naar de drukker toen Covid-19, met roepnaam corona, met volle kracht 

toesloeg en ons openbaar leven lamlegde.  

We zijn intussen drie maanden verder en de samenleving krabbelt moeizaam overeind. Het zal nooit 

meer worden zoals het was. Jongeren en ouderen worden totaal verschillend getroffen door Covid-

19. Jongeren worden geconfronteerd met de economische en schoolse ravage die het virus aanricht, 

ouderen betalen met hun leven: het aantal 65-plussers dat in ons land overleed van januari tot mei is 

40% hoger dan normaal. 

Dat is ook de reden waarom onze Rwandadag van 4 oktober niet zal plaatsvinden in zijn tradi-

tionele vorm. Ons trouw publiek behoort in dergelijke mate tot de risicogroep dat we het niet 

verantwoord vinden - zelfs al zou het mogen - om zoveel mensen in één ruimte samen te brengen 

voordat er een efficiënt en ruim verspreid vaccin op de markt is. We komen dus op 4 oktober niet 

samen in zaal De Schalm in Boxbergheide. 

Onze Rwandadag heeft  twee doelstellingen: enerzijds een contactmoment creëren waarbij de 

sympathisanten van het project elkaar ontmoeten en waarbij informatie uitgewisseld wordt, 

anderzijds een financieel steuntje geven aan het project. Ons comité onderzoekt nu hoe we die 

doelstellingen toch zo goed mogelijk kunnen realiseren 

in afwachting van betere tijden. Je leest er alles over 

in ons volgend nummer. 

Omdat de diensten van de post niet onder de 

lockdown vielen - en met dank aan zuster Alfonsine die 

de boekjes helemaal alleen en 'in quarantaine' 

verzendklaar maakte - kon het vorige nummer nog 

netjes op tijd in uw brievenbus bezorgd worden, maar 

de vergaderingen van ons comité vonden digitaal 

plaats. Er zijn enkele belangrijke bestuursbeslissingen 

genomen en daar lees je meer over in dit nummer. 



 

 

Gerard Moerman kon net op tijd uit Rwanda vertrekken. Op 15 maart landde hij in Zaventem, één 

dag nadat de eerste coronabesmetting in Rwanda was vastgesteld en enkele dagen voordat de 

luchthaven van Kigali dichtging. Dankzij de moderne technieken kan hij echter de gebeurtenissen in 

Kisaro op de voet volgen en zoals gebruikelijk vormt zijn 'kroniek' dan ook de hoofdbrok van dit 

nummer. Je zal lezen dat onze mensen in Kisaro het voortreffelijk doen. Wanneer Gerard terug naar 

Kisaro kan is nog niet duidelijk. 

Je kan ons nog altijd helpen met de verdere uitbouw van het project! Als je dat wil doen, 

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 een heel fijne zomer!   

SJIB niet naar Kisaro (redactie) 

Tien leerlingen en vier leerkrachten van het Sint-Jozefinstituut van Bokrijk zouden op 3 juli 

vertrekken voor een onvergetelijke inleefreis naar Rwanda en Kisaro. Ze zouden er kennis-

maken met het project maar ook met het land.  

Helaas, ook hier stak corona een stokje voor. Op 2 april, de lockdown was toen al bezig, 

ontvingen we volgend berichtje van de school:  

"Gisteren is er een directieraad geweest op school. Hierin is beslist om ook de reis naar 

Rwanda niet te laten doorgaan. De kans dat dit op een veilige manier kan gebeuren, is 

immers bijna onbestaand. We doen dit met spijt in het hart… ook veel leerlingen hadden 

stiekem gehoopt dat het toch nog zou doorgaan. We hopen dat het virus in Kisaro niet te 

hard zal toeslaan… We hopen ook dat jullie en jullie familie in goede gezondheid blijven en 

dat we elkaar na de opheffing van de coronamaatregelen weer gezond zullen zien." 

In de loop van de volgende maanden zal bekeken worden wat er in de toekomst mogelijk is. 

 

Onze Rwandadag vindt dit jaar vanwege corona niet plaats op de 

gebruikelijke wijze. Hoe we het dit jaar aanpakken lees je in ons 

septembernummer. 
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Kroniek van Gerard (Gerard Moerman) 

 
Vrijdag 13 maart 

 

De laatste dagen ben ik beginnen twijfelen over 

mijn terugkeer naar België. Het besef dat het 

coronavirus COVID-19 ook België in zijn greep 

heeft maakt me ongerust omdat ik, ten gevolge 

van de zware longontsteking die me vorig jaar 

geveld heeft, niet bestand ben om dat virus te 

overwinnen. Anderzijds is de kans dat het virus 

ook Rwanda bereikt heel reëel en dan zijn de 

omstandigheden om me te beschermen beter in 

België. Bovendien zou een wijziging van mijn 

visum en een omboeking van mijn vliegticket 

bijna onmogelijk zijn. Ik beslis dus om morgen 

toch Rwanda te verlaten.  

 

Zaterdag 14 maart 

 

Ik vertrek met Evariste om 17 u naar de lucht-

haven. De toegangscontrole is al “corona-proof”: 

politie met mondmaskers en handschoenen, 

ontsmettingsmiddelen. Ik besef dat ik mijn knop 

zal moeten omdraaien om me aan een verande-

rende maatschappij aan te passen en te focussen 

op veiligheid en bescherming. Ik zal in een andere 

wereld landen. Voor ik in het vliegtuig zit is mijn 

temperatuur al driemaal gemeten. Die revolvers 

die op mijn voorhoofd gericht worden werken 

blijkbaar perfect want mijn temperatuur is 35,7° 

en verhoogt naarmate mijn stress toeneemt tot 

36,4°C. Ik heb geen mondmasker en dat blijkt ook 

niet verplicht te zijn alhoewel een deel van de 

passagiers er een dragen. 

 

Zondag 15 maart 

 

We landen in coronagebied. Zaventem con-

troleert nochtans onze temperatuur niet, we 

moeten wel de anderhalve meter discipline aan-

leren. Niemand mag me komen ophalen, het is 

veiliger met de trein naar de familie te rijden.  

Elkaar ontmoeten is nu ook ellebogenwerk 

geworden. Vroeger was dat alleen aan de politiek 

voorbehouden maar dat is nu veralgemeend. Wat 

staat er me nog allemaal te wachten? Handen 

wassen, “ne me touche pas”, ontsmetten. 

Hoesten of niezen is voldoende om scheef be-

keken te worden.  

Ik verneem via internet dat de eerste besmetting 

in Rwanda gisteren werd geregistreerd: een 

Indiër die terugkeerde uit verlof. Daar springen 

ineens alle lichten op rood (wat hier nog niet het 

geval is). 

 

Maandag 16 maart 

 

Ik moet nog heel wat boodschappen doen. Kan 

dat nog? De bank: schoorvoetend, op afstand, 

bang… Naar de huisdokter voor routinecontrole: 

“Oh nee, nu niet, later misschien.” Naar een 

garage in Lochristi om een wisselstuk voor de 

Canter in Kisaro: ”Kom maar af, ga best naar de 

achterdeur, je kan daar aankloppen, we geven 

het je mee”. ’s Anderendaags blijkt dat het 

overbodig was want het zal niet meer in Kisaro 

geraken aangezien de luchthaven in Kigali ge-

sloten wordt.  

Ik moet ook dringend naar het warenhuis om 

mijn voorraad in te slaan. Ook daar hetzelfde 

gedoe: ontsmetten, afstand bewaren… Gelukkig 

heb ik thuis nog enkele rollen toiletpapier want 

dat rek is leeg.  

Wat is me dat hier allemaal. Het wordt echt 

wennen. 

De volgende dagen leer ik nog een Engels woord 

toevoegen aan mijn woordenschat: lockdown. Er 

zijn tegenwoordig meer en meer Vlaamse woor-

den die te hard overkomen, we moeten het dan 

maar in het Engels slikken. 



 

 

In Kigali had de “first case” (de Indiër) vorige 

zaterdag deelgenomen aan een vergadering op 

de Belgische ambassade. Hij is gisteren ziek 

geworden, getest en positief bevonden met als 

gevolg dat vanaf vandaag de Belgische 

ambassade gesloten is voor onbepaalde tijd. De 

regering reageert zeer alert en de maatregelen 

om verdere besmetting in te dijken volgen elkaar 

op: onderzoek van de contacten, quarantaine, 

testen, algemene richtlijnen voor de bevolking.  

 

Zondag 22 maart 

 

In Rwanda wordt de lockdown ingesteld (zeven 

dagen na de eerste besmetting). Kigali, de brui- 

 
sende stad, is leeg en verlaten. De scholen en 

gebouwen voor erediensten worden gesloten in 

gans het land. Het openbaar vervoer is verboden. 

Voor ons centrum zijn de gevolgen economisch 

niet dramatisch. We mogen verder 

levensmiddelen blijven leveren in Kigali en de 

landbouw mag doorgaan. Het graan wordt 

ingezaaid, zoveel mogelijk rekening houdend met 

de afstandsregels en het slachten van de varkens 

blijft doorgaan. De bouwwerken worden 

stilgelegd en de ateliers sluiten. We zullen onze 

mensen die technisch werkloos worden een 

dagelijkse vergoeding geven volgens de 

samenstelling van hun gezin. Ook de alleen-

staanden krijgen een aangepaste dagvergoeding.   

 

Het is interessant het verder verloop te volgen 

van de verspreiding van het virus: tien dagen 

later zijn er 41 positieve gevallen geregistreerd 

en in afzondering geplaatst. De vijf volgende 

dagen komen er gemiddeld zes bij. 

 

Vrijdag 27 maart 

 

Mijn schoonbroer, Adrien Van Poucke, is 

overleden. Hij was 86 jaar. Hij was altijd erg ge-

interesseerd in het werk van broeder Cyriel en in 

het vervolg van zijn missie door mij. Hij was als 

het ware mijn grote broer. 

 

Vrijdag 3 april 

 

Alle geregistreerde Covid-besmettingen zijn het 

gevolg van vreemdelingen die Rwanda zijn 

binnengekomen. De luchthaven is gesloten, de 

grenzen met de buurlanden ook. Het vracht-

verkeer wordt aan de grens streng gecontroleerd 

en de chauffeurs worden getest.  

Er zijn 89 positieve gevallen geregistreerd. De 

eerste patiënten beginnen de Covid-afdeling te 

verlaten na genezing. Er zijn geen patiënten op 

intensieve en geen overlijdens.  

De weersomstandigheden zijn bar slecht. Het 

regent overvloedig en de wind is stormachtig. In 

de omgeving van Kisaro zijn meerdere woningen 

vernield door modderstromen. Eens te meer 

wordt het voordeel van goede terrassering van de 

gronden bewezen. De terrassen vormen een 

goede bescherming tegen modderstromen. Onze 

landbouwgewassen staan veilig op deze 

terrassen. De aardappelen lijden geen schade, 
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zelfs de jonge tarwe houdt goed stand. De 

sorghum groeit goed. 

 

Woensdag 15 april 

 

De specialist die de leiding heeft van Medisch 

Centrum voor Covid in Rwanda geeft toelichting 

(we geven dit weer in de originele Franstalige 

versie zoals gepubliceerd in The New Times 

Kigali): 

Le Dr Sabin Nsanzimana, directeur général du 

Rwanda Biomedical Centre (RBC) a expliqué à The 

New Times comment les patients sont traités.  

'La première chose est de trouver des personnes 

infectées avant qu'elles ne montrent les signes, la 

seconde est de traiter les symptômes avant qu'ils 

n'apparaissent, et la troisième est de stabiliser le 

corps et les organes en cas de besoin', dit-il.  

Nsanzimana explique qu'en l'absence de 

médicament spécifique, COVID-19 est affaibli par 

le traitement des symptômes avec des 

médicaments déjà disponibles.  

Il existe plusieurs types de médicaments, mais par 

exemple, si quelqu'un a besoin d'oxygène, vous en 

fournissez et le corps produit des anticorps 

lorsqu'il se stabilise.  Lorsque le corps a une 

température élevée, nous utilisons des 

antipyrétiques pour réduire la fièvre, et quand on 

tousse, nous utilisons des médicaments anti-toux.'  

 Il a ajouté que tout dépend du type de 

symptômes que présente le patient. Les 

personnes âgées et les personnes souffrant de 

problèmes de santé sous-jacents se sont révélées 

être les plus vulnérables aux complications liées 

au développement de ce nouveau coronavirus.  

'Même pour certains de nos patients qui souffrent 

de maladies chroniques comme l'asthme ou le 

diabète, nos médecins traitent ces conditions au 

centre de traitement COVID-19.  Ceux-ci ont 

également récupéré et déchargé, malgré des 

conditions sous-jacentes.  Nous étions très 

heureux de la façon dont nos médecins ont réussi 

à les traiter.  

Vous traitez simplement les conditions qu'ils ont, 

puis réduisez le fardeau du coronavirus en 

traitant ses symptômes.  Et nous avons de la 

chance maintenant, nos patients développent des 

anticorps si rapidement, et nous espérons que 

cela continuera ainsi.'  

 Médicaments envisagés  

Nsanzimana a déclaré: 'Il existe trois 

médicaments que nous proposons dans nos 

options de traitement qui sont spécifiques au 

virus, mais qui sont toujours en cours d'essai car il 

n'existe aucun médicament confirmé contre le 

coronavirus dans le monde.'  

Les drogues sont:  Lopinavir / ritonavir qui est 

actuellement utilisé au Rwanda pour traiter et 

prévenir le VIH, l'hydroxychloroquine qui est 

généralement utilisée pour prévenir et traiter le 

paludisme et le remdesvir, un médicament 

antiviral à l'étude comme traitement possible 

pour le COVID-19.  

Cependant, ces trois médicaments n'ont pas 

encore été utilisés car aucun patient n'en a eu 

besoin.  

 Pourquoi zéro décès COVID-19  

Selon Nsanzimana, de nombreux facteurs peuvent 

être attribués au fait qu'aucun décès n'a été 

enregistré au Rwanda, y compris des tests 

précoces, avant que l'on ne puisse développer des 

complications.  

Ce n'est pas parce que nos patients sont plus 

jeunes, parce que nous avions peu de patients 



 

 

âgés de plus de soixante ans, et ils se sont tous 

rétablis.  Donc, la raison n'est probablement pas 

l'âge, mais un traitement précoce.  

 Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que cela 

ne se produira pas à l'avenir, mais nous faisons de 

notre mieux pour l'empêcher.'  

Nsanzimana dit qu'ils ne connaissent pas grand-

chose au virus, mais qu'ils apprennent de 

nouvelles choses chaque jour et espèrent prévenir 

de nouvelles infections et complications.  

'Nous devons protéger les personnes âgées;  

partout où il y a une personne âgée de plus de 

soixante ans, car elle pourrait avoir de graves 

complications. Nous les protégeons en ne les 

abordant pas, en ne les serrant pas dans leurs 

bras, en ne partageant pas d'ustensiles avec eux 

et les autres'.  

Hij heeft de toestand blijkbaar perfect onder 

controle. 

 

Vrijdag 17 april 

 

Safari vertelt: 

'Vanaf 7.00 uur hadden we genoeg regen. Goed 

voor de gewassen. De afgelopen twee dagen 

waren zonnig. We hebben geen arbeiders in de 

velden behalve een klein aantal die de 

aardappelen aan het sorteren zijn. 

In de velden is het zaai- en plantwerk voor dit 

seizoen bijna klaar. Voor de patatten is het 

gedaan met planten in het hangarblok. Omdat er 

nog plantaardappelen over zijn (300-400 kg), 

zullen we morgenochtend wat terrassen ploegen 

bij Kagusa B (aan Birende), de aardappelen 

planten en zo het seizoen afsluiten. Deze week 

hebben we de tarwe behandeld met het 

herbicide. De tarwe is goed! Ze is in de laatste 

week van maart gezaaid. De bonen staan ook 

goed. De staakbonen in blok II zijn al geschoffeld 

en behandeld met dithane. In het blok Kibingwe II, 

in de terrassen langs de weg, worden de 

staakbonen al geleid. In hetzelfde blok staan de 

struikbonen ook goed.  

De onderhoudswerkzaamheden gaan verder en 

uiteraard de oogst van maïs ook. Voor zaaien en 

planten heb je volgende week de cijfers. 

 

Ik wil de managers van de agri (Leonidas, 

Niyitegeka, Nsekanabo en Mbarushimana) 

bedanken voor hun diensten. Van 22 maart tot 

vandaag hebben we echt veel gedaan! En ik ben 

trots op een klimaat van begrip, dialoog en 

communicatie dat onze samenwerking in de 

coronatijd tegenwoordig kenmerkt. 

Na het werk zal ik ze een drankje aanbieden. We 

zullen dat doen in je woonkamer en de onderlinge 

afstand respecteren. 

PS: Gisteren hebben we de aardappelen en 

groenten uit de tuin afgeleverd in Kigali, vooral 

aan Frulep, het warenhuis, en bestellingen aan 

enkele private klanten (1.238.000 FrRw voor 

aardappelen tegen een tarief van 400 FrRw / kg 

voor klanten en 370 FrRw / kg voor Frulep en 

176.600 FrRw voor tuingroenten). Op de terugreis 

hebben we een lading varkensvoeder 

meegebracht.' 
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Vrijdag 24 april 

 

De toename van het aantal besmettingen blijft 

onder controle en beperkt zich tot een 

gemiddelde van drie per dag maar vandaag 

worden er aan de grens met Tanzanië plots 22 

toegevoegd: een broeihaard veroorzaakt door 

inkomende vrachtwagenbestuurders en hun 

assistenten. Die worden ter plaatse in qua-

rantaine gehouden en de vrachtwagens krijgen 

Rwandese chauffeurs om de bevoorrading van 

het land te blijven verzekeren. Dat blijkt efficiënt 

aangezien de volgende dagen de toename 

opnieuw beperkt blijft. 

 

Dinsdag 28 april 

 

Vandaag kan ik twee aanvragen indienen voor 

projectsubsidie ten gunste van de scholengroep 

Murama - Kisaro: 

- Bij de gemeente Anzegem via VRV 

Umubano 

- Bij de stad Deinze als inwoner van Deinze. 

In Rwanda kan ik de situatie op de voet volgen. 

De directeur Safari stuurt me meerdere 

rapporten per week en dagelijks kan ik thuis via 

internet “The New Times Kigali” lezen. Daarin 

lees ik onder andere: 

 

Sociale afstand en strikte regels op de markt: 

vanaf 4 mei, reductie van het aantal verkopers tot 

50% en een beurtsysteem. Het antal bezoekers 

wordt beperkt via een doorstroomsysteem. 

De update van het ministerie benadrukte dat 

iedereen die informatie achterhoudt die relevant 

is voor het traceren van contacten of bewust niet 

meldt dat COVID-19-symptomen de openbare 

veiligheid in gevaar brengen zal worden gestraft 

in overeenstemming met de toepasselijke 

wetten. 

Ondertussen heeft de regering - naarmate er 

meer bevestigde gevallen zijn geregistreerd onder 

grensoverschrijdende vrachtwagenchauffeurs -  

nieuwe maatregelen ingevoerd  om de 

verspreiding van het virus via dit kanaal in te 

dammen. 

Hiertoe behoren onder meer het uitbreiden van de 

inklaring tot grensposten om ervoor te zorgen dat 

de goederen die door deze vrachtwagens worden 

meegebracht, op het punt van binnenkomst 

worden vrijgegeven. 

Daarom heeft de regering een nieuwe faciliteit 

opgezet in Rusumo, nabij de grens tussen Rwanda 

en Tanzania, om alle inklaringsprocessen af te 

handelen als onderdeel van de beweging om de 

opkomende gevallen van het coronavirus in te 

dammen. 

Vrijdag 1 mei 

De dag van de arbeid is in Rwanda ook een vrije 

dag, echter niet altijd voor iedereen. Gisteren 

moest een nest biggetjes geboren worden maar 

het werpen werd een zwaar probleem voor de 

zeug. De eerste biggetjes kwamen vlot maar 

daarna begon de miserie. Er zaten blijkbaar één 

of meerdere biggetjes dood. Vandaag is Safari bij 

de zeug geroepen en hij herinnerde zich iemand 

uit de omgeving die ooit een keizersnede 

geprobeerd had. De man werd opgeroepen, was 



 

 

er binnen het uur en verloste de zeug. Er werden 

nog zeven levende biggetjes gered, vijf waren 

eerder al gestorven.  Door deze eerste 

keizersnede is 1 mei een nieuwe mijlpaal voor 

CPPA KISARO. De zeug heeft het overleefd en een 

deel van die biggetjes ook. Het toont nog eens 

aan dat onze Rwandese verantwoordelijken de 

zaak aankunnen. Het stelt ons gerust voor de 

toekomst. 

Intussen helpen ook de waterputten om, dankzij 

het water dat hierdoor beschikbaar komt, de 

(hand)hygiëne te verbeteren.  

De coronatoestand in Rwanda na 45 dagen ziet er 

op 1 mei als volgt uit: 140 actieve besmettingen 

en 109 genezingen, geen overledenen. 

De grenspost van Rusomo (aan de grens van Tan-

zanië) blijft nog aandacht vragen. 

Intussen gaat het leven in het Centrum verder. 

Laat ons even de diverse activiteiten overlopen. 

De bouwwerken 

 

Intussen zijn weer tal van regenwaterputten 

voltooid. Een tweede ondergronds reservoir van 

30 m³ in opdracht van Umubano voor de 

scholengroep van Mutete is sinds einde mei 

afgewerkt. In totaal werden er 104 meter dak-

goten geplaatst.  

 

Ook het project regenwaterputten waarvoor de 

provincie Limburg 12.500 euro ter beschikking 

stelde,  is afgewerkt. De subsidie was bedoeld om 

tien regenwaterputten aan te leggen. Uiteindelijk 

konden er elf gebouwd worden zegens de verder 

verzwakkende positie van de RWF t.o.v. de euro. 

De gebruikers ondertekenden een overeenkomst 

om het gebruik ervan te regelen.  

Ook in de scholenbouw waren onze mensen de 

voorbije maanden erg actief. Voor de scholen-

groep Kisaro-Murama worden sinds 22 januari 8 

klassen van blok 2 en  blok 3 vernieuwd.  

 

Dit wordt grotendeels gefinancierd door de 

provincie West-Vlaanderen via VRV Umubano 

(12.000 euro). We hadden daarvoor 6 maanden 

gepland en die planning wordt perfect gevolgd. 

De laatste fase omvat de vernieuwing van de 

dakbedekking, afvoergoten en voetpaden. Dat is 

volop in uitvoering en 15 juli wordt als einddatum 

voorzien. 

Voor een ondergrondse regenwaterput van 30 m³ 

tussen de twee blokken 2 en 3 werd een 

subsidieaanvraag ingediend bij de stad Deinze. De 

uitvoering hiervan is gepland voor juli. 



 

11 
 

In de toekomst zullen de blokken 1A en 1B van 

deze school afgebroken en opnieuw opgebouwd 

worden. Dat zal om en bij de 40.000 euro kosten. 

Daarvoor deden we een aanvraag bij het 

provinciebestuur van Limburg, gespreid over 

twee jaar, en het is de bedoeling dat het Comité 

Kisaro  de rest bijlegt.  

Ook in de sociale woningbouw blijven we actief.  

In opdracht van onze vrienden uit Koekelare is 

het huisje van Boniface in Gitatse volledig ver-

nieuwd. Voor een andere familie werd een 

bijgebouw (keuken) opgetrokken. Nog een 

andere woning werd vernieuwd dankzij de gift 

van een trouwe Kisarosupporter uit Bourges.  

Landbouw 

Na een reorganisatie van de leiding in de 

landbouw en meerdere adviezen van Jo Wieme 

stellen we een duidelijke verbetering van de 

opbrengsten vast. Leonidas is de algemeen 

verantwoordelijke. Hij wordt bijgestaan door vijf 

monitoren, elk aangesteld voor een deel van het 

domein. De oogstresultaten worden per terras 

genoteerd en na de oogst worden de resultaten 

vergeleken en geëvalueerd.  

Bij de aardappelen is de opbrengst spectaculair 

gestegen. De opbrengsten tussen 2012 en 2018 

bereikten zowat 20 ton per ha. In 2019 bereikten 

we gemiddeld al 25 ton met uitschieters tot 40 en 

50 ton per ha. In 2020 evolueert het gemiddelde 

naar 30 ton per ha.  

De recentste maïsoogst bracht 5 ton per ha op 

terwijl we vroeger al tevreden waren met 3 ton 

per ha. Natuurlijk spelen de weersomstandig-

heden een belangrijke rol maar omdat we hier 

vergelijken op basis van jaargemiddelden, waarin 

we telkens twee oogsten per jaar hebben, wordt 

die invloed wel uitgevlakt. In ons atelier hebben 

we een machine vervaardigd om de kolven te 

ontgranen en nu zijn onze techniekers bezig met 

aanpassingen aan deze machine om deze granen 

meteen ook te reinigen.   

Varkensteelt 

Deze afdeling is nu het departement geworden 

van Melanie. Het aantal kunstmatige inseminaties 

voor de teelt zowel in ons Centrum als in de 

omgeving bedraagt gemiddeld 45 per maand wat 

op jaarbasis op 500 komt. Dat is ook het getal dat 

we in 2018 voor de eerste keer bereikten. In onze 

stallen hebben we nu gemiddeld 115 varkens 

(biggetjes inbegrepen). 

 

 

Het aantal geslachte varkens is nu ongeveer 30 

per week. Daarvoor is het nodig goede relaties te 

onderhouden met alle kwekers uit de wijde 

omgeving om hun slachtrijpe varkens aan ons te 

leveren. De slagerij, zo laat Safari ons weten, 

kreeg tijdens de lockdown het bezoek van de 

veearts van het district. Mits enkele kleine 

aanpassingen kan onze varkensslachtvloer 

gekwalificeerd worden als de enige in het district 

die volledig in orde is.  

Corona en ons Centrum in Kisaro 

Zoals jullie kunnen vaststellen legt de pandemie 

de bedrijvigheid in Kisaro niet lam. Nochtans is 

het virus zeker nog aanwezig in Rwanda. Op 14 

juni waren er nog 248 actieve besmettingen en 

332 herstelde. Er zijn intussen twee mensen 

overleden. Een nieuwe haard is ontdekt aan de 

grenspost met Congo in Rusizi aan de zuidzijde 

van Kivumeer). Er komen nu gemiddeld 13 

besmettingen per dag bij. De contacten worden 



 

 

getest (2000 testen per dag) en men stelt vast dat 

de gemiddelde besmettingsgraad per dag niet 

meer verhoogt. 

In de noordprovincie, waartoe Kisaro behoort, 

zijn geen actieve besmettingen. 

De lockdown en de veiligheidsmaatregelen die 

we ondernamen in het Centrum hebben echter 

een belangrijke weerslag op onze kosten. Dat 

kostenplaatje bedraagt momenteel al 1.146.374 

RWF en zal waarschijnlijk nog verder oplopen. 

Hoe gaat het verder? 

Terugkeren naar Kisaro op 15 juni was voor mij 

onmogelijk. Brussels Airlines begint pas na 15 juli 

opnieuw naar Kigali te vliegen. Een vlucht zal 

waarschijnlijk ook duurder worden. Bovendien zal 

iedereen die uit het vliegtuig stapt getest worden 

en meteen ook verplicht worden om gedurende 

een week te verblijven in een door de regering 

aangeduid hotel in Kigali. De kostprijs daarvan zal 

all-in ongeveer 50 euro bedragen. Die 

quarantaine wordt afgesloten met een tweede 

test. Als het resultaat van die test negatief is mag 

je naar de plaats van bestemming (Kisaro) waar je 

nog een week in quarantaine moet blijven. Als 

het testresultaat dan opnieuw negatief is mag je 

vrij beschikken. Het nieuwe normaal zal dus lang 

niet normaal zijn. “Bij leven en welzijn” kan ik in 

de herfst misschien terug als er tegen dan geen 

nieuwe piek ontstaat. 

 

Ik stel ondertussen wel vast dat jullie, onze 

trouwe vrienden van Kisaro, niet nalaten ons 

aan te moedigen met giften voor het project 

Kisaro. Dank daarvoor. 

Gerard Moerman, coördinator Project 

Kisaro. 

 

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. 

Hartelijk dank! Zonder jouw bijdrage kan het 

project niet werken. 
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Wijzingen in het bestuur (redactie) 

In de loop van de voorbije jaren droegen 

meerdere  bestuursleden hun functie over, soms 

omdat ze wat ouder werden zoals bijvoorbeeld 

onze voormalige penningmeester Monique 

Verhegge, soms omdat ze overleden, zoals onze 

voormalige afgevaardigd beheerder pastoor Jan 

Oosterbos. Recent werd ook onze secretaris Marc 

Dedecker verkozen tot bestuurslid van Neos 

nationaal, zodat zijn reeds overvolle agenda 

helemaal onder druk kwam. Hij blijft wel lid van 

ons comité maar vroeg of anderen het 

secretariaat - dat hij de voorbije jaren met veel 

toewijding verzorgde - konden overnemen. Dit 

was voor ons een aanleiding om de samenstelling 

van ons comité en de functies even opnieuw te 

bekijken, ook met de bedoeling om enkele taken 

te laten opnemen door (iets) jongere mensen. En 

dat lukte. Onze nieuwe secretaris is vanaf 1 juli 

Geert Swartenbroekx  

(swartenbroekxg@gmail.com). Geert is een man 

met een hart voor het Zuiden en was gedurende 

vele jaren schepen voor o.a. 

ontwikkelingssamenwerking. Guy Willems 

(guywillems@telenet.be), die enkele jaren 

geleden met een groep leerlingen van zijn school 

op inleefreis trok naar Kisaro, wordt adjunct-

secretaris en hij zal zich o.a. bezighouden met de 

ledenadministratie. Je kan dus bij hem terecht als 

er een adres moet gewijzigd worden of als je dit 

tijdschrift digitaal wil ontvangen.  Paul Ackermans 

(ackermans.genk@gmail.com), die in de tachtiger 

jaren zelf enkele jaren in Kisaro werkte wordt 

onze archivaris. Hij digitaliseerde intussen al de 

nummers van onze tijdschriften met 

woordherkenning en is bezig ook de foto-

inventaris te verzorgen. Als je dus nog oude foto's 

hebt die betrekking hebben op het project, dan is 

hij je zeer dankbaar als je hem contacteert. 

Uiteraard blijft Marinette Willems 

(marinette.willems@hotmail.com) de financiën 

beheren, is Gerard Moerman 

(gerardmoerman42@gmail.com) onze 

onvolprezen coördinator tussen Kisaro en het 

Comité en blijft Jef Gabriels voorzitter 

(jef.gabriels@telenet.be). We mogen intussen 

ook een nieuw comitéled verwelkomen : Stefan 

Meyvisch, zoon van een van de stichters van het 

Comité. 

 

Dank 

Een van de  bestuursleden die hun functie 

overdroegen omdat ze wat ouder werden is Toon 

Vandenheede. Toch blijft hij actief. Hij is immers 

de man die de teksten voor dit tijdschrift 

nauwgezet naleest en er de fouten uithaalt. Als er 

in dit kleine stukje een fout zou staan, dan is het 

omdat wij hem dit artikeltje niet lieten nalezen...  

 

Toon is niet alleen onze corrector, hij is ook een 

van de mensen die ons tijdschrift verzendklaar 

helpen maken. 

Dank aan deze man die dit jaar achtentachtig 

kaarsjes mocht uitblazen maar die ongelooflijk 

vitaal blijft. 

 

 



 

 

 

Financiën (Marinette Willems) 

Onze financiële toestand is momenteel heel gezond, vooral dankzij de erfenis van pastoor Jan Oosterbos. 

Die werd gebruikt om een nieuwe lichte vrachtwagen aan te kopen maar daarmee wordt ook de school 

van Murama volledig gerenoveerd. Daarover lees je meer in rubriek van Gerard Moerman en daarvan zie je 

hieronder het overzichtsplannetje. Het was trouwens de eerste school die broeder Cyriel in Kisaro bouwde, 

intussen zo'n veertig jaar geleden. 

 

We mochten tot op 31 mei van dit jaar van jullie in totaal 22.410,83 euro aan giften ontvangen, waarvoor 

heel veel dank. We ontvingen ook 1.000 euro subsidie van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 

(Vierde P ijlers). Dit jaar schreven we tot nu toe 26.000 euro over naar de rekening van ons project in 

Kisaro, voornamelijk om de verbouwing van de school te financieren. 

De beschikbare middelen bedragen op 1 juni 2020: 

- Eindsaldo lopende rekening per 01.06.2020 =     €    74.020,23 

- Eindsaldo spaarrekening  per 01.06.2020     =      €    59.389,45 

Totaal =                                                                          €  133.409,68 

 

Onze Rwandadag vindt dit jaar vanwege corona niet plaats op de gebruikelijke wijze.  

Hoe we het dit jaar aanpakken lees je in ons septembernummer. 
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Mailadressen (redactie) 

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. 

Als je ons tijdschrift (ook) digitaal wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar guywillems@telenet.be. Guy 

Willems is onze nieuwe adjunct-secretaris. 

Ons comité heeft ook een nieuwe secretaris: Geert Swartenbroekx, swartenbroekxg@gmail.com. 

Het mailadres van onze voorzitter blijft ongewijzigd: jef.gabriels@telenet.be. 



 

 

 


