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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 44, NR. 3 

 

HERFSTNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Corona beheerst nog steeds het wereldgebeuren. 

Wij maken echter van de nood een deugd en organiseren onze Rwandadag zodanig dat 

corona er gewoonweg geen kans krijgt. U leest er alles over op volgende bladzijde. maar als 

je erbij wil zijn moet je wel snel zijn, want de plaatsen zijn ditmaal zéér beperkt! 

Op het ogenblik dat dit nummer verzonden wordt, zit Gerard Moerman in het vliegtuig naar 

Rwanda. De roep van Afrika was zo groot dat hij er een grondig onderzoek bij aankomst en 

een quarantaine voor overheeft. Hopelijk verloopt alles goed en kunnen we tijdens de 

Rwandadag (3-4 oktober) een rechtstreeks videogesprek met hem hebben: dankzij de 

moderne technologie van zaal De Schalm in Genk naar het huis op de heuvel in Kisaro. 

Ook tijdens zijn verblijf in België liet Rwanda hem echter niet los. Hij schreef zijn kroniek 

ditmaal vanuit ons land op basis van de berichten die Evariste Safari, directeur van het CPPA, 

hem bijna dagelijks stuurde en op basis van de telefonische contacten die hij met hem had. 

Ook in dit nummer dus een uitgebreide kroniek over het leven in Kisaro (vanaf bladzijde 6). 

Nu richten we de focus op 2022. Waarom? Eenvoudigweg omdat 2022 een heel bijzonder 

jaar is. In dit nummer lichten we een eerste sluier op: zie bladzijde 15. 

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. Belangrijk: de giften die in 2020 gebeuren geven eenmalig 

recht op een belastingvermindering van 60%. Een unieke kans! Zie ook bladzijde 14. 

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 ondanks de bijzondere omstandigheden een heel fijn 

najaar!   



 

 

Rwandadag 2020 wordt een dag om nooit te vergeten (redactie) 

Het was al een tijdje duidelijk. De gezellige, 

drukbezochte Rwandadag in de sfeervolle zaal De 

Schalm in Genk-Boxbergheide kan dit jaar niet 

plaatsvinden. Het uiterst besmettelijke 

coronavirus dat sinds begin dit jaar de wereld in 

de ban houdt, leidt tot zulke strenge 

voorwaarden dat een gezellig feest met velen 

niet meer mogelijk is. Toch gaat het leven verder, 

ook in Rwanda en in Kisaro. Daar is eveneens 

corona, zij het in beperktere mate dan bij ons. 

Maar ook in Rwanda blijven de mensen voedsel 

nodig hebben en dus blijft het landbouwleven 

voortgaan. Ook in Kisaro moeten jongeren 

opgeleid worden en blijven er schoolgebouwen 

nodig. Meer dan ooit zelfs is onze ondersteuning 

nodig om het werk van broeder Cyriel een 

toekomst te geven. 

Op 18 september vertrok Gerard Moerman 

opnieuw naar Rwanda - je leest er elders over - 

en na een test bij de landing in Kigali kan hij 

verder reizen naar zijn werkplek in Kisaro. Maar 

ook wij blijven niet bij de pakken zitten. Wij 

organiseren een heel bijzondere en unieke 

Rwandadag. Die telt drie luiken en we nodigen u 

uit om eraan mee te doen. 

Eerste luik: Focus 2022, we gaan van start 

Het jaar 2022 wordt een heel bijzonder jaar. Dan 

zal het honderd jaar geleden zijn dat Jules 

Wieme, later broeder Cyriel, geboren werd en in 

2022 zal het vijftig jaar geleden zijn dat hij naar 

Rwanda vertrok. We willen dat vieren en dit jaar 

nemen wij de aanloop naar dat jubeljaar. Vanaf 

nu zullen wij in elk nummer van ons tijdschrift 

een kort historisch overzicht brengen over deze 

vijftig jaar.  

In dit nummer vind je de eerste aflevering, die 

vertelt over de periode 1972-1980. 

 

Tweede luik: een virtuele maaltijd met fiscale 

aftrek 

De Rwandadagen in het verleden hadden tot doel 

om informatie te geven over Kisaro maar ook om 

wat te verdienen om het project verder te ont-

plooien. De voorbije jaren bracht de Rwandadag 

telkens - dankzij de inspanning van velen, maar 

ook door jullie aanwezigheid - 6 à 7.000 euro op. 

Die opbrengst kwam uiteraard volledig ten goede 

aan het project. Wij vroegen een bijdrage van 20 

euro per persoon voor een stevige warme 

maaltijd, en  je betaalde die bijdrage omdat je 

overtuigd was dat je daarmee een steentje 

bijdroeg aan het goede doel in Kisaro. 

Wij kunnen dit jaar dus geen feestmaal 

organiseren maar we vragen je om op 3 of 4 

oktober - het weekend waarin de Rwandadag 

gepland is - thuis met je 'bubbel' samen te 

komen. Maak het 

gezellig, steek een 

kaarsje aan, lees de 

tekst over het begin van 

het project (Focus 2022) 

en eet gezellig samen. 

Zo ben je die dag in 

gedachten bij ons, bij 

het project en in de 

geest bij broeder Cyriel.  
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Als je ons dit jaar ook financieel wil helpen, 

schrijf dan het bedrag van twee maaltijden, 40 

euro (of meer)  over op onze rekening BE77 7370 

2005 9542 ( vzw Comité Kisaro) met de 

vermelding: 'maaltijden voor Kisaro'. Het 

bijzondere is dat dit jaar de Belgische overheid, 

gezien de bijzondere omstandigheden, een 

fiscaal voordeel geeft van 60% op giften (zie ook 

bladzijde 14). Als je dus 40 euro (of meer) 

overschrijft dan ontvang je een fiscaal attest 

waarmee je voor elke 40 euro een 

belastingvermindering van 24 euro krijgt, zodat 

je eigen bijdrage beperkt wordt tot 16 euro. 

Doen! 

 

Derde luik: op de koffie bij Gerard in zaal De 

Schalm op 3 of 4 oktober 

Op 3 en 4 oktober doen we nog iets heel bijzon-

ders. We stellen zowel zaterdag als zondag zaal 

De Schalm (Landwaartslaan 99 in Genk-

Boxbergheide) open van 14.00 tot 18.00, telkens 

voor 50 bezoekers. Je kan er koffie, taart of 'n  

 

broodje kopen (cash). We maken in de loop van 

de namiddag ook enkele keren een rechtstreekse 

beeld- en klankverbinding met Gerard Moerman 

op de heuvel in Kisaro. Hij vertelt over de laatste 

gebeurtenissen in het Centrum.  

Dit verloopt allemaal strikt volgens de 

coronavoorschriften (handontsmetting, afstand 

houden, mondmasker dragen als je niet aan tafel 

zit). En we moeten natuurlijk ook weten wie er 

komt om zo nodig tracing (contactopsporing) 

mogelijk te maken. Je wordt van harte 

uitgenodigd maar we zullen ons wel moeten 

beperken tot de vijftig eerste inschrijvingen zowel 

voor zaterdag- als voor zondagnamiddag.  

Kom dus naar 'Bij Gerard op de koffie' op 

zaterdag 3 of zondag 4 oktober tussen 14.00 en 

18.00 in zaal De Schalm. Inschrijven kan per mail 

(jef.gabriels@telenet.be) met vermelding van de 

dag (zaterdag of zondag), het uur waarop je wil 

komen (benaderend), het aantal personen met 

wie je komt - en waarvan we veronderstellen dat 

ze bij jouw bubbel horen - evenals je 

telefoonnummer voor de eventuele contact-

opsporing. Doe dit zo snel mogelijk: max. 50 

inschrijvingen op zaterdag, max. 50 op zondag. 

 

Op die manier wordt de Rwandadag van 2020 er 

een om nooit te vergeten. Op afstand gehouden 

door corona, maar samengebracht door het 

levensmotto van broeder Cyriel 'Geef hun te 

eten'. En of je nu kiest voor luik 1, 2, 3 of voor alle 

drie, je bent ons even lief. 

 

 

 

Onze Rwandadag 

vindt dit jaar 

coronaproof plaats 

op 3 en 4 oktober, 

telkens van 14.00 tot 17.30. Hoe we dat 

aanpakken lees je op bladzijde 4 en 5. 

 



 

 

 

Kroniek van Gerard (Gerard Moerman) 
 

Voor het eerst in de geschiedenis van ons project verschijnt deze kroniek niet in de vorm van een dagelijks 

verslag van de gebeurtenissen in Kisaro zoals het ter plaatse opgetekend werd - destijds door broeder 

Cyriel, de laatste vijf jaar door Gerard Moerman -  maar is het een reflectie over het voorbije halve jaar in 

een bijzondere periode waar het 'gewone' plots niet meer gewoon is en waar nieuwe regels onze 

samenleving sturen, in België en elders in de wereld.  

Dinsdag 1 september 2020 

Ik ben nu al ongeveer een half jaar weg uit Kisaro. 

Sinds begin 2012 was ik 18 periodes van drie 

maanden in Rwanda. Dat is een equivalent van 

viereneenhalf jaar. Het is de eerste keer dat ik zes 

maanden lang in België verblijf. Het coronajaar 

werpt alle regelmaat omver en het gevolg is dat 

we verplicht zijn om over een en ander na te 

denken: “Hoe kan het in de toekomst, hoe loopt 

het project als jij daar niet bent?”  

Deze periode van inkeer en reflectie, van 

bezinning is zeer nuttig om, samen met de 

verantwoordelijken in Rwanda en hier in België, 

de visie op de toekomst van het project Kisaro uit 

te klaren en de grote lijnen voor de volgende 

jaren uit te zetten. 

Dit plan voor de volgende 10 jaar wil ik nu - 

samen met directeur Evariste Safari in Kisaro - de 

volgende maanden uitwerken. Daarom ga ik nu 

terug naar ons Centrum in Kisaro. Met een 

bagage vol ideeën vertrek ik op vrijdag 18 

september. Dit vertrek kent geen normale 

voorbereiding. Aan heel wat coronamaatregelen 

moet immers voldaan worden: 

- Ik heb een uitnodiging nodig die bewijst 
dat de reis een essentiële verplaatsing is. 

- Er moet een negatieve coronatest 
uitgevoerd worden in België uiterlijk 120 
uren vóór de landing in Rwanda. 

- Ik moet een passagiersformulier invullen 
waarop het resultaat van die test vermeld 
wordt. Die dient per email aan de  
Rwandese autoriteiten gestuurd; deze mail 
krijgt een unieke code die bij aankomst 
moet worden getoond, waarna de 
Rwandese autoriteiten een bevestiging 
sturen van die mail met de code. 

- Ik moet uit een lijst van de Rwandese 
autoriteiten een hotel kiezen en er een 
verblijf boeken van  minstens 24 uur. Het 
bewijs van die boeking moet tijdig in hun 
bezit zijn. 

- De taxi van het hotel pikt me op in de 
luchthaven en voert me rechtstreeks naar 
het hotel, waar ik de kamer niet mag 
verlaten tot ik een tweede negatief 
t
e
s
t
r
e
s
u
testresultaat heb. Die test wordt bij 
aankomst in het hotel afgenomen en het 
resultaat kan binnen de 24 uur bekend zijn: 
bang afwachten dus! 
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Bovendien zijn er natuurlijk ook nog de klassieke 

pascontroles en douaneformaliteiten voor 

ingevoerde goederen. 

Als dat allemaal in orde is, mag ik naar Kisaro 

doorreizen.  

Ik heb intussen die hotelreservatie al vastgelegd 

in het Karisimbi-hotel. Ons project levert daar 

wekelijks groenten en aardappelen en dus ken ik 

de uitbaters. 

 

Ook de uitnodiging  voor deze essentiële 

verplaatsing naar Kisaro heeft Safari me al 

gestuurd met als redenen: 

- nazien van de rekeningen in mijn functie 
van commissaris van de vereniging; 

- deelnemen aan de jaarlijkse algemene 
vergadering van de Raad van Bestuur; 

- coördinatie en controle van de werken in 
uitvoering in functie van de subsidiëringen 
uit België. 

Mijn negentiende reis naar Kisaro belooft 

misschien wel de meest spannende maar ook de 

meest vermoeiende te worden. Stel het je even 

voor. Ik vertrek vrijdag in de voormiddag met 60 

kg bagage, verdeeld over drie valiezen en na een 

treinreis, een vliegreis en een nachtelijke taxirit 

naar het hotel krijg ik midden in de nacht een 

coronastaafje in de neus.  Na een ongetwijfeld te 

korte nachtrust kan ik zondag in de namiddag die 

drie valiezen eindelijk in de auto naar Kisaro 

meenemen. Het wordt wel een serieuze 

beproeving zo vlak voor mijn achtenzeventigste 

verjaardag. Dat alles wel te verstaan op voor-

waarde dat die tweede test een negatief resultaat 

geeft!  

Maar: “niet neute en nie pleuje” zou men in Gent 

zeggen en “eind goed al goed”. Jullie krijgen een 

uitvoerig verslag in ons volgend nummer rond 

Kerstmis. 

15 maart tot 1 september: de 

corona-evolutie in Rwanda 

In ons zomernummer (juni 2020) vertelde ik jullie 

hoe Rwanda de pandemie van de eerste week 

zeer ernstig heeft aangepakt en dat de 

verantwoordelijke specialist Dr. Sabin 

Nsanzimana de situatie zeer goed onder controle 

had. Dat is ook tot nu toe nog altijd het geval.  

 

We kunnen de gebeurtenissen indelen in vier 

periodes van  verhoogde besmetting. 

- Op 15 maart komt een Indische zakenman 
terug uit verlof in zijn land en brengt de 
besmetting binnen. Onmiddellijk wordt 
contactopvolging ingevoerd. Het aantal 
bijkomende besmettingen blijft gedurende 
een week lager dan vijf gemiddeld per dag. 
De tweede week wordt dat tien. Het totaal 
actieve gevallen stabiliseert verder na een 
piekje van 80 en daalt na een aantal 
genezingen geleidelijk naar zeventig. 
 

- Op 24 april is er een tweede uitbraak in 
het zuidoosten aan de grenspost van 
Tanzanië door binnenkomende vracht-
wagenchauffeurs. Die week verhoogt het 
aantal actieve gevallen met gemiddeld 15 
per dag en bereikt een tweede piekje van 
140. Ook deze tegenslag is vlug onder 



 

 

controle en in mei daalt de curve van 
actieve gevallen geleidelijk naar 100.  

- Op 30 mei wordt Rwanda getroffen door 
een derde uitbraak aan de zuidwestelijke  
grenspost met Congo. Dat is in de 
omgeving van het drielandenpunt Rwanda 
– Burundi – Congo. Opnieuw zijn het 
binnenkomende truckers en hun bege-
leiders die Rwanda besmetten. Deze 
nieuwe besmetting veroorzaakt een gemid-
delde stijging van vijftien, zodat de piek 
van de curve die het aantal actief besmette 
gevallen aanduidt, weer stijgt tot 200. 
Door het handelsverkeer brengen deze 
twee laatste uitbraken ondertussen sporen 
over naar Kigali waar nu ook dagelijks 
besmettingen worden vastgesteld. Het 
aantal testen per dag wordt opgevoerd naar 
5.000 per dag. 

- In juli en augustus volgt de vierde 
uitbraak: de pandemie heeft vanuit de twee 
zuiderse haarden Kigali bereikt en er 
komen gemiddeld 40 besmettingen per dag 
bij terwijl de twee vorige haarden aan het 
uitdoven zijn. Verschillende wijken van 
Kigali worden afgesloten. Geleidelijk stijgt 
de curve van actieve gevallen naar 1.000  

op 20 augustus.  Op dat ogenblik worden 
de eerste gevallen ontdekt op de twee 
grootste marktwijken van de hoofdstad. 
Op 23 augustus komen er 200 nieuwe 
gevallen bij. De twee marktwijken worden 
gesloten en het openbaar vervoer vanuit 
Kigali naar alle provincies wordt verbo-
den. Op 30 augustus is de top van 2080 
actieve gevallen bereikt en nu lijkt Kigali 
onder controle. Begin september zijn er in 
totaal 4.250 besmettingen vastgesteld en 
zijn er 18 mensen overleden. Zal de curve 
beginnen afvlakken?  

15 maart tot 1 september: de 

corona-evolutie in Kisaro 

In de provincie Noord, waar Kisaro toe behoort, 

zijn er momenteel geen besmettingen en zijn er 

in het verleden slechts vijf vastgesteld. We 

respecteren uitdrukkelijk alle maatregelen als  we 

onze wekelijkse leveringen doen in Kigali zodat 

we geen besmettingen meebrengen naar Kisaro. 

In heel het land, maar vooral buiten Kigali, zijn de 

mensen ook wel coronamoe geworden. In de 

provincies waar er bijna geen besmettingen 

geweest zijn denken de mensen dat corona een 

spook is waar veel te veel kabaal rond gemaakt 

wordt. Het is bijgevolg moeilijk om hen nog te 

overtuigen de basismaatregelen in acht te 

nemen. Het is begrijpelijk en we stellen dat ook in 

België vast niettegenstaande er hier wel 10.000 

doden zijn tegenover slechts 18 in Rwanda. 

Nochtans hebben beide landen ongeveer 

dezelfde bevolkingsdichtheid. Het verschil is dat 

de mobiliteit hier veel groter en intenser is.  

Dat is dus de situatie waarin ik bij mijn aankomst 

op 19 september zal belanden. Het zijn natuurlijk 

bijlange nog geen Belgische toestanden en ik stel 

vast dat de reactie van de overheid direct en 

gedisciplineerd is. Het geeft me voldoende 

vertrouwen om in te gaan op de vraag van onze 

directie om naar Kisaro te gaan. 

De activiteiten en de resultaten van 

het project  

De landbouw 

Tijdens de voorbije maanden werd op alle 

terrassen geoogst en de opbrengsten waren 

goed. 

De aardappeloogst loopt in augustus op zijn einde 

en gezien het droog seizoen van de voorbije drie 

maanden werd een onderbreking ingelast bij het 

planten. Nu valt er af en toe weer een bui en kan 

er opnieuw geplant worden. Het zal dus tot begin 

december duren voor de “nieuwe patatjes” er 

zijn.  

Tarwe 

De eerste oogst in februari was bedroevend door 

roestziekte en te veel onkruid op slecht verzorgde 
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terrassen. Er werd nog geen ton per ha geoogst. 

Daar is nu verandering in gekomen. 

In juli werd 2m1 ton/ha geoogst en dat ligt dicht 

bij de recordopbrengst van 2m5 t/ha van 2019. 

Sorghum 

Dit is een delicate teelt. De kleine zaadjes moeten 

in fijn bewerkte grond gezaaid worden en met 

weinig aarde bedekt. Het onkruid moet gekapt 

worden na de opkomst en dat gaat beter als er in 

lijnen gezaaid wordt, maar dat is veel 

arbeidsintensiever dan breedwerpig zaaien. De 

benodigde hoeveelheid zaad is wel veel, veel 

minder in lijnen. De opbrengst in lijnen was 10% 

hoger: 3 ton/ha. We moeten de discussie 

daaromtrent nog afronden. 

Staakbonen 

De opbrengst was ingevolge de weers-

omstandigheden zeer goed: 21 t/ha. Dat is het 

dubbele van wat we in februari oogstten. 

Struikbonen zijn minder interessant omdat we dit 

jaar te veel onkruid hebben en het groot aantal 

regendagen de planten doet rotten. Op de 

kleinere tuinterrassen zijn struikbonen wel 

rendabel omdat we daar regelmatiger met de 

hand het onkruid kunnen verwijderen. 

Maïs 

De oogsten variëren gewoonlijk tussen 3,1 en 4,9 

ton/ha. Nu hadden we 4,5 t/ha wat dus zeer goed 

is. We hebben ervaren dat de plantafstand in de 

rij en tussen de rijen erg belangrijk is. 

De varkensteelt 

Het aantal varkens varieert tussen 80 en 110. 

Veel hangt af van de sterfte van biggen, vooral op 

het delicate moment dat de biggen afgezonderd 

worden van de zeug. In de eerste weken daarna is 

er naar mijn gevoel te veel sterfte, vooral in het 

regenseizoen. Tijdens de regenbuien daalt de 

temperatuur soms 5 °C  en dat is gevaarlijk. Wij 

hebben uiteraard geen verwarming in de stallen. 

We zoeken verder naar oplossingen.  

De vraag en de verkoopprijzen zijn goed. We 

hebben veel vraag naar jonge gecastreerde 

beertjes, naar jonge zeugen die voor de eerste 

keer bevrucht werden en naar jonge beren voor 

de kwekers, verspreid over heel Rwanda. Onze 

Belgische rassen worden zeer begeerd en zelfs uit 

de aangrenzende landen is er vraag. 

Uiteraard worden ook bij ons heel wat 

slachtvarkens geslacht, maar hun aantal kan 

onmogelijk voldoen aan de stijgende vraag vanuit 

de hoofdstad. Die vraag is het laatste jaar 

ongeveer verdubbeld zodat we alle kwekers in 

een straal van 20 km rond Kisaro hebben moeten 

overtuigen om hun slachtrijpe varkens aan ons te 

leveren. Wekelijks worden nu ruim dertig varkens 

geslacht. De slachtruimte is verdubbeld in 

oppervlakte en aangepast aan de eisen van de 

inspectie. 

 

Het eerste semester 2020 geeft een positief 

resultaat van 12 %. 

De kunstmatige inseminatie die we uitvoeren in 

de regio verhoogt nog geleidelijk. Als die trend 

aanhoudt, zullen er dit jaar 600 inseminaties zijn 

tegenover 500 vorig jaar. 

Op 1 mei was er even paniek. Een zeug, voor het eerst 

drachtig, begon rond middernacht te werpen. De 

twee eerste biggetjes werden doodgeboren, het 

derde kwam pas tegen vijf uur in de morgen. Voor de 

zeug werd het hoe langer moeilijker en ze kreeg  geen 



 

 

biggetje meer gebaard. Safari heeft dan de veearts 

van Buyoga gecontacteerd die onmiddellijk een 

keizersnede kwam uitvoeren. In de namiddag kon 

men weer opgelucht ademen: de zeug maakte het 

goed en er werden weliswaar vijf biggetjes 

doodgeboren - twee bij het begin en drie tijdens de 

keizersnede - maar uiteindelijk bleven er vijf in leven, 

eentje uit de vroege ochtend en vier dankzij de 

keizersnede. Zeug en biggetjes stellen het prima. 

De bouwwerken 

Sociale bouwwerken werden in de eerste helft 

van 2020 door onze bouwafdeling uitgevoerd in 

opdracht van enkele van onze Vlaamse leden – 

sympathisanten Johan, Néna en Karel. Voor Johan 

hebben we de woningen van drie arme gezinnen 

verbouwd, voorzien van een nieuw dak of een 

keuken met berging bijgebouwd.  

Boniface is een van de gelukkigen. Hij woont in 

Gitatsa en komt alle dagen werken in de 

bouwploeg. Hij valt op door zijn werkijver en zijn 

vriendelijkheid; geen wonder dat hij door Johan 

en zijn vrienden uit Koekelare opgemerkt werd. 

Hij werd terecht beloond met een verbeterde 

woning. 

Voor Marie Kasine  hadden we in 2019 al een 

woonhuis gebouwd ter vervanging van haar 

bouwvallig huisje op de bergflank. Nu is alles 

afgewerkt en de kinderen en kleinkinderen 

hebben een degelijk onderkomen. 

Ook de ouders van Patrick werden geholpen met 

een aanpassing van hun woning, keuken en 

berging. 

De ouders van Néna wonen in een goed 

onderhouden huisje dat echter tegen een steile 

helling gebouwd is. Bij elke zware regenvlaag 

kwam er een modderstroom het huis bedreigen. 

In het voorjaar was het weer van dat, met heel 

wat schade tot gevolg.  

We hebben onderzocht wat een duurzame 

oplossing zou zijn. Nu is de helling over de 

breedte van de woning bekleed met metselwerk 

uit breuksteen en er zijn voetpaden aangelegd 

rondom de woning met een greppel aan de 

bovenzijde. We bouwden een ondergrondse 

regenwaterput van 10 m³, plaatsten dakgoten en 

afvoeren zodat alle erosie geweken is. 

Voor Tuli - de beschermeling van de familie Karel 

V. - hebben we naast de nieuwe woning, 

gebouwd in 2019, een keuken en berging 

gebouwd.  
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Voor de weduwe van de in 2019 verongelukte 

tractorchauffeur Habukuli hebben we de 

bijgebouwen rond haar woning gesaneerd.  

Voor een jonge boer die al jaren ook op het 

Centrum komt werken, hebben we bij zijn huisje 

een varkensstal gebouwd. Hij kan nu ook zijn 

inkomen verhogen met het vetmesten van 

varkens. 

De scholenbouw in Kisaro-Murama vormt het 

belangrijkste bouwwerk van het ogenblik.   

Vanaf het begin besteedde broeder Cyriel veel 

aandacht aan onderwijs. In de zeventiger en 

tachtiger jaren van vorige eeuw bouwde hij met 

zijn mensen in Murama (vlak bij de dorpskern van 

Kisaro) jaar na jaar enkele klaslokalen.  

Dit complex groeide uit tot de school 'Groupe 

Scolaire Murama', een reeks bouwvolumes die 

elk meerdere leslokalen omvatten. De oudste 

blokken voldoen niet meer aan de actuele 

normen. De klaslokalen zijn te klein, onvoldoende 

verlucht en verlicht en niet meer betrouwbaar op 

gebied van stabiliteit.  

 

De ngo CPPA Kisaro heeft in 2019 en 2020 met 

meerdere financieringen (Comité Kisaro uit Genk 

en Anzegem) blok 5 afgebroken en vervangen 

door een nieuwbouw. De foto's van de oude en 

de nieuwe toestand zijn duidelijk! Om de 

verlengde nieuwbouw van blok 5 mogelijk te 

maken werd een deel van blok 4 afgebroken. 

 

 

In het voorjaar van 2020 werden de blokken 2 en 

3 grondig gerenoveerd met dank aan de 

provincie West-Vlaanderen via de VRV Umubano. 

De structuur van de gebouwen was stevig genoeg 

om ze niet te moeten afbreken maar te ver-

nieuwen. De stad Deinze nam het regenwater-

reservoir voor dit blok voor haar rekening.  

Ook hier tonen de foto's duidelijk het verschil 

tussen voor en na. 

 



 

 

 

 

Intussen begon in augustus de afbraak van de 
blokken 1A en 1B en worden ze vervangen door 
nieuwbouw. Ons Centrum voert dit project uit 
met zijn eigen bouwploeg, aangevuld met de 
leerlingen van de beroepsopleiding, in het 
bijzonder de afdelingen bouw, schrijnwerkerij en 
metaalconstructie. Deze werken worden 
gesubsidieerd door het provinciebestuur van 
Limburg en het Comité Kisaro Genk. Ook hier 
tonen we de situatie vóór de afbraak en op dit 
ogenblik. De funderingen zijn klaar! 

 

Ik stel vast dat jullie, onze trouwe vrienden van 

Kisaro, ons blijven aanmoedigen met giften - zelfs 

in deze barre coronatijden. Daarvoor wil ik jullie 

uit naam van alle mensen in Kisaro van harte 

danken! 

Samen met de verantwoordelijken in het 

Centrum zal ik er alles aan doen om jullie 

vertrouwen waardig te zijn. 

Gerard Moerman, coördinator project Kisaro. 

 

 

 

Onze Rwandadag vindt dit jaar coronaproof plaats op 3 en 

4 oktober, telkens van 14.00 tot 17.30. Hoe we dat 

aanpakken lees je op bladzijde 4 en 5. 
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Genk, stad van fair trade (Geert Swartenbroekx)

Je kan het wel vermoeden. Op onze Rwandadag 

en ook tijdens de presentatie van de roman Fureri 

- Heb je dat boeiende boek nog niet? 25 euro 

overschrijven op onze rekening en je krijgt het 

toegezonden - schonken wij steeds producten van 

eerlijke handel. Van de koffie, de wijn, het fruitsap 

die we presenteerden wisten we dat de boer in 

het Zuiden er eerlijk voor werd betaald en niet 

uitgebuit. Fair trade noemen we dat. In Genk 

wordt 2021 een heel bijzonder jaar voor fair 

trade. 

Genk heeft in 2021 reeds  15 jaar de titel van 
'fairtradegemeente'. De Noord-Zuidraad wil 
daarom volgend jaar veel activiteiten 
organiseren, ook al omdat de Genkse 
wereldwinkel dan eveneens jubileert en 30 
kaarsjes uitblaast. Als men zo ver raakt mag men 
vieren, maar het is ook een gelegenheid om 
iedereen opnieuw op te roepen bewust te gaan 
winkelen en zo mee te werken aan een solidaire 
samenleving 
 
Want een solidaire en duurzame samenleving, 
dat start bij onszelf. Hoe gaan we om met de 
middelen die ons gegeven zijn? Hoe zijn we 
spaarzaam? Maar ook: kopen we rechtvaardige 

producten, producten waarvan we weten dat de 
boer in het Zuiden eerlijk wordt betaald en niet 
uitgebuit. Oxfam-wereldwinkels is daarvoor de 
rots in de branding. Reeds 30 jaar is de winkel - 
nu gelegen in de Nieuwstraat - een vaste waarde 
in onze stad. 
 
Stad Genk voert zelf ook heel wat acties om zelf 
(h)eerlijke producten aan te kopen en mensen te 
sensibiliseren om hetzelfde te doen. Die eerlijke 
producten, of het nu koffie, wijn of fruitsap is, 
worden aangeboden tijdens activiteiten van het 
stadsbestuur van Genk. Corona of niet: 2021 
wordt een feestjaar. Doe jij ook mee? 

 

Dank (redactie) 

Onze bijzondere dank gaat uit naar het 

provinciebestuur van Limburg en de 

stadsbesturen van Deinze en Genk. Het 

provinciebestuur schreef 10.000 euro over, 

projectsteun bestemd voor de bouw van blok 1A 

voor de schoolgemeenschap van Murama.  

Deinze beloofde 1.000 euro, als bijdrage in de 

bouw van de cisterne aan dezelfde school; van 

Genk ontvingen we een voorschot op onze 

jaarlijkse subsidie, een bedrag van 1.377,49 euro. 

Ook ongelooflijk veel dank aan een gulle schenker 

die onbekend wenst te blijven maar die, voor het 

tweede jaar op rij, een gift van niet minder dan 

5.000 euro overschreef op onze rekening.  

 



 

 

Vlaams bezoek in Kisaro (redactie) 

Gerard Moerman verbleef omwille van de 

coronasituatie gedurende zes maanden in België. 

Toch was er in die periode een Vlaming op 

bezoek in het Centrum. In augustus reisde Gert 

Moerman, zoon van Gerard, om 'essentiële 

redenen' naar Rwanda. Hij maakte van zijn 

verblijf in het land gebruik om een kort bezoek te 

brengen aan Kisaro, waar hij bijzonder warm 

onthaald werd. Hij bracht er de groeten van zijn 

vader over, legde bloemen neer aan de urne van 

broeder Cyriel - zijn grootoom - maar had ook 

fijne gesprekken met directeur Safari en tal van 

andere medewerkers in het Centrum. 

Hoogtepunt tijdens zijn verblijf was het 

oogstfeest op 13 augustus. Het is duidelijk dat de 

liefde voor Afrika in de genen zit van de families 

Wieme en Moerman. 

 

Fiscale attesten - Giften voor zestig percent terugbetaald! (redactie) 

Je weet vast en zeker dat jouw giften aan ons 
comité Kisaro van minstens 40 euro op jaarbasis, 
je recht geven op een fiscaal attest het jaar 
daarop. Dat is al jaren zo. 
 
Nu is er echter heuglijk nieuws! In deze barre 
coronatijden, waar veel verenigingen het moeilik 
hebben, heeft de 'Superkern' - dat is de top van 
de federale regering samen met de partijen die 
de minderheidsregering steunen -  beslist om het 
voordeel, dat verbonden is met het fiscaal attest 
voor giften, dit jaar te verhogen tot 60%. Dat is 
natuurlijk een gedroomde kans voor iedereen die 
een gebaar wil stellen om de meest kwetsbaren - 
in ons geval de mensen in Kisaro - bij te staan. 
 
Hoe werkt het? 
 
Je hoeft zelf helemaal niets buitengewoons te 
doen. Je stort een bedrag op onze rekening BE77 
7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro Genk 
met de vermelding 'Gift voor Kisaro' of 

'Maaltijden voor Kisaro' en je krijgt begin volgend 
jaar van ons een fiscaal attest. Dat geeft je recht 
op een belastingvermindering. Het bedrag moet 
wel ten laatste op 31 december op onze rekening 
staan. 
 
Heel concreet krijg je dus in 2021 een 
belastingvermindering van 60% op de bedragen 
die je schenkt in 2020. Nog even vermelden dat 
het minimumbedrag 40 euro is en het maximum 
beperkt is tot 20% van je belastbaar inkomen. 
Een gift van 100 euro in 2020 kost je dus in 
werkelijkheid slechts 40 euro.  
 
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. Op jaarbasis moet die minimaal 

40 euro bedragen. 

Hartelijk dank! Zonder jouw bijdrage kan het 

project niet werken. 

 

Onze Rwandadag vindt dit jaar coronaproof plaats op 3 en 4 oktober, telkens van 14.00 

tot 17.30. Hoe we dat aanpakken lees je op bladzijde 4 en 5. 
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Focus 2022 (redactie) 

Het jaar 2022 wordt voor ons een heel bijzonder jaar. Op 24 augustus van dat jaar zal het precies honderd 

jaar geleden zijn dat broeder Cyriel, Jules Wieme, het levenslicht zag in Huise-Lozer en op 1 september 2022 

is het vijftig jaar geleden dat hij zich voor de rest van zijn leven in Rwanda volledig gaf voor het gebod van 

Jezus: "Geef hun te eten". Op 25 september wordt Gerard Moerman, die het werk van zijn broeder-oom op 

onnavolgbare wijze voortzette, tachtig. 

Dat alles willen we uiteraard vieren. Hoe, en wanneer juist, dat weten we nog niet precies, maar we hopen 

wel dat tegen die tijd de coronanachtmerrie volledig achter ons zal liggen. Vind je goede ideeën voor de 

viering, laat dat dan maar weten. 

We willen alles geleidelijk opbouwen. Parijs en Rome werden niet op één dag gebouwd en ook het 

landbouwproject in Kisaro kwam niet met één vingerknip tot stand. Maar het is wel belangrijk te weten hoe 

het gebeurde. 

De ouderen onder ons weten nog precies hoe het allemaal begon, begin zeventiger jaren van de vorige 

eeuw, voor onze nieuwere en jongere sympathisanten is dat natuurlijk allemaal lang geleden. 

Daarom willen we, in acht afleveringen, de geschiedenis van ons project even schetsen. In elk van de 

nummers van ons tijdschrift, van nu tot half 2022, vind je een episode onder de titel Focus 2022. 

Vandaag de eerste aflevering: 'Van Bokrijk naar Kisaro' (1972-1980) 

 

1. Van Bokrijk naar Kisaro 

(1972-1980) 

Begin september 1972 vertrekt broeder Cyriel 

definitief naar Rwanda. Enkele dagen eerder is in 

Bokrijk het Comité Byumba opgericht. Voorzitter 

is Rik Segers, toen kapelaan in Boxbergheide, 

secretaris is Armand Christiaens van de 

Normaalschool en penningmeester broeder Van 

Ooteghem, toenmalig directeur in Winterslag. Jan 

Oosterbos, eerste pastoor van Bokrijk Maria 

Goretti, neemt al vlug de leiding over, samen met 

Bertha Vandeput, Isidoor en Mathilde Meyvisch-

Claes en Toon en Monique Vandenheede-

Verhegge. Pastoor Oosterbos heeft altijd het 

Comité geleid en begeesterd tot aan zijn dood in 

2018. 



 

 

Broeder Cyriel gaat van start in Byumba, op het 

terrein van de broeders, met een driejarige cyclus 

waarin jonge boeren opgeleid worden. 

Ontwikkelingshelpers Hubert Schoors, Trees 

Wieme, André Claes en Monique Tilkin 

ondersteunen hem. Broeder Cyriel heeft echter 

lak aan een louter schoolse benadering en wil 

praktijkgericht inspelen op de noden van de 

bevolking. Een jaar later gaat zijn droom in 

vervulling: hij krijgt in Kisaro 12 ha toegewezen 

om er zijn project uit te bouwen. Zijn methode? 

De heuvels radicaal terrasseren zodat het 

regenwater de vruchtbare bovenlaag niet meer 

meespoelt maar in de grond dringt en zorgt voor 

mooie oogsten. Het gaat die eerste jaren even 

niet goed in Rwanda. Er zijn racistische 

problemen en president Kayibanda wordt aan de 

kant gezet. Hij wordt vervangen door president 

Habyarimana: een vrij lange periode van relatieve 

rust breekt aan.  

In 1974 brengt pastoor Oosterbos voor het eerst 

een bezoek aan Rwanda. Hij zal er haast jaarlijks 

terugkeren en dagelijks de mis opdragen, 

huwelijken inzegenen en kinderen dopen.  

Als in 1975 de eerste opleidingscyclus rond is, 

neemt broeder Cyriel ontslag in de school in 

Byumba (CERAR) om zich volledig in te zetten 

voor het project in Kisaro. Hij gaat er ook 

definitief wonen en 14 leerlingen volgen hem. 

Het CPA (Centre de perfectionnement agricole) 

dat hij opricht, wordt het begin van een groot 

project. Een jaartje later worden de eerste 

varkens van het 'Belgisch landras' ingevoerd en 

de varkensteelt floreert.  

België erkent de grote waarde van het project en 

broeder Cyriel krijgt in 1978 het statuut van 

ABOS-vrijwilliger, waardoor hij wettelijk in orde 

is. Het Belgisch Graanfonds financiert het 

kiemhuis van aardappelen waarvan de bouw nog 

hetzelfde jaar begint. De volledige heuvel is 

intussen geterrasseerd. 

De jongens die met hem mee naar Kisaro trokken, 

worden volwassen en in 1979 trouwt de eerste. 

Hij blijft op het Centrum werken maar bewerkt 

eveneens de 60 are van zijn vader. De radicale 

terrassering vindt zijn ingang bij de bevolking in 

de omgeving.  

Heel spectaculair is de verzending van een 

geitenbok. Genet, een topbok met stamboom, 

werd na heel veel discussies 

met de luchtvaartmaatschappij 

voor 25.000 BF (ongeveer 625 

euro) naar Kigali verzonden in 

plaats van voor de 

oorspronkelijk gevraagde 

377.000 BF (meer dan 9.000 euro). De bok kreeg 

in Kisaro de roepnaam Bobbejaan. Hij zou er flink 

werk verrichten en uitgroeien tot de mascotte 

van het Centrum. 

Het jaar 1980 wordt een geweldig jaar: de 

Rwandese overheid stelt nog eens 45 ha ter 

beschikking en aan de technici van het Centrum 

wordt gevraagd om elders in het land 

demonstratieterrassen aan te leggen. Kisaro 

bloeit. 
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Financiën (Marinette Willems) 

Op basis van de staat van ontvangsten en uitgaven   op 1 september mogen we zeggen dat onze financiële 

toestand heel gezond is. Eerlijkheidshalve moeten we hieraan toevoegen dat dit voornamelijk het gevolg is van 

de erfenis van pastoor Jan Oosterbos. Het ontwikkelen van een visie op langere termijn, in nauw overleg met 

onze mensen in Kisaro, moet het mogelijk maken deze middelen duurzaam  te investeren in het project. 

Het beginsaldo op 1 januari  2020 op onze beide rekeningen samen (rekening-courant en spaarrekening) 

bedroeg 89.488,08 euro. Dit gecumuleerde saldo steeg intussen tot 237.572,79 euro op 1 september.                         

Onze werkingskosten zijn tot nu toe bijzonder bescheiden en het leeuwenaandeel, meer dan 90% van onze 

uitgaven, bestaat uit overschrijvingen naar de ngo in Kisaro. Het is vooral met deze middelen   dat een aantal 

schoolgebouwen in Murama volledig gerenoveerd wordt. 

De ontvangsten van 2020  komen vooral voort uit de erfenis van pastoor Oosterbos, voor een bedrag van 

140.000 euro. We mochten tevens een erfenis ontvangen van een voormalig collega van broeder Cyriel, nl. 

broeder Pieter Buggenhout (8.756,83). 

Ook de subsidies die we dankbaar ontvangen zijn aanzienlijk: 14.270,49 euro, waarbij de subsidie van de 

provincie Limburg (10.000 euro) het meest in het oog springt. 

Wat we ditmaal echter uitdrukkelijk in de kijker willen plaatsen is dat we van jullie, beste lezers, dit jaar reeds 

voor 26.664 euro aan giften mochten ontvangen. Dat zijn inkomsten waar we jaarlijks op kunnen rekenen. 

Hartelijk dank. Jullie laten het project bloeien. 

 

 

 

Onze Rwandadag vindt dit jaar coronaproof plaats op 3 en 

4 oktober, telkens van 14.00 tot 17.30. Hoe we dat 

aanpakken lees je op bladzijde 4 en 5. 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Geef hun te eten" 

 

 

 

 

vzw Comité Kisaro 

 

 

Mailadressen (redactie) 

Voor uw informatie: enkele mailadressen. 

Coördinator Genk-Kisaro: gerardmoerman42@gmail.com.  

Secretaris: swartenbroekxg@gmail.com. 

Adjunct-secretaris en digitaal tijdschrift: guywillems@telenet.be.  

Archivaris: ackermans.genk@gmail.com 

Voorzitter: jef.gabriels@telenet.be. 

 

Vraag aan jou als lezer: 

Mogelijk ontvang je ons tijdschrift reeds digitaal, dan hebben we je mailadres reeds. 

Als je ons tijdschrift in gedrukte vorm ontvangt, dan zouden we toch graag je mailadres hebben. Als er 

dringende mededelingen zijn over Kisaro, over de Rwandadag of over andere gebeurtenissen, dan 

kunnen we jou heel snel op de hoogte brengen. Bezorg je dat mailadres aan  Guy Willems 

(guywillems@telenet.be)? 

Uiteraard blijf je je tijdschrift in gedrukte vorm ontvangen via de post. 
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