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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 44, NR. 4 

 

KERSTNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Ook vandaag nog beheerst corona het wereldgebeuren. Wij maakten van de nood een deugd 

en organiseerden een heel bijzondere Rwandadag. Je leest erover op de volgende bladzijde. 

Het was echt hartverwarmend. Dank aan jullie allen! 

Gerard Moerman werkte de voorbije maanden keihard in Kisaro. Je merkt dat in zijn kroniek 

vanaf bladzijde 5. Hij zal tegen de feestdagen terug in België zijn, helaas omgeven door 

coronamaatregelen. De kans dat je hem ontmoet is dus bijzonder klein. Stuur hem misschien 

een berichtje of een nieuwjaarswens. Op 13 februari 2021 vertrekt hij weer naar Kisaro. 

Wij verzenden binnenkort heel wat materiaal naar Rwanda via een container van 

Wereldmissiehulp: vooral kruiwagenwielen om kruiwagens te bouwen in het metaalatelier, 

maar ook handpompen voor de regenwaterputten. Onze vrienden in Kisaro kunnen tevens 

een nieuwe terreinwagen aankopen dankzij de steun van Wilde Ganzen. Via de Vierde Pijler 

van 11.11.11 kwamen wij in contact met deze Nederlandse organisatie van particulier initiatief 

die werkt aan een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie 

en hun toekomst kunnen verbeteren. Heel veel dank (zie ook blz. 12)!  

Maar onze grootste dank gaat naar jou, beste lezer, die ons jaar in jaar uit blijft steunen, ook 

na het overlijden van broeder Cyriel. 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 (zie blz. 15). Belangrijk: de giften die in 2020 

gebeuren geven eenmalig recht op een belastingvermindering van 60%. Een unieke kans! 

De giften moeten dan wel ten laatste op 31 december op onze rekening staan. 

Ons correspondentieadres is nog altijd Comité Kisaro, 

Winterslagstraat 1, 3600 Genk. Wie informatie wil, kan mailen 

naar:  jef.gabriels@telenet.be of bellen naar 0475473209 of 

089209408.  

We wensen je veel leesgenot en fijne kerst- en nieuwjaarsdagen!  

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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Rwandadag 2020, een dag om nooit te vergeten (redactie) 

De vorige jaren zat De Schalm in Box-

bergheide de eerste zondag  van oktober 

altijd afgeladen vol. Dan kwamen er meest-

al zo'n driehonderd mensen eten tijdens  

de Rwandadag en werd informatie gegeven 

over het project in Kisaro. Dit jaar was dat 

allemaal héél anders. Corona, weet je wel. 

Op de koffie bij Gerard 

Op 3 en 4 oktober mochten we dit jaar tel-

kens om en bij de vijftig mensen welkom 

heten 'op de koffie bij Gerard'. We 

moesten rekening houden met alle 

coronaregeltjes, maar dat lukte. Tijdens de 

koffie- en taartnamiddag werd de hand-

hygiëne streng in het oog gehouden. Er 

werd afstand bewaard en een mondmas-

ker gedragen waar het nodig was. En toch 

was alles heel gezellig. 

 

Het hoogtepunt van de namiddag was 

telkens het live contact met Gerard Moer-

man in Kisaro. Paul Ackermans zorgde voor 

de internetverbinding en zo konden we aan 

de slag. De week voor de Rwandadag - het 

was mooi weer in Rwanda - maakte Gerard 

foto's van activiteiten ter plaatse. Zo kon hij 

rechtstreeks vanuit Kisaro aan de aanwezi-

gen in de zaal, maar ook aan de talrijke 

digitale deelnemers aan deze zoomsessie, 

vertellen hoe ons Centrum in Kisaro ervoor 

staat, welke werken er uitgevoerd worden 

en hoe men er omgaat met corona. Het 

stevig landbouwbedrijf dat ginder groeide 

en de band met de lokale gemeenschap die 

opgebouwd werd door de bouw van 

scholen, gemeenschaps- en gebedshuizen 

tonen dat deze vorm van ontwikkelings-

samenwerking echt werkt.  

Na de  presentatie konden de aanwezigen 

in de zaal met Gerard praten, hem aanmoe-

digen en hem bevragen. Het was een totaal 

'andere' Rwandadag met minder aanwe-

zigen - omdat het niet mocht - maar wel 

met een grote emotionele waarde. Het is 

duidelijk dat het project in Kisaro diep in de 

harten van de sympathisanten leeft. 

Een virtuele maaltijd 

De bedoeling van de Rwandadag is 

enerzijds informatie geven, maar ander-

zijds ook het project in Kisaro financieel 

ondersteunen. Door de coronabeper-

kingen kon de bijeenkomst in De Schalm 

uiteraard geen grote inkomsten opleveren. 

Daarom konden onze sympathisanten een 

gift doen, een virtuele maaltijd schenken. 

We kregen een massale respons en we 

zagen om en bij de zesduizend euro bin-

nenstromen op onze rekening. Uiteraard 

wordt dit geld met dank benut in Kisaro, 

waar onze mensen momenteel de school 

van Murama - de eerste die broeder Cyriel 

er bouwde in de zeventiger jaren  - volledig 

renoveren. 

Corona zorgde ervoor dat we afstand 

moesten houden; het levensmotto van 

broeder Cyriel 'Geef hun te eten' bracht 

ons tijdens deze Rwandadag weer samen.  
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Kroniek - Mijn eerste COVID 19-periode in Kisaro (Gerard Moerman)

 

In ons vorige nummer heb ik uitvoerig mijn 

aankomst in Kigali beschreven evenals mijn 

kort verblijf in quarantaine in hotel Karisimbi 

en mijn Blijde Intrede in Kisaro op zondag 20 

september. 

Maandag 21 september 2020  

Wat bij jullie het begin van de herfst is 

betekent hier het geleidelijk begin van het 

grote regenseizoen. Het begint met zachte 

buien afgewisseld met nog heel wat zonnige 

dagen zodat de natuur heel snel het verdorde 

en stofferig kleed verwisselt voor het nieuwe 

groen, voorbode van een vruchtbare periode. 

Toch krijgen we dit jaar voorlopig veel minder 

regen dan normaal. 

 

Er is veel werk op de terrassen: bewerken, 

zaaien, planten. Toch wordt die bedrijvigheid 

ontsierd door het onnatuurlijke beeld van 

jongelingen die met mondmaskers zwoegen in 

de ontluikende natuur. Het virus dat plots heel 

de wereld in zijn macht heeft is in deze 

bergachtige Rwandese provincie nog niet 

actief. Hoelang nog? De jongelingen hakken 

erop los alsof hun leven ervan afhangt… en  

 

 

dat is eigenlijk ook zo. Deze vruchtbare grond 

moet goede oogsten opleveren om te over-

leven.  

Samen met onze directeur Safari rijd ik met de 

oude Toyota langs de velden en waar we 

voorbijkomen stopt het gezwaai van de hou-

welen en wordt het een handgezwaai voor de 

amazungu, de blanke man die vanuit België het 

virus ontvlucht is. 

In de namiddag moet ik een vervelende klus 

klaren: een internetverbinding installeren. Dat 

is een heel gedoe met iPhone, telefoon, sim-

kaartjes, paswoorden, abonnement. Het lijkt 

wel of ik plots op intensieve beland ben en dat 

mijn leven alleen afhangt van elektronica en 

dingen waar ik niet veel verstand van heb. 

Gelukkig is Evariste Safari een van die Rwan-

dezen die er meer verstand van heeft dan die 

oude blanke man, die ik ben. 

Woensdag 23 september 2020 

Vanavond is er een vergadering van het comité 

in Genk gepland en ik neem van hieruit deel 

aan deze internetmeeting via Messenger of 

WhatsApp. Eigenlijk is dat voor mij als een 

vuurdoop. Maar ik heb volle vertrouwen in 

onze specialist Paul Ackermans in Genk die me 

van alle plankenkoorts zal afhelpen. Meteen is 

het een testcase ter voorbereiding van de 

Rwandadag van 4 oktober. 

Donderdag 24 september 2020 

Deze voormiddag komen Erik Santkin en zijn 

secretaris Fred Rubagenga op bezoek. De heer 

Santkin is conseiller économique et commer-
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cial van de Belgische ambassade  en vertegen-

woordigt het Waals en het Brussels gewest.  

Ik ga proberen een financiering te krijgen voor 

de aankoop van een motor waarmee onze Jean 

Bosco de inseminatie van de varkens kan gaan 

doen in de provincie. Het gesprek verloopt 

heel gemoedelijk maar, samengevat, hebben 

we geleerd dat ze over niet veel budget 

beschikken. Volgende week ga ik met Evariste 

bij hem op bezoek in Kigali. We mogen toch 

hopen op iets. 

Hier schakel ik na 17 u terug over op het 
kluizenaarsleven in het "Château Gérard" zoals 
mijn zoon Gert mijn eenvoudig logement 
noemt. Gelukkig heb ik met mijn modem en 
mijn nieuwe laptop een goede verbinding 
zodat ik mijn programma's op “VRT nu” kan 
bekijken, weliswaar uitgesteld. Sporza en 
sportreportages vallen daar echter niet onder 
maar die kan ik op de radio beluisteren. Zo 
passeert de avond rap en geraak ik toch om 23 
u in mijn bed.  
 

Vrijdag 25 september 2020 

Elke vrijdag is er onze stafvergadering op 

Kisaro. Alle verantwoordelijken van de 

afdelingen rapporteren dan wat er de voorbije 

week gerealiseerd is en delen mee wat er voor 

de volgende week gepland is. Aangezien het 

mijn 78ste verjaardag is sluiten we dat af met 

een drink om vijf uur. 

Zaterdag 26 september 2020 

Deze voormiddag rijd ik door de velden om 

foto’s te nemen om een PowerPointpresen-

tatie samen te stellen want ik heb om 14 uur 

een afspraak met Paul Ackermans. We willen 

een test doen met Zoomverbinding ter 

voorbereiding van mijn presentatie op de 

Rwandadag van 4 oktober in Genk. Dat zou een 

betere televerbinding zijn dan WhatsApp of 

Messenger en meer geschikt om terzelfder tijd 

contact te hebben met meerdere personen of 

groepen. Ook deze vuurdoop valt goed mee en 

ik begin me al af te vragen waarom ik daar van 

tevoren zo een spel van maak. 

Zondag 27 september 2020 

Dit is mijn eerste coronazondag in Rwanda. 

Hoe verlopen hier de kerkdiensten? Het aantal 

plaatsen is beperkt: één persoon per twee 

vierkante meter. De mensen moeten zich 

vooraf inschrijven voor een van de drie 

kerkdiensten en personen van 12 tot 65 jaar 

zijn toegelaten want er is maar plaats voor 

zestig personen per viering. Omdat ik er maar 

65 uitzie mag ik me ook inschrijven. Er zijn 

cirkeltjes geschilderd op de vloer waar je plaats 

mag nemen. Voor je de kerk nadert passeer je 

 

langs een wastafel om je handen te wassen 

met zeep en er is ook een koortscontrole. Aan 

de ingang word je opgewacht en naar je plaats 

begeleid. Heel dat gedoe zorgt er voor dat er 

maar om de drie uur een viering plaats heeft: 

om halfzeven, halftien en halfeen. Alle 

verplaatsingen (offergang en communie) ge-

beuren rij per rij in een omloop in de wijzerzin 

rondom de. Niemand mag blijven zitten. Als je 

niets in de schaal wenst te werpen, doe je alsof 
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en als je geen hostie wenst, buig je voor de 

priester terwijl je verder stapt.  

Heel de coronareglementering is gebaseerd op 

een vanzelfsprekende discipline en daar kan 

dat virus blijkbaar niet tegen want Rwanda is 

bijna coronavrij. 

Woensdag 30 september 2020 

Om 9.00 is er een vergadering met de 

burgemeester aan de school van Murama. Hij 

vraagt me om een refter te bouwen voor 250 

leerlingen die in meerdere ploegen het middag 

 

maal zouden moeten kunnen gebruiken. De 

ouders moeten dat middagmaal betalen, de 

staat bouwt de keuken, vrijwilligers moeten 

voor de keuken instaan en de refter is een zorg 

voor de gemeenschap. Omdat we in 2020 en 

de eerste helft van 2021 nog de bouw van 

klassen voor deze school op ons programma 

hebben zouden we dat ten vroegste in 

augustus 2021 kunnen voorzien op 

voorwaarde dat we voldoende financiering 

vinden! De refter zou uit twee blokken van 7 

bij 30 m moeten bestaan. Met het meubilair 

inbegrepen mogen we dat ramen tussen 20 en 

25.000 €. Wordt dat haalbaar?  

 

Zondag 4 oktober 2020 

Vandaag ben ik virtueel aanwezig op de 

Rwandadag in Genk. Een verslag daarover lees 

je op een andere plaats in dit blad. Het is een 

fantastische ervaring om met de moderne 

mogelijkheden op die manier ‘aanwezig te zijn’ 

op een afstand van 8500 km. 

Dinsdag 6 oktober 2020 

Ik krijg het bezoek van de veiligheidsofficier 

van de Belgische ambassade. Chris is 

ondertussen hier al vriend ten huize en zo 

verneem ik een en ander over de situatie in en 

rond Rwanda. De koude oorlog met onze 

noorderbuur Uganda sleept al meerdere jaren 

aan en er is geen vrachtverkeer mogelijk 

tussen deze twee landen. Daardoor zijn de 

goederen die nu uit Tanzania ingevoerd 

moeten worden, duurder en schaarser 

geworden. Met de republiek Congo zijn de 

betrekkingen nu beter maar daar is de 

binnenlandse stabiliteit onder nul. Met onze 

zuiderbuur Burundi worden voorzichtige be-

trekkingen onderhouden. Al bij al is Rwanda 

nogal geïsoleerd maar toch begeerd als 

Afrikaanse partner door de grote wereld-

spelers zoals China, VS en andere landen. De 

Chinezen blijven verder grote verbindings-

wegen asfalteren. Voor ons zijn het goede 

klanten voor de afname van geslachte varkens. 

Zondag 11 oktober 2020 

Het is een zonnige dag en dat begint 

uitzonderlijk te worden want de regendagen 

nemen geleidelijk de bovenhand. Na mijn 

middagdutje wordt er op de deur geklopt. Een 

jonge dame, vergezeld van Melanie, wenst 

kennis te maken. Ze is van Senegalese afkomst 

zo blijkt. Haar man, een blanke, komt ook 

naderbij en zegt ‘goeiendag, hoe goat met u’ 
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met een Maldegems accent. “Ge zult me wel 

nie kennen moar ik ben van uw kanten”. Ik ben 

op slag goed wakker en om een lang gesprek 

kort te maken: hij, Ivan Wulffaert, is de CEO 

van de brouwerij Sköl in Rwanda en meteen 

ook verantwoordelijk voor vijf andere 

vestigingen in evenveel landen in Afrika. Hij 

heeft eerder voor meerdere firma’s gewerkt in 

Azië en Afrika. Een brouwerij heeft na het 

brouwproces een interessant afvalproduct: 

drash. Dat is het bezinksel dat er van de gerst 

(mout) overblijft. Hij geraakt dat moeilijk kwijt 

en wil daarom met zijn vrouw, Aïsha, een groot 

varkensbedrijf bouwen in de omgeving van de 

brouwerij, aan de rand van Kigali. Hij vraagt 

daarvoor Melanie als raadgever en begeleider 

in de beginperiode. 

Donderdag 15 oktober 2020 

Ik word om 12.00 u met Evariste verwacht bij 

Ivan op zijn bureau in de brouwerij Sköl in 

Kigali voor een geleid bezoek aan zijn bedrijf. 

Indrukwekkend en dan vooral voor Evariste. 

Voor mij was het ook een ervaring om een 

modern geautomatiseerd bedrijf van die 

omvang in Rwanda te ontdekken. Sköl is 

stilaan Primus van de troon aan het stoten op 

de Rwandese biermarkt. Het is een 

veelbelovende nieuwe relatie waaruit nog 

eens blijkt dat CPPA KISARO op meerdere 

domeinen een belangrijke plaats inneemt in 

Rwanda. We zullen hier in de toekomst 

ongetwijfeld nog op terugkomen. 

Zondag 18 oktober 2020 

Tot nu toe was alleen de hoofdkerk van onze 

uitgestrekte parochie open en aangepast aan 

de coronareglementering. Vandaag mag ook 

het kerkje van de Rusasa open. Ik ga er dus 

naar de misviering. Het is daar een beetje 

kermis maar ook hier is de regel: één persoon 

per twee vierkante meter. Een geluk dat we 

dat kerkje vorig jaar uitgebreid hebben en zo 

kunnen er ook 50 mensen binnen. Bij jullie in 

België was ’t ook een beetje kermis: de Ronde 

van Vlaanderen wordt gereden, maar ‘t is ‘n 

Hollander die wint. 

Maandag 19 oktober 2020 

Dat het regenseizoen nu goed en wel op zijn 

hoogtepunt komt, blijkt vandaag: onze pluvio-

meter toont een neerslag van 84 liter per m². 

Dat is er wel zwaar over. 

Positiever is dat twee grote afnemers van 

geslachte varkens opnieuw bestellingen van 

twintig varkens per week doen. We hadden in 

september de prijs 5% moeten verhogen 

ingevolge hogere voederprijzen. Die klanten 

wilden ons doen plooien maar dat was een 

verkeerde redenering. Vanwege onze service 

en de kwaliteit zijn ze teruggekeerd en de 

relatie is nog beter dan voorheen. Voor 27 

oktober hebben we een bestelling van 24 

geslachte varkens voor Congo. Die klant zal 

verder wekelijks 2 ton afnemen. 

Zaterdag 31 oktober2020 

De vooruitgang staat echt niet stil: mijn oudere 

zus heeft vandaag in haar 84ste jaar een 

WhatsAppgesprek met mij. Ze kan het niet 

geloven dat we met elkaar kunnen spreken en 

zien van op zo’n afstand. Misschien zal ze de 
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volgende keer niet meer zo ongelukkig zijn als 

ik weer naar Rwanda vertrek. 

Zaterdag 14 november 2020 

Een trieste dag in onze kweekstal. Een zeug 

heeft gisteren 9 biggen geworpen maar 

vandaag wordt vastgesteld dat er nog eentje 

dood is achtergebleven. We bereiden met een 

veearts een keizersnede voor maar de zeug 

kan het niet meer aan en sterft. We kunnen 

onmiddellijk een noodslacht starten en de 9 

biggen worden bij een ander nest van vier 

gebracht om daar als weesjes te overleven. Die 

zeug aanvaardt de nieuwe kroost, gelukkig! 

Het verschil met de oudere biggen is wel negen 

dagen. Achteraf zullen er toch nog drie 

bezwijken. 

Donderdag 19 november 2020 

Na de werktijd komt Emmanuel Rurangwa, 

onze chef van de schrijnwerkerij, me spreken 

over zijn varkenskweek. Ik had hem een 

kortlopende lening gegeven voor het 

aankopen van 2 gecastreerde biggen om vet te 

mesten. Hij heeft deze week een zeug verkocht 

aan onze slachterij. Dat heeft hem 141.000 

RWF (dat is ongeveer 140 euro) opgeleverd en 

hij vertelt me waarvoor dat geld bestemd is: 

- 20.000 RWF om meel te kopen voor de 

twee jonge mestvarkentjes;  

- 80.000 RWF voor de aankoop van nog 

2 biggen om vet te mesten; 

- 1.000 RWF als betaling van een helper 

om de zeug naar ons te brengen;     

- 21.000 RWF voor de aankoop van 900 

bakstenen en 1 zak cement voor een 

muurbedekking; 

- 19.000 RWF voor kleren voor zijn gezin.

     

    

Einde maart zal hij, als alles goed verloopt, de 

twee eerste mestvarkens kunnen verkopen en 

in april de twee andere. Hij heeft me gevraagd 

om dan opnieuw vier jonge biggen voor hem 

te reserveren.  

Zijn planning is dus ook al goed geëvolueerd  

en dat is de enige manier om uit de armoede 

te geraken. Onze medewerkers kunnen het 

voordeel van planning hier op het Centrum 

dagelijks beleven. Begin november heb ik door 

middel van maandtabellen een overzichtelijke 

planning opgemaakt voor het geheel van de 

varkenskweek. Daarin zijn alle stappen 

schematisch voorgesteld, vanaf de 

bevruchting van de zeugen, de geboorte van 

de biggen, de castratie na een maand van de 

beertjes, het verspenen na twee maanden, de 

verkoop vanaf de derde maand tot het 

opnieuw bevruchten van de zeug. Horizontaal 

zijn in de bovenste rij per kolom de dagen 

weergegeven en links in de eerste kolom de 

nummers van de 17 kweekhokken. We hebben 

12 nesthokken, 3 verwarmde verspeenhokken 

en 3 transithokken. In de transithokken 

verblijven de biggen vanaf 2,5 maand tot ze 3,5 

maand oud zijn. Tijdens die periode wordt er al 

een groot aantal verkocht. De resterende 

biggen verhuizen daarna naar de tweede stal 

met de mestvarkens, de beren en de te 

bevruchten zeugen. De bevruchte zeugen 
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komen na een maand terug naar de kweekstal 

in het nesthok. Het grootste biggensterfte was 

er na het verspenen (na de tweede maand). 

Hier speelde de overgang van de warmte van 

het nest naar nietverwarmde hokken, met 

nachtelijke temperaturen van 15 °C en waar 

tocht vrij spel had, een grote rol. Ik heb de 

kweekstal tochtvrij gemaakt en drie hokken 

voorzien van verwarming als de temperatuur 

onder de 20 ° daalt. Daar verblijven de 

verspeende biggen 2 weken met verwarming 

en 1 week zonder verwarming om te accli-

matiseren.  

Daarna komen ze in een van de drie transit-

hokken. Drie nesten (35 biggen) hebben van 

dit nieuwe systeem geprofiteerd: het sterfte-

cijfer was nul terwijl dat  vroeger 20 à 30% 

bedroeg. De hoofdveearts van het ministerie 

van Landbouw kwam gisteren langs, hij had 

over onze vernieuwing gehoord. Ze hadden al 

jaren te kampen met die oversterfte na het 

verspenen. Onze werkwijze zal nu bekend- 

gemaakt worden aan de belangrijkste kwekers 

van het land. Zij kennen ons natuurlijk al langer 

door de kunstmatige inseminatie die vanhier 

uitgaat. 

Maandag 23 november 2020 

We hebben vandaag een groep van 24 biggen 

van 2,5 maand uit het verspeenhok gehaald. Ze 

hebben het allemaal vlekkeloos overleefd en 

we hebben ervan dezelfde dag al 10 

gecastreerden en een beertje van verkocht. De 

gecastreerden wogen gemiddeld 25 kg en het 

beertje zelfs 32 kg. Nu zijn er al twee kwekers 

(o.a. Bosco) die ook het verspeenhoksysteem 

willen toepassen met de houtskoolver-

warming.  

Ik ben vandaag een project van vzw Umubano 

gaan bezoeken in Karembo. Daar is een 

bevloeiingssysteem in werking gesteld. 

Woensdag 25 november 2020 

We hebben een bijzondere vermelding voor 
ons departement landbouw: alles is beplant, 
bezaaid of ligt gereed om volgende maand te 
bezaaien. Over twee weken worden de eerste 
patatten geoogst en er wordt nog een halve 
hectare geplant. Het regent intussen wel 
verschrikkelijk veel; ik hoop dat de bonen er 
niet aan ten onder gaan. Het onkruid tiert 
welig tussen de staakbonen door de vele 
regens. Het wordt gewied en in zakken op de 
jeep geladen om op de composthoop te 
verteren. De taluds worden regelmatig 
afgemaaid en ook dat gras gaat op de 
composthoop.  
 

 
 
De bakkerij maakt sedert juli een omzet die 
gemiddeld per maand het viervoud is van 
2019. In de jaren voor 2019 was de verkoop 
zelfs verwaarloosbaar. Het heeft te maken met 
ons inspelen op de vraag en de stijgende 
koopkracht van de bevolking, eigenlijk dus een 
resultaat van de ontwikkeling waar wij gretig 
op inspelen. De winstmarge is voorlopig 
uiteraard beperkt, laat ons zeggen dat de 
afdeling bakkerij nu kostendekkend is. Het 
hoofdartikel zijn amandases, brooddeeg in olie 
gebakken in de vorm van oliebollen voor de 
prijs van 10 eurocent of honderd RWF
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Daarnaast verkopen we ook sandwichachtige 
zoete witte broodjes en ons klassiek grijs 
tarwebrood van 800 gr. voor 1 €. 
 

 
 
Blok 1A met drie klassen in de school van 
Kisaro-Murama is af. We hebben het in vier 
maanden tijd klaargespeeld. Volgende week 
kunnen we beginnen aan Blok 1B, een 
 

 
 
nieuwbouw voor 5 klassen. Die hopen we af te 
werken tegen juli volgend jaar. De scholen zijn 
hier sedert november pas weer open. 
De coronasituatie in Rwanda is bevredigend. In 
september werd een piek bereikt van 1757 
actieve gevallen voor heel het land. Dat is 

geleidelijk gedaald tot slechts 160, maar door 
enkele broeihaarden (vooral in gevangenissen) 
is dat getal nu opgelopen tot 460. In totaal zijn 
er 47 coronaoverlijdens. We wachten nu bang 
af wat de opening van de scholen zal teweeg- 
brengen. 
 
Donderdag 26 november 2020 
 

 
 

Deze voormiddag heb ik samen met Evariste 
Safari een Zoomvergadering met het bestuur 
van onze vzw Comité Kisaro in Genk. Dit is de 
eerste maal en ik moet zeggen dat het zeer 
goed gelukt is. Een hoofdpunt van hieruit was 
de invulling die onze directie geeft aan de 
opmaak van een strategisch meerjarenplan 
voor de volgende tien jaar. De kern van onze 
staf in Kisaro groeit naar een volwassen 
zelfstandigheid die het voortbestaan voor het 
volgende decennium moet verzekeren. Alles 
wat we samen met jullie allen de vorige vijftig 
jaar opgebouwd hebben zal dus niet verloren 
gaan en meer zelfs: CPPA Kisaro kan verder 
ontwikkelen ten gunste van de plaatselijke 
bevolking. Op 21 december zal ik, bij leven en 
welzijn,  terug in België zijn. 
 

Jullie giften worden dit jaar dubbel beloond: 60 
% fiscale compensatie als ze voor eind 
december op onze rekening staan. 
 

Ik wens jullie nu al een zalige kerst en een 

voorspoedig nieuwjaar.  

Gerard 
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Een nieuwe terreinwagen, dankzij Wilde Ganzen! (Geert Swartenbroekx) 

Ons comité kan gelukkig  een beroep doen op 
vele mensen die regelmatig een gift doen. Zo 
kunnen we onze doelstellingen waarmaken. 
Het is dubbel prettig als ook derden een 
steentje (of soms een grote steen) bijdragen… 
 
We schrijven ieder jaar heel wat 
subsidiedossiers en meestal dienden we die in 
bij Limburgse of Vlaamse organisaties: het 
provinciebestuur, 11.11.11, het Steunfonds 
voor Limburgse missionarissen en 
ontwikkelingssamenwerking, enkele 
gemeentebesturen,... 
 

 
 
Dit jaar deden we een aanvraag bij Wilde 
Ganzen, een Nederlandse stichting die overal 
ter wereld aanpakkers steunt die armoede van 
onderop willen doorbreken. Wilde Ganzen 
(www.wildeganzen.nl) steunt honderden 
projecten per jaar en met elk project geven ze 
mensen en organisaties een steuntje in de rug, 
met de klemtoon op kansarmoede. 
 
Voor de allereerste keer schreven ook wij dus 
een project uit voor ondersteuning door Wilde 
Ganzen. We kozen voor de aankoop van een 
nieuw terreinvoertuig, ter vervanging van de 
Mitsubishu van 2002, die dus achttien jaar oud 
is en tot op de draad versleten. We opteerden 
voor een pick-up Toyota Hilux met dubbele 
cabine. Die wordt ter plaatse aangekocht 
omdat we dan geen problemen hebben met de 
invoerformaliteiten en omdat we snel kunnen 
beschikken over wisselstukken - die ter plaatse 
beschikbaar zijn - als er iets gerepareerd moet 
worden. 
 
Zo een voertuig hebben onze mensen in Kisaro 
nodig voor de verplaatsing van mensen en 

goederen over de diverse landwegen tussen 
de bewerkte terrassen. Daarbij denken we aan 
het vervoer van kleine hoeveelheden 
materialen naar de werkplaatsen, het vervoer 
van zaadgoed en meststoffen naar de 
terrassen, vervoer van zieke en kwetsbare 
mensen naar gezondheidsposten en 
dispensaria, de verplaatsingen voor de 
kunstmatige inseminatie van varkens en – 
uitzonderlijk – het vervoer van 
personeelsleden. 
 
De dossierbehandeling liep ongelooflijk vlot en 
reeds een week na het indienen kregen we de 
goedkeuring. Uiteraard waren er enkele 
voorafgaande gesprekken zodat we precies 
wisten wat er allemaal in het dossier moest 
zitten.  
 
Hoe werkt het precies? De eigenlijke 
subsidieaanvraag gebeurde door onze 
vrienden van de ngo CPPA in Kisaro en wij 
garanderen de medefinanciering. We dienden 
allebei een dossiertje in. Zowel het CPPA (het 
Centrum) als wij sluiten een overeenkomst af 
met Wilde Ganzen.  
 

 
 
De aankoop van de terreinwagen kost 
ongeveer 48.000 euro, de omniumverzekering 
voor het eerste jaar inbegrepen.  Ons 
Kisarocomité verzamelt 30.000 euro die 
overgeschreven worden naar Wilde  Ganzen. 
Wilde Ganzen voegt daar een eigen subsidie 

http://www.wildeganzen.nl/
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van 15.000 euro aan toe en schrijft vervolgens 
45.000 euro over naar de rekening van het 
Centrum in Kisaro. Het Centrum legt daar nog 
eens 3.000 euro bovenop, koopt de wagen, 
sluit de verzekering af en kan aan de slag. 
Uiteraard verwacht Wilde Ganzen ook nog een 
(foto)verslag, maar daar maken we met 
genoegen werk van. 
 

We zijn bijzonder gelukkig met deze heel 
belangrijke subsidie. De aankoop van de 
wagen is immers een stevige steun voor de 
werking van ons project. In Kisaro kijkt men uit 
naar deze prachtige terreinwagen. Hij zal met 
zorg en toewijding behandeld worden. 
 
 
 
                                                                       

Een container voor Kisaro (redactie) 

Het was destijds een jaarlijkse traditie om een 

container naar Kisaro te verzenden. Dat was 

telkens weer een hele gebeurtenis. Meststoffen 

 

 

en materialen aankopen, tweedehandse spullen 

verzamelen en werktuigen opsporen die hier niet 

meer dienstig waren maar in Rwanda nog konden 

worden gebruikt - zo werd zelfs een gereviseerde 

tractor geschonken - en dat alles per vrachtwagen 

naar Wereldmissiehulp in Boechout vervoeren en 

inladen in een twintigtonscontainer. Daarbij 

mochten we vaak een beroep doen op de hulp van 

de leerlingen van de Truiense landbouwschool. 

De tijden veranderen echter. Hoe langer hoe meer 

materialen kunnen kan het nodige materiaal in 

Rwanda zelf aangekocht worden, tweedehands 

kleren zijn niet meer welkom en zorgen telkens 

voor problemen bij de douane, de invoertaksen zijn 

gestegen en ten slotte kan het uiteraard ook geen 

kwaad dat er aangekocht wordt in Rwanda omdat 

dit de economie daar ten goede komt. Daarom 

namen wij enkele jaren geleden de beslissing om 

zelf geen  twintigtoncontainers meer te ver-

schepen.  

Toch zijn er producten die onze mensen in Kisaro 

nodig hebben en die daar niet te vinden zijn. 

Daarbij horen o.a. de kwaliteitsvolle wielen om in 

onze atelier kruiwagens te bouwen of de robuuste 

handpompen, nodig om de regenwaterputten 

vlekkeloos te laten functioneren. Dat is echter te 

weinig om er een volledige container mee te vullen 

Daarom zochten we vorig jaar een oplossing via 

een 'deelcontainer' van de containerdienst van 

Deutsche Bundesbahn en verzonden we o.a. een 

hoeveelheid voedingssupplementen voor de 

varkenskweek in Kisaro. 

We waren dus heel blij dat we in september het 

bericht kregen dat Wereldmissiehulp het plan 

opvatte om vanuit Boechout een container te 

verschepen en die ter beschikking te stellen van 

organisaties die materialen wilden verzenden. Dus 

gingen we aan de slag. Gerard maakte in overleg 

met de verantwoordelijken in Kisaro een lijstje op 

van de producten die men de volgende jaren nodig 

zal hebben en wij gingen op zoek naar de beste 

leveranciers.  

Het liep niet altijd van een leien dakje, maar eind 

goed, al goed: uiteindelijke geraakten 40 

handpompen met toebehoren, 800 kruiwagen-

velgen met assen, binnen- en buitenbanden, 800 
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meter goten en verbindingsstukken en vier grote 

ertalonplaten - kunststofplaten die we gebruiken in 

de slagerij en de bakkerij - veilig en wel bij 

Wereldmissiehulp. Een van de volgende dagen 

wordt alles verscheept en over enkele weken komt 

de lading aan in Kigali. Gerard en zijn mensen 

kunnen weer een tijdje voort. 

 

Dank (redactie) 

Onze bijzondere dank gaat uiteraard naar 

Wilde Ganzen, de Nederlandse organisatie die 

wereldwijd kleinschalige projecten steunt die 

gezamenlijk worden opgezet door mensen ter 

plekke en bevlogen mensen van hier. Wij 

leerden deze Stichting kennen dankzij het 

Vierdepijlerfonds van 11.11.11. Het werd een 

bijzonder aangename ervaring. Ondanks de 

coronasituatie verliepen de contacten vlot en 

aangenaam via telefonische en mailcontacten 

en waar nodig via een zoomsessie. De 

voorwaarde is dat er drie partners zijn: een 

lokale partnerorganisatie in het 

lageinkomstenland - in ons geval het CPPA met 

als verantwoordelijken Evariste Safari en 

Gerard Moerman - een privé initiatief in 

Nederland of België – onze vzw Comité Kisaro 

– en Wilde Ganzen zelf. Op blz. 12 leest u het 

verhaal.  

Dank aan het provinciebestuur van Limburg en 

de stadsbesturen van Deinze en Genk voor de 

werkings- en projectsubsidies die we 

ontvingen. Het provinciebestuur schreef 

10.000 euro over, projectsteun bestemd voor 

de bouw van blok 1A voor de schoolge-

meenschap van Murama.  Ook uit het 

Vierdepijlerfonds mochten we dit jaar weer 

1.000 euro ontvangen. 

Ongelooflijk veel dank aan de lieve mevrouw 

die  een bedrag van niet minder dan 20.000 

euro overschreef op onze rekening. Zij doet 

dat discreet in herinnering aan haar overleden 

echtgenoot die samen met haar een grote fan 

was van het werk in Kisaro. Uiteraard ook dank 

aan jou die het werk in Kisaro volgt en een 

steen(tje) bijdraagt. Op de volgende bladzijde 

staat een leuk bericht voor allen die ons 

financieel helpen.    
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Fiscale attesten - Giften voor zestig percent terugbetaald 

in 2020! (redactie) 

Jouw giften aan het comité Kisaro - minstens 
40 euro op jaarbasis geven recht op een fiscaal 
attest het jaar daarop. Dat is al jaren zo. 
 
Maar... wegens de bijzondere coronatijden, 
waarin veel verenigingen het moeilijk hebben, 
heeft de federale regering beslist om het 
voordeel, dat verbonden is met het fiscaal 
attest voor giften, dit jaar eenmalig 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' en je krijgt begin volgend jaar van ons 

een fiscaal attest.  

 

Dat geeft je recht op een belasting-

vermindering. Overigens brengen wij ook zelf 

de Federale Overheidsdienst Financiën op de 

hoogte van jouw gift. 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. 

Het bedrag moet wel ten 

laatste op 31 december op 

onze rekening staan. 
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Focus 2022 - Kisaro floreert (1981-1989) (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".  

In acht afleveringen willen we de geschiedenis van het project schetsen. Tot half 2022 vind je in elk 

nummer een episode onder de titel Focus 2022. Vandaag de tweede aflevering: 'Kisaro floreert' (1981-

1989). 

Kisaro is intussen in Rwanda een gevestigde 

waarde geworden. Er is in 1981 nog geen 

elektriciteit maar die is aangevraagd.  In juli van dat 

jaar brengen de eerste Vlaamse vrijwilligers hun 

vakantie door in Kisaro: Jef Aerden, Michel De 

Smedt, Luc Dewitte en Geert Van Pamel die in 

augustus gevolgd worden door Paul en Louis 

Ackermans. Ze plaatsen de binnenhuisinstallatie. 

Men werkt met een eigen stroomgroep in 

afwachting dat - in 1982 - de hoogspanningslijn tot 

aan het Centrum doorgetrokken wordt. In 1982 

wordt in het Centrum een kapelletje ingewijd door 

de bisschop en ook pastoor Jan Oosterbos is erbij.  

 

Vanaf dan gaan er elk jaar vrijwilligers uit 

Vlaanderen werken in Kisaro. In 1983 worden drie 

graansilo's gebouwd voor 75 ton tarwe evenals de 

watertoren en de waterleiding. Een jaar later 

starten twee vrijwilligers de vleesverwerking en 

leiden jongeren in het Centrum op om het werk 

voort te zetten. Er wordt eveneens een nieuwe stal 

gebouwd.  

De radicale terrassering wordt meer en meer 

toegepast in de regio. In 1985 komen acht stagiairs 

uit vier plaatsen in de provincie gedurende drie 

maanden in het Centrum om te leren hoe terrassen 

aangelegd moeten worden. Ze zullen de techniek 

verder verspreiden in hun dorpen. Op 2 juni 1986 

komt president Habyarimana op bezoek. Zijn 

helikopter landt en samen met broeder Cyriel 

verkent hij de heuvel per jeep. Radio Rwanda zendt 

dit bezoek live uit. Kisaro is plots overal bekend en 

de manier van terrasseren breekt door in alle 

heuvelprovincies van het land. 

Op een terrein van iets meer dan één ha bouwen 

Vlaamse vrijwilligers het 'Huis van de broeders', dat 

op 26 oktober plechtig ingewijd wordt: een 

rechthoekig gebouw met een ruime binnentuin. Er 

zijn dan zes broeders in de nieuwe gemeenschap.  
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In 1987 is de heuvel van het Centrum - na 13 jaar 

koppig werken met weinig middelen - helemaal 

geterrasseerd. Rwanda is 25 jaar onafhankelijk en 

tijdens een viering in Byumba wordt broeder Cyriel 

gelauwerd tot ridder in de 'Nationale Orde van de 

Revolutie'. De broeder werkt goed samen met de 

minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Marie 

Mugemana,  die in 2010, voorzitter zal worden van 

de vzw (en de latere ngo) CPPA (Centre de 

Perfectionnement et de Promotion Agricole). 

 

Paul Ackermans, een jonge Genkenaar die reeds 

vijfmaal als vrijwilliger naar Kisaro trok, gaat er 

vanaf april 1988 werken als ontwikkelingshelper. 

Hij zal er twee jaar blijven en een belangrijke rol 

spelen in de bouw van het metaalatelier. 

Broeder Cyriel komt elk jaar enkele weken naar 

België om een aantal zaken te regelen. Het zeer 

actieve comité Byumba - later herdoopt tot het 

comité Kisaro - maakt onder impuls van pastoor 

Oosterbos daarvan gebruik om jaarlijks een Rwan- 

dadag te organiseren, eerst in Berk en Brem in 

Bokrijk, later in De Schalm in Boxbergheide. Er is 

ook bij ons grote belangstelling voor het werk van 

broeder Cyriel, wat blijkt uit het toenemend aantal 

abonnees van het tijdschrift. 

  

 

De eerste geruchten over politieke problemen in 

Rwanda duiken op. Zij zijn de voorbode van de 

donkerste en pijnlijkste periode uit de jonge 

geschiedenis van het land. 
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Financiën (Marinette Willems) 

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OP 15 NOVEMBER 2020     

      

REKENING-COURANT     

  ONTVANGSTEN UITGAVEN 

BEGINSALDO 1/1/20 € 30 148,12   

GIFTEN € 208 059,13   

ACTIES € 500,00   

RWANDADAG € 734,00   

SUBSIDIES € 16 975,00   

FURERI € 240,00   

TOTAAL € 256 656,25   

AANKOOP/VERZENDEN   € 5 711,76 

DRUKWERK   € 1 639,65 

ALLERLEI   € 1 026,20 

OVERSCHRIJVING KISARO   € 41 000,00 

BANKKOSTEN   € 67,61 

RWANDADAG   € 611,80 

FURERI   € 11,05 

TOTAAL   € 50 068,07 

      

BESCHIKBAAR OP REKENING-COURANT   € 206 588,18 

BESCHIKBAAR OP SPAARREKENING   € 59 389,45 

TOTAAL BESCHIKBAAR   € 265 977,63 

 

Onze financiële toestand is heel gezond. 

Eerlijkheidshalve moeten we daarbij zeggen dat dit 

vooral het gevolg is van enkele grote eenmalige 

ontvangsten.  Bij de giften, die meer dan 200.000 

euro bedragen, moeten we weten dat hierin de 

erfenis vervat is van pastoor Jan Oosterbos 

(140.000 euro in 2020), de erfenis van broeder 

Buggenhout (8.756,83 euro) en een schenking van 

20.000 euro van een lieve dame die onbekend wil 

blijven. Omdat wij heel goed beseffen dat dit 

eenmalige ontvangsten zijn, werken onze mensen 

in Kisaro momenteel een langetermijnvisie uit, 

zodat deze gelden kunnen worden gebruikt voor 

duurzame investeringen die het project een 

langdurige bedrijfszekerheid moeten geven. Onze 

voornaamste terugkerende inkomstenbron blijft 

echter jullie bijdrage, beste lezers. Jullie blijven het 

project jaar na jaar zuurstof geven.  

De subsidies komen van het provinciebestuur van 

Limburg, de stad Genk, de stad Deinze, Stelimo en 

de Vierde Pijler.  

Omdat onze eigen werkingskosten zeer bescheiden 

zijn, wordt meer dan 90% van de uitgaven 

aangewend om in Kisaro goed werk te leveren. We 

schreven tot nu toe dit jaar 41.000 euro over - 

vooral bestemd voor de nieuwbouw van de school 

van Murama - en vullen momenteel (een deel van) 

een container die einde dit of begin volgend jaar 

verscheept wordt. Maar daarover lees je elders in 

dit tijdschrift meer.
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"Geef hun te eten" 

 

 

 

 

vzw Comité Kisaro 

 

 

Onze mailadressen 

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. 

 

Jullie mailadressen  

In deze coronatijd is een vlotte communicatie meer dan ooit belangrijk. Daarom durven we 

aan jou als lezer ook deze vraag stellen: 

bezorg ons uw mailadres. 

Ook als je ons tijdschrift in gedrukte vorm ontvangt, 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)? Dank bij voorbaat! 

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

mailto:guywillems@telenet.be
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