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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 45, NR. 1 

 

PAASNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Dit is het eerste nummer van onze 45ste jaargang. Ons tijdschrift is iets jonger dan het  project. 

Broeder Cyriel vertrok inderdaad op 2 september 1972 - bijna vijftig jaar geleden dus - naar 

Byumba en zou korte tijd daarna zijn werkterrein verleggen naar de heuvel van Kisaro. Dat 

zullen we vieren. Hoe we dat precies doen vertellen we de komende maanden. Noteer alvast 

1 en 2 oktober 2022 in je agenda. En als je toch je agenda bij de hand hebt, noteer dan ook 

onmiddellijk dat er dit jaar opnieuw een Rwandadag zal zijn en wel op 3 oktober 2021. 

Gerard Moerman is sinds 21 december terug in België. Vanwege de coronamaatregelen kon 

hij intussen nog steeds niet terugkeren naar Kisaro. Die terugkeer wordt uitgesteld tot na zijn 

vaccinatie, die hij hopelijk in de loop van april zal krijgen. Zijn kroniek is er dus ditmaal een van 

op een afstand, maar dat werkt dankzij de moderne communicatietechnieken. 

De maand maart is traditioneel de maand van onze jaarvergadering, waar een overzicht 

gegeven wordt van de activiteiten en de financiën van het voorbije jaar. Daarover hebben we 

het ook in dit nummer. Als je het volledige verslag (digitaal) wil, geef ons dan een seintje.  

In Kisaro werd in 2020 keihard gewerkt aan het scholencomplex van Murama, en we konden 

een nieuwe terreinwagen aankopen en inzetten. Tevens wordt de nieuwe (analytische) 

boekhouding ingevoerd om op die manier beter te kunnen plannen voor de toekomst. 

Onze grote dank gaat naar jou, beste lezer, die ons blijft steunen. Nooit was het bedrag aan 

giften zo hoog als in 2020. Blijf je ons helpen met de verdere uitbouw van 

het project? Schrijf dan een bedrag over op rekening BE77 7370 2005 

9542 van de vzw Comité Kisaro en vermeld 'Gift voor Kisaro'. Je ontvangt 

een fiscaal attest als dit bedrag op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt.  

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, fijne paasdagen en een goede ‘exit’ uit de 

coronaperiode. 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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Kroniek van Gerard (Gerard Moerman) 

Maandag 30 november 

De parochie Kisaro is nog maar enkele jaren 

oud en de eerste onweerswolk hangt 

onheilspellend boven de pastorie. De 

pastoor heeft al twee onderpastoors en dat 

is blijkbaar genoeg om onenigheid te 

hebben. Tegen het einde van het jaar is het 

moment aangebroken dat de bisschop 

pastoors benoemt in de verschillende 

parochies en dan ontstaat er nervositeit en 

wordt een stoelendans voorbereid. 

Pastoor Lucien ziet met lede ogen aan dat 

zijn twee assistenten ook pastoor zouden 

willen worden van onze bloeiende paro-

chie Kisaro. Maar wat wij, de gewone kerk-

gangers, daarvan denken lijkt hen te 

ontgaan. Ik ga dan morgen zelf maar eens 

op bezoek bij monseigneur om te vermij-

den dat er onenigheid ontstaat. 

Dinsdag 1 december 

Onze vriend Johan De Cru uit Koekelare 

zorgt er regelmatig voor dat er meubilair 

kan worden gemaakt voor de armen. Dat is 

een mooi initiatief, stel je eens voor dat je 

geen tafel en geen stoelen in huis hebt. 

Vandaag komt een vrouw met haar 

kinderen het cadeau afhalen. Ze hebben 

hun beste kleren aan en poseren met een 

“big smile” voor de foto. Dank aan Johan, 

familie en vrienden uit Koekelare. Onze 

schrijnwerkers werken verder je lijstje af. 

Dinsdag 2 december 

Boniface en zijn gezin komen ook hun 

meubeltjes afhalen. Boniface woont twee 

uur stappen van bij ons in de vallei van 

Gitatsa waar we tussen 2016 en 2018 een 

verpleegpost en een kleuterschool 

gebouwd hebben. Hij is bij onze bouwploeg 

blijven plakken, is een goede werker en 

verdient absoluut dit kerstgeschenk. 

Eerder dit jaar hebben we met steun van 

Koekelare trouwens zijn pover huisje 

helemaal opgekalefaterd. Voor ze met de 

meubels op het hoofd vertrekken doet 

Boniface een vreugdedans. 

Donderdag 17 december 

De chauffeur van onze Belgische 

ambassadeur komt met een jongeman om 

enkele dagen stage te doen. Hij zal moeten 

instaan voor het onderhoud van de 

residentie in Kigali. Je herinnert je nog dat 

de ambassadeur vorig jaar een tuinman 

van bij ons gevraagd heeft voor zijn 

moestuin. De relatie blijft dus goed. 

Vrijdag 18 december  

Ik moet naar Kigali voor een PCR-test. 

Hopelijk ben ik nog altijd coronanegatief en 

dat is de voorwaarde om zondag naar huis 

te vliegen. Ondertussen is er zich ook een 

tweede golfje aan het ontwikkelen in 

Rwanda. Na de eerste piek tot 2.130 

actieve gevallen begin september daalde 

dat aantal tot 165 eind oktober en nu gaan 

we stilaan weer over de duizend. Er zijn 63 

coronadoden sinds maart. De maat-

regelen blijven streng en dat stelt ons 
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gerust. Herbergen en restaurants blijven 

gesloten.  

Morgennamiddag moet ik naar de pastorie 

voor een vergadering van de parochieraad 

waar ook de bisschop naartoe komt om de 

nieuwe pastoor voor te stellen die in 

samenwerking met de huidige pastoor de 

leiding zal nemen. Een van de 

onderpastoors wordt verplaatst en de 

andere mag blijven. Monseigneur stond 

erop dat deze kwestie geregeld was vóór 

mijn vertrek. 

Zondag 20 december 

Terug naar België. De controles verlopen 

vlekkeloos, de vlucht met Brussels Airlines 

is prima en er is plaats in overvloed. Het is 

vele jaren geleden dat ik Kerstmis 

meemaak in Vlaanderen maar in de 

gegeven omstandigheden is het niet meer 

vergelijkbaar met vroeger. Alles is veran-

derd. Stille nacht, heilige nacht, alles 

slaapt…. Fysieke afstand, mondmasker….. 

ne me touche pas. Liederen uit betere 

tijden… vroeger… eenzaam waakt… 

Gebruik genoeg alcohol… om je handen te 

ontsmetten! 

Vrijdag 8 januari 

In Kisaro zitten onze mensen intussen niet 
stil!   
 
De bergplaats werd omgebouwd tot een 

wachtplaats voor slachtvarkens. We ver-
zamelen namelijk in de loop van de week 

slachtrijpe varkens van kwekers uit de 
omgeving om er op slachtdagen voldoende 
in voorraad te hebben. 
 
Tegen deze ‘logeerstal’ werd een nieuwe 
publieke wasplaats ingericht. Die is 
bedoeld voor de dagloners van het 
departement Landbouw zodat ze hun 
handen met zeep kunnen wassen en zich zo 
tegen covid-19 beschermen. 
 

  
 

Ook in de bakkerij werden verbe-
teringswerken uitgevoerd, evenals aan de 
slachtplaats. 
 

Zaterdag 16 januari 

Er komt minder goed nieuws uit Kisaro. 

Maandagavond is onze nachtwaker met 

koorts naar huis gestuurd. Dinsdag heeft hij 

zich aangemeld in het Centre de Santé. Ze 

hebben een Covidtest gedaan en hij is 

positief. Hij zou geen contacten gehad 

hebben met andere werknemers en 

bovendien mogen ze preventief geen 

personen testen als die geen symptomen 

vertonen. Safari is alert en enkel de meest 

noodzakelijke personen blijven aan het 

werk. In Kisaro meldt men nog een besmet-

ting: een bekend zakenman Gaëtan, die 

wekelijks meerdere keren naar Kigali gaat. 

Ik stel vast dat de tweede golf ook een feit 

is in Rwanda en wel zo dat er in alle 

districten nu besmettingen vastgesteld 

worden. Dit is blijkbaar niet meer onder 

controle, het zal voor mij dan ook erg 

problematisch worden om later terug te 
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keren naar Rwanda zonder gevaccineerd te 

zijn. 

Hoe zit het met de vaccins voor Afrika? 

Er is door de rijke landen een belofte 

gedaan aan de arme Afrikaanse landen om 

600 miljoen doses te leveren. Daar 

bovenop heeft Afrika 300 miljoen doses 

besteld tegen het einde van maart. Afrika 

telt 1,3 miljard mensen. Men hoopt 60% 

volwassenen te vaccineren (780 miljoen). 

Tegen eind maart wil Rwanda 20% vac-

cineren. Intussen heeft de tweede golf hier 

al meer dan 3.000 actieve gevallen bereikt. 

Het einde is nog niet in zicht. Er wordt nu 

wel meer getest in alle districten. De 

positiviteitsgraad daarvan is 5% wat te 

vergelijken is met België. De steden in onze 

omgeving tellen dagelijks nieuwe 

besmettingen. 

Donderdag 28 januari 

Het aantal actieve gevallen in Rwanda 

bereikt vandaag de kaap van vijfduizend en 

de positiviteitsgraad is 7%. In Kisaro is het 

gevaar geweken.  

In Kisaro worden er volop aardappelen 

geoogst en de tarwe staat te rijpen De 

korte zomerperiode is begonnen.  

Woensdag 3 februari 

Goed nieuws uit Kisaro! We mogen de 

Toyota Hilux-terreinwagen met dubbele 

cabine afhalen. We konden die aankopen 

met subsidies van Wilde Ganzen, een 

Nederlandse stichting. De wagen is sinds 

half januari in de garage in Kigali maar kon 

niet afgehaald worden omdat – wegens 

corona – verplaatsingen tussen de 

districten verboden waren. 

Dat mag nu wel. Het is een prachtige wagen 

die onmiddellijk ingezet wordt zowel in de 

landbouw (transport van zaden, mest-

stoffen, touw voor de graanoogst,…) als 

voor het vervoer van klein materieel naar 

de bouwplaatsen, banken, tafels en stoelen 

naar de scholen, maar ook voor het vervoer 

van zieken naar het gezondheidscentrum 

of het ziekenhuis. 

Maandag 15 februari 

De regering van Rwanda is begonnen met 
het  nationale vaccinatieprogramma  (wie 
ons tijdschrift digitaal leest kan via deze link 
het artikel hierover lezen in het Rwandese 
dagblad The New Times) voor Covid-19, te 
beginnen met het personeel van de 
gezondheidszorg als onderdeel van de 
risicogroepen. Volgens een verklaring van 
het ministerie zijn de vaccins verkregen via 
internationale partnerschappen. 

Deze eerste fase zal worden gevolgd door 
een bredere uitrol deze maand met 
voorraden die verwacht worden van de 
Covax-faciliteit en de Afrikaanse Unie. Het 
Rwanda Biomedical Center organiseert 
deze uitrol. 

Rwanda's Covid-19-vaccinatieplan is 
klaar. Het Rijksvaccinatieprogramma zal 
naar verwachting in fasen verlopen.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.newtimes.co.rw/news/unpacking-rwanda-plan-distribute-covid-19-vaccine&usg=ALkJrhg5BELbwWqYV50vZI0kKY179umqNA
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In de eerste fase zal het vaccin naar 
eerstelijnswerkers in de gezondheidszorg 
gaan, inclusief maar niet beperkt tot 
degenen die in behandelcentra en 
Intensive Care Units (ICU's) werken. 

In deze fase, zo merkten ambtenaren op, 
zullen ook mensen boven de 65 worden 
gevaccineerd en mensen met een zwakke 
immuniteit die waarschijnlijk gemakkelijk 
in gevaar worden gebracht, zoals mensen 
met kanker, diabetes, hiv en andere ern-
stige ziekten. 

Ook moet rekening worden gehouden met 
andere groepen vanwege hun kwets-
baarheid, zoals gedetineerden in gevange-
nissen, vluchtelingen en beveiligingsper-
soneel die op de een of andere manier aan 
het risico van het virus worden bloot-
gesteld. 

Rwanda heeft tot dusver 17.267 positieve 
gevallen bevestigd, waarvan 14.477 al 
hersteld zijn. De piek van vijfduizend 
actieve gevallen is voorbij. 

Woensdag 3 maart 

Rwanda ontvangt vandaag haar eerste 

Covid-19-injecties van Covax, het wereld-

wijde vaccinatieprogramma van de We-

reldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Volgens het ministerie van Volksgezond-

heid landde een vlucht met 240.000 doses 

van het AstraZeneca / Oxford-vaccin 

geproduceerd door het Serum Institute of 

India in de ochtenduren van woensdag op 

de internationale luchthaven van Kigali. 

De tweede zending van 102.960 doses 

Pfizer-vaccin, eveneens van de Covax-

faciliteit, zal naar verwachting in de avond 

aankomen. Omdat elke ontvanger twee 

doses krijgt voor volledige bescherming, zei 

het ministerie van Volksgezondheid dat in 

totaal 171.480 mensen prioriteit zullen 

krijgen, geïdentificeerd als risicogroep. 

De hoogrisicogroepen zijn onder meer 

eerstelijnswerkers (waaronder vijf mede-

werkers van CPPA KISARO), mensen ouder 

dan 65 jaar, gezondheidspersoneel en 

mensen met onderliggende gezondheids-

problemen. 

Rwanda is een van de eerste landen die 

zendingen ontvangt van de Covax-fabriek. 

Het doel is om 30% van de bevolking te 

vaccineren tegen eind 2021 en 60% tegen 

eind 2022.  

Na de ontwikkeling zullen de vaccins don-

derdag vanuit het Rwanda Biomedical 

Center naar alle 508 gezondheidscentra in 

het land worden verzonden. 

 

 

Vrijdag 5 maart  

Vandaag worden vijf van onze mede-

werkers gevaccineerd in het districts-

ziekenhuis. Dit getuigt dat de Rwandese 

autoriteiten de leiders van ons project als 

eerstelijnswerkers kwalificeren. Pittig 

detail is dat ik als 75-plusser in België nog 

geen uitnodiging ontvangen heb om 

gevaccineerd te worden. Ik hoop nog altijd 

dat ik in maart een eerste prik kan krijgen 

en dat een tweede prik in april mogelijk is. 

Dat zou me toelaten in de eerste week van 

mei naar mijn werk te vertrekken. Het is om 

verschillende redenen essentieel als voor-

bereiding van de afronding van 50 jaar 
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ontwikkelingswerk, waar ik de laatste 14 

jaar nauw bij betrokken ben geweest. 

 

Thuis ben ik, samen met Willy Vandael uit 

Genk, bezig met de omvorming naar een 

analytische boekhouding van de CPPA 

Kisaro. Dit moet zo vlug mogelijk met mijn 

directeur in Kisaro uitgewerkt worden. 

Uiteindelijk willen we hier als Comité Kisaro 

het volgende hoofdstuk van CPPA Kisaro 

door onze Rwandese staf, onder leiding van 

een ervaren directeur Evariste Safari, zelf 

laten invullen. Na een mooie periode van 

ontwikkelingssamenwerking hebben ze 

zelfstandigheid opgebouwd en respect 

verdiend. CPPA Kisaro blijft onze 

bevoorrechte partner waarop we trots 

kunnen zijn.  

 

Woensdag 10 maart 

Covid-19 kan ons niet verhinderen om 

verder te bouwen aan de totale 

vernieuwing van het schoolcomplex in de 

centrale wijk van Kisaro, Murama. 
 

 
 

De 3 klassen van blok 1 A die je op de foto 

ziet hebben we gebouwd tussen 17 juli en 

12 december 2020 en werden gefinancierd 

door de provincie Limburg en giften van 

onze lezers. Daarnaast worden de vijf 

klassen van blok 1B opgetrokken.     Er 

wordt een ringbalk gegoten waarop de 

claustra’s komen voor de ventilatie en 

daarop komt dan het metalen dakgebinte. 

Dat wordt door onze lassers klaargemaakt 

in het lasatelier. 

Ook voor dit (laatste) klasgebouw in de 

renovatie van schoolcomplex Murama 

vraagt het comité een subsidie aan bij het 

provinciebestuur van Limburg. 

In onze planning voorzien we  in Murama 

nog twee schoolrefters. Daarvoor heb ik 

deze week een financieringsaanvraag 

ingediend bij vzw VRV Umubano en de 

provincie West-Vlaanderen. We hopen dat 

de aanvraag gunstig onthaald wordt 

waardoor ook met deze provincie onze 

goede samenwerking sinds 2012 besten-

digd kan worden.  

Het bouwterrein is de groene driehoek 

links onderaan op de foto. De uitvoering is 

voorzien in het tweede semester van 2021 

en het eerste semester van 2022. 

  

Deze foto geeft meteen een overzicht van 

al de nieuwe blokken die we bouwden 

sinds 2019. 

Voor 2022 denken we aan de renovatie van 

de oude klas sen in Rubona. Vandaag is dat  

nog toekomstmuziek, maar als de plannen 

concreter worden hopen we te kunnen 
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rekenen op de Nederlandse Stichting Wilde 

Ganzen, op onze beide bevriende provin-

ciebesturen en uiteraard via het Comité 

Kisaro ook op u, als trouwe lezer.  

De oogst van de aardappelen geeft een 

zeer goede opbrengst die varieert tussen 

de 26 en de 38 ton per ha. De tarwe is 

geoogst maar we wachten om de 

opbrengst te wegen tot het vochtgehalte 

van het graan voldoende laag is. Leonidas, 

de chef van de landbouw, is overtuigd dat 

het een goede opbrengst zal worden. De 

sorghum (gierst) en de maïs gedijt goed 

maar we moeten nog een paar maanden 

wachten om te oogsten. 

De varkenskweek evolueert goed. We 

vertelden in ons vorig nummer dat we 

hoopten een oplossing gevonden te 

hebben om de sterfte van biggen na het 

spenen te vermijden door het verwarmen 

van een afzonderingsruimte. Dat is gelukt. 

Sinds we die twee verwarmde 

afzonderingshokken gebruiken hebben we 

geen sterfte meer van gespeende biggen. 

Van de  honderd biggen is er geen enkel 

gestorven. Vóór we dit probleem onder 

controle hadden, was er een sterfteper-

centage van 17.  Door een betere planning 

van de bezetting in de kweekstal en enkele 

aanpassingen van de hokken kunnen we 

ook meer zeugen houden. Gemiddeld 

hebben we nu 125 varkens.  

Het kunstmatig insemineren van zeugen 

bij kwekers in een straal van dertig 

kilometer is sterk toegenomen. In 2020 

heeft ons centrum 540 inseminaties 

gedaan. Het aantal inseminaties per maand 

stijgt nog maandelijks zodat we voor 2021 

een stijging verwachten naar 900 op 

jaarbasis. 

Ik wens jullie allen een zalig Pasen 

en geniet van de lente, alles wordt 

beter! 

 

‘Onze’ container is onderweg (redactie) 

Zoals je weet 

verzenden we zelf 

geen containers 

meer. We probe-

ren zoveel moge-

lijk ter plaatse in Rwanda aan te kopen. 

Voor de goederen die we willen verzenden 

proberen we, samen met andere 

organisaties, een container te vullen. In 

2019 deelden we een container met de 

firma Schenker van de Deutsche Bundes-

bahn, dit jaar gaan we scheep met 

Wereldmissiehulp. Eind vorig jaar be-

zorgden we 40 handpompen, 800 meter 

goten en 800 kruiwagenwielen bij WMH in 

Boechout. Het duurde even voor de con-

tainer gevuld was met goederen van ande-

re organisaties maar - eind goed, al goed - 

op 5 maart vertrok ‘onze’ container uit de 

haven van Antwerpen en zet nu koers naar 

Dar-es-Salam waar hij op 17 april ont-

scheept wordt en naar Kigali vervoerd.  

En over onze kruiwagenwielen lees je alles 

in volgend artikel… 
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Over kruiwagens en hun wielen (Marc Dedecker) 

Transportmiddelen zijn een universele 

zorg. Zeker in de moderne wereld. Daar 

gaat men nog altijd op zoek naar een 

geluidloze, onbemande en niet vervuilende 

motor die snel en gezwind over de wegen 

rolt. Maar ook in de oude wereld moest 

een vervoermiddel gezwind zijn. En vooral 

handzaam. Dat besefte broeder Cyriel als 

geen ander bij zijn aankomst in Rwanda. 

Het versjouwen van lasten over moeilijk 

berijdbare wegen met een stroef vehikel 

was een doorn in zijn oog. Hij besloot er 

iets aan te doen. Door kruiwagens met licht 

lopende wielen te gebruiken bijvoorbeeld. 

Zijn model geraakte beroemd. Cyriel 

voerde ze in ter vervanging van de 

artisanaal en stroef lopende houten 

kruiwagens. Jonge mannen renden er 

aanvankelijk al lachend mee door de 

heuvels. Om ze nadien te gebruiken voor 

het zware werk aan de terrassen. Voor 

onze leveranciers van kruiwagenwielen in 

België is Kisaro hoe dan ook een welkome 

klant, maar alles liep niet altijd even vlot. 

Zoals vorig jaar toen Jef Gabriels 

achthonderd wielen wilde opsturen met 

een container. Ongemonteerd weliswaar. 

Er moest steeds gelet worden op de ruimte 

die de vracht innam. Elk wiel bestaat uit vijf 

onderdelen: een as, velg, binnenband, 

buitenband en stop in kunststof. Kenny 

Knaepen van de firma Q-team hielp bij de 

leveringen. Soms beschikten leveranciers 

niet over alle onderdelen en moest Kenny 

noodgedwongen op zoek gaan bij 

meerdere leveranciers. Het was 

daarenboven opletten dat alle onderdelen 

in de juiste aantallen aanwezig waren. Het 

was daarom uit den boze om ieder palet 

apart naar Boechout te sturen, waar de 

container stond. Er waren eind vorig jaar 

acht paletten en deze moesten alle acht 

grondig gecheckt worden. Daarom verzond 

hij ze naar hun magazijn in Menen waar 

alles werd nageteld. ‘Betreft het banden 

van Michelin of Continental’ vroegen we 

aan Kenny. Grote multinationals maken 

geen kruiwagenbanden, klonk het, want 

het is een nicheproduct. In dit geval gaat 

het over banden van het merk Deli Tyre uit 

het oude sultanaat Deli, in de buurt van de 

stad Medan in het noorden van Sumatra, 

Indonesië. In het begin vervaardigde het 

bedrijf rubber sandalen, totdat het in 1970 

zijn activiteiten richtte op banden en 

binnenbanden. Een ding hebben we 

geleerd: met onze kruiwagenproductie in 

Rwanda zijn we een van de grootste 

afnemers van kruiwagenwielen van het 

bedrijf Q-team, dat op zijn beurt geen 

kleine speler is op de markt van 

bandencentrales.     
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Jaarverslag 2020 (redactie) 

Het jaarverslag 2020 werd voor 

goedkeuring voorgelegd aan onze Alge-

mene Vergadering. Dit jaarverslag be-

schrijft de algemene organisatie van onze 

vzw en vertelt vervolgens over de werking 

in het Noorden, bij ons dus, en in het 

Zuiden, in Kisaro. 

De werking in het Noorden werd uiteraard 

getekend door de coronapandemie.  

Praktisch alle vergaderingen vonden 

digitaal plaats, de voordrachten over het 

project en over de roman ‘Fureri’ werden 

allemaal afgelast, de inleefreis van de 

leerlingen van het Sint-Jozefinstituut ging 

niet door, Gerard Moerman kon minder 

dan de gebruikelijke zes maanden in Kisaro 

doorbrengen, de inkomsten uit acties 

verdwenen haast volledig en de Rwanda-

dag vond plaats in een aangepaste formule, 

die informatief en educatief uitstekend 

was, maar de opbrengst eerder symbolisch.  

Toch bleven we op hoog toerental draaien. 

De digitale vergaderingen waren intens, 

ons tijdschrift bleef voor de ongeveer 

duizend abonnees een bron van infor-

matie, onze website werd wekelijks voor-

zien van nieuwe berichten, artikels over de 

werkzaamheden werden gepubliceerd in 

kranten en weekbladen en we organ-

iseerden bijzondere digitale acties om de 

inkomsten op peil te houden. Zo was er in 

de periode van de Rwandadag de actie ‘een 

maaltijd voor Kisaro’ en tegen het 

jaareinde voerden we een actie rond de 

maatregel van de regering om voor giften 

een fiscaal voordeel van 60% toe te 

kennen. Dit zorgde ervoor dat onze 

inkomsten  uit giften in 2020 een absoluut 

hoogtepunt bereikten: meer dan 87.000 

euro of driekwart van onze gewone 

ontvangsten. Jullie, als lezers en donateurs, 

beseffen als geen ander dat het in deze 

barre tijden meer dan ooit nodig is dat we 

onze vrienden in Rwanda niet in de steek 

laten… 

Bij de buitengewone ontvangsten 

vermelden we dat het legaat van pastoor 

Oosterbos in 2020 definitief afgehandeld 

kon worden, fiscaal en administratief. Een 

deel hiervan zetten we opzij voor 

toekomstige voorzieningen. 

In 2020 konden we genieten van subsidies 

van het provinciebestuur, Stelimo, Vierde 

Pijler, de stadsbesturen van Deinze en 

Genk. We kwamen ook in contact met de 

sympathieke Nederlandse stichting Wilde 

Ganzen, die mee de aankoop van een 

nieuwe terreinwagen financierde. 
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Deze Noordwerking zal ook in 2021 

voortgezet worden en we bereiden 

intussen het jubeljaar 2022 voor. Dan is het 

honderd jaar geleden dat broeder Cyriel 

geboren werd en vijftig jaar geleden dat 

het project van start ging.  

De werking in het Zuiden ondervond 

eveneens hinder van de pandemie, zij het 

voorlopig in mindere mate dan bij ons in 

het Noorden. 

Met de handpompen, de dakgoten en de 

kruiwagenwielen die we in 2020 aan-

kochten en begin 2021  via een gedeelde 

container verzonden, kunnen onze mensen 

ter plaatse aan de slag om regen-

waterputten en kruiwagens te bouwen. 

In 2021 ondersteunden we het CPPA in 

Kisaro echter vooral via financiële 

transacties. Die dienden enerzijds om de 

bovengenoemde terreinwagen aan te 

kopen, anderzijds om de school van 

Murama volledig te renoveren, een werk 

van grote omvang. Deze financiële mid-

delen werden voorts ingezet voor de bouw 

van regenwaterputten, de ombouw van 

veldschuren tot hoevetjes, het voltooien 

van de parochiegebouwen in Murama en 

de actie sociale woningen. 

Onze mensen in Kisaro zijn intussen  volop 

bezig om de analytische boekhouding 

zodanig te organiseren dat een strate-

gische meerjarenplanning op realistische 

basis mogelijk wordt. 

Wie de cijfers in detail wil bekijken 

verwijzen we naar pagina 14.  

Wie het volledige verslag (20 pagina’s) 

digitaal wil lezen kan een mailtje sturen 

naar jef.gabriels@telenet.be

 

Subsidies waarvan we konden genieten (redactie) 

 

Zoals je merkt waren de provinciebesturen 

van Limburg en van West-Vlaanderen 

evenals de Stichting Wilde Ganzen in 2020 

echte steunpilaren in ons subsidie-

landschap. Maar ook uit tal van andere 

hoeken kwamen subsidies en die zijn meer 

dan welkom om onze werking in Kisaro 

intens voort te zetten. 

Uit het 11.11.11-fonds voor Vierde Pijlers 

ontvingen we 1.000 euro die we gebruiken 

om in onze ateliers schoolmeubilair te 

maken voor Murama; van Stelimo 

(Steunfonds voor Limburgse missiona-

rissen en ontwikkelingshelpers) kregen we 

1.900 euro voor de afwerking van de 

parochiegebouwen van Murama en 

Stelimo deed er nog ‘coronapercentje’ 

bovenop.  

Van de stad Genk ontvingen we 2.082 euro 

voor onze werking en voor ons project, 

inclusief een coronapremie.  

De stad Deinze ondersteunde enkele 

projecten in Kisaro met een bedrag van 

1.893 euro.  

Hartelijk dank! Wij zijn verheugd omdat 

meerdere plaatselijke besturen maar ook  

bovenlokale organisaties ons werk 

waarderen en effectief ondersteunen. 

 

 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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Vanwaar kwamen de giften voor Kisaro in 2020 (redactie) 

Wij ontvingen dit jaar in totaal 87.445,13 

euro aan giften, een recordbedrag. Wij 

vermoeden dat dit twee oorzaken heeft.  

Enerzijds kon wegens de coronamaat-

regelen de Rwandadag niet plaatsvinden in 

de gebruikelijke vorm. Een van de 

alternatieven die we aanboden was een 

gift ‘een maaltijd voor Kisaro’, waar velen 

van jullie op ingingen.  

Anderzijds was er een bijzondere 

maatregel van de regering, die besliste om 

in 2020 een fiscaal voordeel van 60% toe te 

passen op giften; wij vermeldden dit 

uitdrukkelijk in ons tijdschrift en stelden 

vast dat op het einde van het jaar tal van 

donateurs nog een extra gift overschreven. 

Hartelijk dank daarvoor. 

Van dit totaalbedrag komt  78.283,30 euro 

in aanmerking voor een fiscaal attest.  

Vanwaar het verschil? Giften van minder 

dan 40 euro (op jaarbasis) komen niet in 

aanmerking voor zo’n attest. 

Deze giften kwamen in 2020 van zo’n 240 

donateurs, woonachtig in heel Vlaanderen, 

maar toch vooral in Limburg. Sommigen 

van hen schrijven maandelijks een bedrag 

over, anderen beperken zich tot één of 

twee giften, vaak heel substantieel. 

Als we een verdeling maken per provincie 

en dit op basis van woonplaats van de 

schenkers, dan komt 53.485 euro uit 

Limburg, 11.649 euro uit West-Vlaanderen, 

8.275 euro uit Oost-Vlaanderen, 2.942 

euro uit Brussel, 1.382 euro uit Vlaams-

Brabant en 550 euro uit Antwerpen. Je kan 

dat aflezen op het cirkeldiagram. Let wel, 

dit is een momentopname die beïnvloed 

kan worden door één of twee grote giften. 

Als we de giften nog verder analyseren, dan 

zien we dat in 2020 iets meer dan de helft 

van de giften uit Diepenbeek en Genk 

kwam en dat we ook veel steun kregen uit 

Deinze, Hasselt, Ichtegem, Koekelare, 

Kortrijk en Sint-Truiden. 

 

Woonplaats van de schenkers

Brussel Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
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Financiën in 2020 (Marinette Willems) 
 
 REKENING 2019 BUDGET 2020 REKENING 2020 BUDGET 2021 

SALDO 31/12/N-1 € 44.814,23 € 89.488,08 € 89.488,08 € 224.986,39 

ONTVANGSTEN     

GIFTEN € 57.384,90 € 50.000,00 € 87.445,13 € 50.000,00 

ACTIES € 6.358,26 € 6.000,00 € 500,00 € 3.000,00 

STEUN/SUBSIDIES € 17.300,10 € 15.000,00 € 16.975,00 € 15.000,00 

UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN € 103.660,17 € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 

VERKOOP BOEK € 10.774,25 € 500,00 € 240,00 € 500,00 

RWANDADAG € 7.479,20 € 6.500,00 € 734,00 € 3.500,00 

INTRESTEN BANK € 19,33 € 20,00 € 53,25 € 0,00 

TOTAAL ONTVANGSTEN € 202.976,21 € 218.020,00 € 245.947,38 € 72.000,00 

BEGINSALDO + ONTVANGSTEN € 247.790,44 € 307.508,08 € 335.435,46 € 296.986,39 

UITGAVEN     

AANKOPEN EN VERZENDEN € 28.460,57 € 30.000,00 € 50.575,76 € 25.000,00 

DRUKWERKEN/POST/TELEFOON € 2.069,32 € 2.500,00 € 1.865,90 € 2.500,00 

KOSTEN BOEK € 6.905,55 € 0,00 € 28,65 € 0,00 

RWANDADAG € 2.416,28 € 2.500,00 € 611,80 € 1.500,00 

BANKKOSTEN € 154,89 € 150,00 € 85,76 € 100,00 

ALLERLEI/WERKING € 30.295,75 € 6.000,00 € 1.281,20 € 3.000,00 

SPECIEN KISARO € 88.000,00 € 40.000,00 € 56.000,00 € 40.000,00 

UITGAVEN VOOR VOORZIENINGEN    € 40.000,00 

TOTAAL UITGAVEN € 158.302,36 € 81.150,00 € 110.449,07 € 112.100,00 

SALDO EIGEN DIENSTJAAR € 44.673,85 € 136.870,00 € 135.498,31 -€ 40.100,00 

SALDO OP 31/12/N € 89.488,08 € 226.358,08 € 224.986,39 € 184.886,39 

VOORZIENING: HERSTELLING & ONDERHOUD   € 40.000,00 

 
 
Hierboven zie je een overzicht van onze 
ontvangsten en uitgaven van 2019 en 2020. 
De uitgaven van 2020 plaatsen we naast 
het budget zoals we dat raamden voor 

hetzelfde jaar. In de laatste kolom lees je 
welke ontvangsten en uitgaven we in 2021 
verwachten. 

 
De ontvangsten en hun evolutie in de loop der jaren 

 
Opmerkelijk zijn de bijzondere ontvangsten 
die we zowel in 2019 als in 2020 mochten 
inschrijven door het legaat van pastoor Jan 
Oosterbos. De belasting op deze erfenis 
vereffenden we reeds in 2019 (onder 
allerlei) zodat het bedrag dat in 2020 op 
onze rekening overgeschreven werd een 
nettobedrag is.  
 

De ‘gewone ontvangsten’ vertonen het 
volgende beeld. De ontvangsten uit acties 
en Rwandadag kelderden tot quasi 0%. De 
ontvangsten uit subsidies bleven stabiel, 
waarbij we moeten opmerken dat de 
subsidie van de stichting Wilde Ganzen 
(15.000 euro) niet in onze rekening 
voorkomt omdat ze rechtstreeks op de 
rekening van het CPPA in Kisaro werd 
overgeschreven.  
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De ontvangsten uit giften kenden een 
absoluut hoogtepunt en vertegen-
woordigen 75% van onze gewone ont-
vangsten. We vermoeden dat deze piek 

eenmalig zal zijn en vooral veroorzaakt 
werd door de bijzondere coronaomstan-
digheden.  

 

 
 

De uitgaven en hun evolutie in de loop der jaren 
 
We kopen geleidelijk minder goederen hier 
bij ons om ze te verzenden en we schrijven 
meer over naar de rekening van het CPPA 
in Kisaro. Dit jaar komt daar de uitgave bij 
via het samenwerkingsverband met Wilde 

Zwanen. Wij schrijven ons aandeel over op 
hun rekening en zij storten het, verhoogd 
met hun bijdrage, op de rekening van het 
CPPA. 
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Opvallend zijn de onwaarschijnlijk lage 
overheadkosten. Dat werd in 2020 nog 
eens extreem duidelijk doordat de 
uitgaven voor verplaatsingen sterk 
gereduceerd werden door de pandemie en 

doordat het werk in het Noorden integraal 
en zonder enige vergoeding gebeurt door 
vrijwilligers. Daardoor gaat in 2020 niet 
minder dan 97% van de uitgaven 
rechtstreeks naar het project. 

 

 
 
 
 
 

Data om te noteren (redactie) 
 
Schrijf dit alvast in je agenda: 
 
Rwandadag 2021: zondag 3 oktober 2021 in zaal De Schalm, Landwaartslaan 99, 3600 Genk 
 
Op de koffie bij Gerard: op een af te spreken datum, wanneer Gerard Moerman terug in 
Kisaro is, gaan we digitaal bij hem op bezoek. We houden u op de hoogte. 
 
Viering 50/100 in 2022: zaterdag en zondag 1-2 oktober 2022 in het Sint-Jozefinstituut in 
Bokrijk, Genk. 
 

Uitgaven 2020

AANKOPEN EN VERZENDEN (19%) SAMENWERKINGSVERBAND (27%)

DRUKWERK/POST/TELEFOON (1%) KOSTEN BOEK (0%)

RWANDADAG (1%) ALLERLEI/WERKING (1%)

SPECIEN KISARO (51%) BANKKOSTEN (0%)
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Fiscale attesten (redactie). 

Je weet dat de gestorte sommen 

rechtstreeks besteed worden aan het 

project in Kisaro, Rwanda. In 2020 werkten 

wij intens aan de renovatie van de school 

van Murama, de eerste school die broeder 

Cyriel destijds bouwde, kochten we 

achthonderd kruiwagenwielen aan om er 

in Kisaro kruiwagens mee te bouwen, 

zorgden we voor een nieuwe terreinwagen 

die de achttien jaar oude Mitsubishi 

vervangt en deden we met uw geld nog 

zoveel andere dingen waarover je kon 

lezen in ons tijdschrift.  

Het bedrag dat je overschrijft geeft je recht 

op een belastingvermindering.  Als je de 

bijdrage wil spreiden over het jaar, dan kan 

je je bank een bestendige opdracht geven 

om elke maand een (klein) bedrag over te 

schrijven op onze rekening BE77 7370 2005 

9542 van de vzw Comité Kisaro Genk met 

de vermelding 'gift voor Kisaro'. Op 

jaarbasis moet die minimaal 40 euro 

bedragen. 

Onze penningmeester puzzelde alle giften 

van vorig jaar bijeen en zorgde ervoor dat 

de lijst van de schenkers en de 

overgeschreven bedragen keurig 

meegedeeld werd aan het ministerie van 

Financiën, zodat je gift in principe reeds 

opgenomen is in je belastingdossier. 

Tevens zond onze penningmeester je jouw 

fiscaal attest. Indien je gift nog niet zou 

opgenomen zijn in je belastingdossier, dan 

kan je het zelf toevoegen. 

Als je een gift deed van minimum 40 euro 

en het fiscaal attest nog niet ontvangen zou 

hebben, neem dan contact op: 

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

-of telefonisch (0475/473209). 

Hartelijk dank!  

 

Jouw privacy (redactie) 

 
Wij hechten veel belang aan de 
bescherming van je privacy en daarom nam 
de vzw Comité Kisaro in haar vergadering 
van 20 mei 2018 een beslissing over haar 
beleid ter zake overeenkomstig de 
wetgeving aangaande de privacy van 
persoonsgegevens. Wij delen je hieronder 
de hoofdlijnen van dit beleid mee; je vindt 
ze ook op onze website. 
 
 
1. De persoonsgegevens die je ons zelf 

hebt meegedeeld of meedeelt worden 
opgenomen in een databestand met je 

naam, voornaam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres. Deze 
gegevens worden uitsluitend 
aangewend voor: 

o ons driemaandelijks tijdschrift 
‘project Kisaro’; 

o onze nieuwsbrieven;  
o eventuele berichten en 

mededelingen van Comité 
Kisaro vzw; 

 
2. De overschrijvingen die je ten gunste 

van de bankrekening van Comité Kisaro 
doet als gift of als betaling voor 
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deelname aan activiteiten, worden 
opgenomen in een databestand waarin 
volgende gegevens worden opge-
slagen: je naam, voornaam, adres, 
ontvangen bedrag, datum van ont-
vangst op onze bankrekening en de 
mededeling die je voegt bij de 
overschrijving.  Deze gegevens worden 
alleen verwerkt om ons toe te laten 
hetzij om je een fiscaal attest te 

bezorgen, hetzij om de deelname aan 
de activiteit te organiseren. 

 
3. Je hebt overeenkomstig de pri-

vacywetgeving het recht om je ge-
gevens in te kijken en zo mogelijk te 
laten verbeteren als ze onjuist of 
onvolledig zijn. Ze kunnen ook op 
aanvraag worden verwijderd. Indien je 
dit wenst vragen we je om dit te mailen 
naar: jef.gabriels@telenet.be.

 
 

Hoe wil jij je tijdschrift ontvangen? (redactie) 

Als je dit artikeltje op papier leest, dan betekent dit dat jij een van de negenhonderd 

abonnees bent die ons tijdschrift via de post ontvangen.  

Als je ons tijdschrift viermaal per jaar in gedrukte vorm wil blijven ontvangen moet je 

helemaal niets doen. 

Maar als je ons tijdschrift (enkel) digitaal wil ontvangen (zodat je  ook de foto’s in kleur kan 

bekijken) stuur je dan een mailtje naar guywillems@telenet.be om dat mee te delen? 

 

Onze mailadressen (redactie) 

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 (redactie) 

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

aan jou als lezer ook deze vraag stellen: 

bezorg jouw mailadres (aan guywillems@telenet.be) 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
mailto:guywillems@telenet.be
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