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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 45, NR. 2 

 

ZOMERNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Ongetwijfeld noteerde je 3 oktober 2021 reeds in je agenda. Dan organiseren we in zaal De 

Schalm in Genk onze volgende Rwandadag. In principe zal dat in vrij normale omstandigheden 

gebeuren, maar als het aantal in deze postcoronatijd beperkt wordt, dan zijn het de eerste 

inschrijvingen die tellen. Daarover lees je meer op de volgende bladzijde.  

Op 1 mei, jawel, de dag van de arbeid, vertrok een gevaccineerde Gerard Moerman naar 

Kisaro. Zijn kroniek wordt dus weer een levendig liveverslag. 

In 1972 vertrok broeder Cyriel naar Rwanda. Logisch dus dat we focussen op 2022, want dan 

bestaat ons project vijftig jaar. Een goed moment om terug te blikken maar ook om vooruit te 

kijken. En om te vieren! 

Marc Dedecker sprak met Eric Bangambiki, een telg van Kisaro, die nu de bouwploeg leidt en 

het laatste jaar keihard werkte aan het scholencomplex van Murama. Ook zijn verhaal lees je 

in dit nummer. 

Uiteraard vind je hier ook iets over onze financiën en over tal van kleine en grote 

gebeurtenissen. 

Onze grote dank gaat naar jou, beste lezer, die 

ons ondanks de pandemie door dik en dun blijft 

steunen. 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, een heerlijke zomer en een goede ‘exit’ uit de 
coronaperiode. 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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 Zondag 3 oktober van 10.00 tot 14.00 

Met de hele familie gezellig brunchen en genieten van de ‘nieuwe vrijheid’ na 
de coronapandemie. Gerard Moerman zal er ook zijn! 

Volwassenen betalen 22 euro, kinderen van 6 tot 12 eten voor 11 euro en de jongsten (tot 

zes) mogen er gratis bij zijn. Laat wel weten of ze meekomen, dan voorzien we plaats. 

De vroege vogels zijn welkom vanaf 10.00 en we blijven open tot 14.00. Een 

welkomstdrankje is inbegrepen, evenals koffie of thee; je kan eten zoveel je wil. 

Inschrijven bij José Voorter, Craenevenne 36, 3600 Genk, 0476416276, 

jose_voorter@hotmail.com of bij Jef Gabriels, jef.gabriels@telenet.be. 

Betalen doe je op rekening BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro (vermeld naam en 

aantal deelnemers). De betaling bevestigt de inschrijving. 

Let op, indien de overheid het aantal deelnemers uit veiligheidsoverwegingen beperkt, 

dan stoppen we met inschrijvingen zodra dat aantal bereikt is. 

 Zorg dus dat je er tijdig bij bent en wacht niet om je in te schrijven! 

ZONDAG 3 OKTOBER,  

BRUNCH VAN 10.00 tot 14.00 

IN ZAAL DE SCHALM 

(Landwaartslaan 99, 3600 Genk) 

RWANDADAG 

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

Donderdag 25 maart 

De planning voor mijn vertrek naar Rwanda 

is klaar. De voorwaarde die ik me gesteld 

heb is dat ik eerst in België gevaccineerd 

word en dat ik dus mijn tweede prik moet 

gekregen hebben minstens 10 dagen vóór 

mijn vliegreis. Vandaag krijg ik mijn eerste 

Pfizer-vaccin. De tweede prik is gepland 

voor 22 april. Dat gebeurt in het vaccina-

tiecentrum van Deinze, aangezien ik in 

Nevele woon; de organisatie is er 

voorbeeldig en toevallig geeft mijn 

schoonzoon de prikken in de vaccinatielijn 

waar ik langs moet. 

Vrijdag 26 maart 

Nieuws uit Kisaro: de vrouw van de Bel-

gische ambassadeur komt vandaag ons 

project bezoeken. Het is een zeer sym-

pathieke dame van Japanse origine. Onze 

contacten met de ambassade zijn zeer 

goed; de tuin van de ambassade wordt 

onderhouden door een jongen die bij ons 

werd opgeleid. Regelmatig stuurt zij 

iemand van het onderhoudspersoneel bij 

ons voor een week stage. 

Maandag 29 maart 

Jo Wieme herstelt van een slepende ziekte 

die hem voorlopig belet om naar Kisaro te 

vertrekken. Hij denkt vooral aan onze 

tweede tractor die stil staat; een cilinder 

van de motor moet vervangen worden met 

alles erop en eraan. Hij heeft de nodige 

stukken besteld zodat ik ze op 1 mei zal 

kunnen meenemen. Dat wordt een pak van 

10 kg. Hij hoopt in de zomerperiode naar 

Kisaro te komen om onze technici te 

begeleiden bij de montage. 

 

Donderdag 8 april 

Er is een container onderweg naar Dar es 

Salaam in Tanzania. Die container is deels 

gevuld met goederen voor Kisaro: onge-

veer een kilometer plastieken goten, 40 

gietijzeren handpompen, onderdelen voor 

500 kruiwagenwielen en enkele ertalon-

platen voor de bakkerijtafels. Hij moet 

ongeveer gelijktijdig met mij in Rwanda 

aankomen. 

Ik ben ook volop bezig met de nodige 

bestellingen. Sommige van die bestellingen 

kan ik meenemen in mijn bagage, andere 

moeten via Fedex opgestuurd worden. We 

hebben het dan over inseminatiemateriaal 

(plastieken sondes, gel en spermapotjes) 

voor 500 inseminaties, wisselstukken voor 

voertuigen en kruiden voor de been-

houwerij. Er moeten ook 12 doses sperma 

mee om de bloedlijnen van onze varkens-

variëteiten te vernieuwen. Daarvoor moet 

ik nog vergunningen proberen te krijgen 

van het ministerie van Landbouw en 

Veeteelt in Rwanda. 

Donderdag 29 april 

De laatste en dus de spannendste week 

verloopt voorlopig naar wens. Wat besteld 

werd is geleverd zodat ik de afhaling door 

Fedex kan regelen voor morgennamiddag. 

Ik moet bij de huisdokter een PCR-test 

ondergaan zodat ik de uitslag heb vóór 

zaterdag 10 uur. Als die test tegenvalt mag 

ik de reis vergeten. De test moet afge-

nomen zijn 72 uur voor aankomst in Kigali. 

Ik zal daar aankomen in de nacht van 

zaterdag op zondag rond half twee. Daar 
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moet ik na aankomst opnieuw getest 

worden en daarna minstens 24 u op hotel 

in quarantaine gaan om te wachten op de 

uitslag van die tweede PCR-test. Als ook die 

test gunstig is mag ik verder reizen naar 

Kisaro. 

Vrijdag 30 april 

Zoals afgesproken komt Fedex netjes op 

tijd om de vier pakken op te halen. Ik krijg 

ook per e-mail de vergunning om de twaalf 

doses varkenszaad mee te nemen en in te 

voeren. Het zijn drie variëteiten: Belgisch 

Landras, Piétrain en Large White. Ik ga dat 

vandaag in Olsene afhalen. Het is goed 

geïsoleerd verpakt zodat de temperatuur 

constant blijft tijdens de reis. 

Mijn koffers zijn klaar, nu ben ik gerust. Het 

Passenger Locatorformulier is ingevuld om 

toegelaten te worden in Rwanda en het 

hotel is geboekt in Kigali. Ik kan nu de tijd 

nemen om nog even in Kortrijk op bezoek 

te gaan. 

Zaterdag 1 mei 

Mijn kleinzoon komt me ophalen om me 

naar Zaventem te brengen. Het vliegtuig 

vertrekt om 15.15u. De check-in verloopt 

vlot, al mijn bagagestukken heb ik vooraf 

goed afgewogen. Er is duidelijk minder volk 

in de luchthaven dan ik gewoon ben. Het 

vliegtuig begint stipt op tijd te taxiën maar 

keert aan het einde van de startbaan terug. 

Dat is toch wel onrustwekkend. Er komt 

een veiligheidsagent aan boord en een van 

de passagiers wordt verzocht uit te 

stappen. Na lang gepalaver begrijpt de man 

dat hij geen andere keuze heeft. Hij had 

zich misdragen tegenover een stewardess 

en daar wordt blijkbaar niet mee gelachen.  

De piloot stelt ons gerust: hij zal het 

tijdverlies over het traject van 8.500 km 

wel goedmaken.  

De vlucht verloopt verder vlekkeloos. Naast 

mij zit een jonge dokter uit Texas die een 

jaar gaat meewerken in het ziekenhuis van 

Kampala in Oeganda. Hij vertelde me dat 

hij ook van plan is om van daaruit even de 

grens over te steken om Rwanda te 

bezoeken. Ik heb hem moeten teleurstellen 

want er is al twee jaar grote ruzie tussen de 

presidenten Kagame en Museveni. Alle 

grensposten tussen deze twee buurlanden 

zijn gesloten. 

Rond halftwee, in het holst van de nacht, 

landen we in Kigali. De coronamaatregelen 

worden er strikt toegepast. Eerst wordt het 

visum ingeschreven in het paspoort. De 

dame vraagt wat ik kom doen in Rwanda. 

Uit ervaring weet ik dat er 50 dollar te 

besparen valt als ik het gepaste antwoord 

geef op die vraag. Als ik zeg dat ik het 

project Kisaro ga bezoeken en een beetje 

wil rondreizen in het land mag ik drie 

maanden blijven. Als ik zeg dat ik er als 

vrijwilliger kom werken krijg ik maar één 

maand en moet ik binnen de week een 

verlenging van het verblijf aanvragen voor 

de andere twee maanden. Dus ik ben hier 

op bezoek en kom de toerist uithangen. 

Een ezel stoot zich geen twee keer aan 

dezelfde steen.  

Daarna wordt de PCR-test afgenomen. 

Mijn bagage draait ondertussen heel wat 

rondjes op de transportband en er is geen 

bagagecontrole meer. Van de invoer-

vergunning voor de spermadoses ligt dus 

geen kat wakker. Ik ben daar nochtans 

dagen mee bezig geweest. Moet ik nu 

ontgoocheld zijn? Nee toch! 

Een taxi brengt me naar mijn qua-

rantainekamer in het hotel Karisimbi. Dat 

hotel heb ik uit de door de staat opgegeven 

lijst gekozen, vooral omdat we van dat 

hotel al jaren geld te goed hebben voor 
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geleverde aardappelen. Op die manier 

wordt de schuld geleidelijk afgelost. 

Zondag 2 mei 

Kort na de middag krijg ik het bericht van 

de hotelreceptie dat ik de uitslag van de 

test al kan opvragen. Dat is onverwacht 

snel. Het resultaat is negatief en dat is 

positief nieuws want ik kan nu onze 

directeur Evariste Safari opbellen om me te 

komen halen. Zo geraken we vóór het 

vallen van de duisternis in Kisaro en dus 

ook voor het begin van de avondklok. Het 

is een blij weerzien met de Rwandese 

vrienden. Naar goede gewoonte pak ik 

eerst alle bagage uit en dan is het hoog tijd 

om heel wat nachtrust in te halen.  

Maandag 3 mei 

Het regenseizoen wil ons doen geloven dat 

het hier nooit meer te droog wordt om te 

planten en te zaaien. Gedurende uren valt 

de regen met bakken uit de wolken die 

dreigend laag boven ons hangen. Het is 

koud. Chauffage is er niet, maar geen 

probleem: warme kledij helpt. Ik heb geen 

tijd of goesting om te klagen, ik wil de 

mensen zien en spreken en hun werk 

bewonderen. Als het na de middag even 

ophoudt met regenen ga ik de vruchten op 

het land bekijken, de vernieuwde 

 
slachtplaats  bezoeken, en ook de 

vernieuwde bakkerij met winkeltje. Wat 

hebben ze allemaal verbeterd terwijl ik vier 

maanden in België was? 

 

 

Corona? Wie corona, waar corona…? Toch 

draagt iedereen een mondmasker dat 

meestal eerder een kinnebakje lijkt. Hier in 

de omgeving zijn er maanden geleden een 

vijftal gevallen geweest, nu niets meer. 

Enkel de beperkende maatregelen zijn 

gebleven. In het land is het aantal actieve 

gevallen gedaald van maximaal 5100 in 
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januari naar 816 nu en het totaal aantal 

sterfgevallen  sinds het begin van de 

pandemie ligt vandaag op 357. In maart 

werden de eerste 100.000 Rwandezen 

gevaccineerd met Pfizer; die krijgen nu een 

tweede prik met de vaccins die deze week 

geleverd werden. Er zijn nu ook 290.000 

AstraZeneca vaccins geleverd en er zijn er 

270.000 beloofd voor de tweede prik. 

Meerdere Europese landen willen nu hun 

AstraZeneca’s aan Afrika “doneren”. Ik kan 
de gedachte niet onderdrukken dat wat in 

Europa niet interessant is in geschenk-

verpakking aan Afrika aangeboden wordt. 

Dat is een verkrampte solidariteit maar 

men vergeet dat de ontwikkeling hier niet 

heeft stilgestaan en dat men hier helemaal 

niet zo naïef is om dat niet te doorzien. Het 

zou beter zijn de geschenkverpakking en 

het discours errond gewoon weg te laten. 

Jean Uwili, een twintiger die ploegbaas is 

bij de metselaars, brengt me 110.000 RWF 

die hij gespaard heeft. Hij is fier dat hij een 

afbetaling kan doen van de som die hij 

geleend heeft om zijn huis te bouwen. Een 

jongen naar mijn hart die het nog ver zal 

schoppen in het leven. Drie jaar geleden is 

hij hier begonnen als leerling in de 

beroepsopleiding. Hij verdiende toen 500 

RWF per dag, nu heeft hij al 2.200 RWF per 

dag. Ter vergelijking: de wedde van een 

staflid komt op ongeveer 5.000 RWF per 

dag en voor de omzetting naar euro deel je 

nu door 1.200. 

Sinds enkele maanden heeft de varkens-

houderij een derde stal: het varkenshotel. 

Door de uitbreiding van de slachtacti-

viteiten was dat onvermijdelijk geworden. 

Om aan de vraag te voldoen moeten we 

varkens opkopen bij de kwekers in de 

omgeving en dat kunnen we niet op de 

slachtdag zelf doen. Dus hebben we een 

tijdelijk verblijf nodig voor slachtvarkens. In 

die nieuwe stal is plaats voor 24 varkens. 

 

Donderdag 6 mei 

In de Ronde van Rwanda is er vandaag een 

zware bergrit met aankomst in Byumba. De 

voorlaatste col is de beklimming van 

Kirenge naar Kisaro Centre. Tijdens de 

middagpauze gaan we allemaal kijken langs 

de nieuwe asfaltbaan. De Rwandese ploeg 

Sköl rijdt met fietsen van Lotto-Soudal. Er 

neemt ook een Vlaamse ploeg deel, Isorex 

(isolatiebedrijf uit Gavere). De renners 

starten zeer vroeg zodat het einde van de 

rit rond 13 u gepland is. 

 

In 2025 zal het wereldkampioenschap 

verreden worden in Afrika. Deze zomer 

wordt in Leuven gekozen tussen de twee 

Afrikaanse kandidaten Kigali (Rwanda) en 

Tanger (Marokko). 

In de namiddag krijgen we bezoek van een 

jonge moeder, met haar zoontje van 5 jaar 
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op de rug. Het kind werd geboren met erge 

beperkingen aan beide benen. Het rechter 

onderbeen is niet ontwikkeld, de linkervoet 

staat gedraaid. De vader is onderwijzer 

maar is sinds enkele jaren mentaal onder-

uitgegaan. Ze wonen ruim 20 km van hier 

in een ander district. Ten einde raad zijn ze 

bij ons beland: “We hebben gehoord dat 

CPPA Kisaro ons kan helpen!” En 

inderdaad dit kunnen we niet over ons hart 

krijgen, dit kind moet geholpen 

worden. We hebben hun geld gegeven om 

naar het zuiden te reizen, naar Gatagara 

waar het orthopedisch en reha-

bilitatiecentrum van de Broeders van 

Liefde gevestigd is. Daar zal men de nodige 

onderzoeken verrichten en aan de hand 

daarvan een uitgebreide kostenraming 

opmaken van wat er moet gedaan worden. 

Begin juni krijgen we het verslag. 

Vrijdag 14 mei 

De container die door ons comité Kisaro 

verstuurd werd via Wereldmissiehulp is in 

Kigali aangekomen. Hij heeft uiteindelijk 

geen vertraging opgelopen door de 

scheepvaartfile in het Suezkanaal, je weet 

wel “de grap van die kapitein die een 

fantasietje wilde uitvoeren met zijn schip”. 
Ons agentschap in Kigali zal zich verder 

bemoeien met de paperassen betreffende 

taksen, BTW, invoerrechten kortom: het 

spijzen van de staatskas. Wordt vervolgd. 

Vandaag krijgen we ook de opdracht van 

VZW Umubano uit Vichte om in onze 

schrijnwerkerij het meubilair te maken 

voor drie klassen van een kleuterschool in 

Ngarama. Deze gemeente behoort tot het 

district Gatsibo dat een band heeft met de 

stad Waregem. Umubano heeft samen met 

de provincie West-Vlaanderen de bouw 

betaald van deze kleuterschool en aan de 

stad Waregem werd gevraagd om het 

meubilair te financieren. Ik heb destijds 

aangeboden om dit te laten fabriceren in 

ons atelier en wel om twee redenen: 

- Het verschaft werkgelegenheid aan 

de werkplaats van onze beroeps-

opleiding voor jongeren. 

- Het is veel voordeliger dan 

aankopen bij andere firma’s in 
Rwanda zodat het volledige meubi-

lair dat men nodig heeft gemaakt 

kan worden binnen het voorziene 

budget van de stad Waregem 

De opdracht omvat 110 gekleurde 

kleuterstoeltjes met 19 bijbehorende 

ronde tafeltjes, 3 lessenaars voor de 

leerkrachten, 6 stoelen, 4 tafels van 2 x 1 

meter en 4 zitbanken. 

Vanaf nu verandert ook het weer; ‘Na 

Hemelvaart is het regenseizoen voorbij’ 
wordt gezegd. En inderdaad de overle-

vering heeft weer eens gelijk; de zon krijgt 

weer wat vrij spel tussen de wolken. Nu 

maar hopen dat we af en toe nog wat regen 

krijgen want de vruchten op het land 

hebben regelmatig een buitje nodig om 
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een goede oogst te verzekeren. De tarwe 

staat in de aren, een deel van de maïs is rijp 

om te oogsten, de rest komt in de kolven 

en de sorghum begint te rijpen. Het 

planten van aardappelen is gestopt omdat 

de droogte aankomt maar we kunnen 

blijven rooien tot begin augustus. Na 15 

augustus kunnen we opnieuw om de week 

planten.  

Alle oogsten beloven een goede opbrengst. 

 

Dinsdag 18 mei 

Mijnheer Athanase is een gepensioneerd 

onderwijzer uit Ngarama. Hij komt vandaag 

met zijn motor naar hier om de brieven af 

te halen die bestemd zijn voor de kinderen 

van het project “Wie helpt Eric?”, opgestart 

door Jozef Caudron uit Waregem. Ik heb 

die brieven van de Vlaamse steunouders 

meegenomen in mijn bagage. Athanase is 

82 jaar en dus een uitzondering in Rwanda 

aangezien hij, ondanks zijn gezegende 

leeftijd, nog op de Rwandese wegen 

rondtoert met zijn eigen motorfiets. 

Zondag 23 mei 

De plaatselijke krant “The New Times 
Kigali” schrijft: 

“De vulkaan Nyiragongo is zaterdagavond 

weer begonnen met zijn grillige en 

dodelijke oude spel. Vanuit het niets begon 

de vulkaan vuurballen in de avondlucht te 

gooien aan weerszijden van de grens tussen 

D.R. Congo en Rwanda bij de Congolese 

stad Goma en de Rwandese stad Rubavu. 

Daarna begonnen enorme slangen van 

kokend rood gevaar van de steile hellingen 

naar Goma te glijden. Het was voor velen 

geen nieuw gezicht en allen namen mee 

wat ze konden en renden razendsnel de 

grens over en Rwanda binnen. Het kwam 

totaal onverwacht, een uitbarsting was wel 

voorspeld tegen 2024. Velen hadden geluk 

en haalden de overkant, maar sommigen 

niet. Tot nu toe wordt het dodental geschat 

op iets meer dan twintig, een getal dat 

zeker nog zal oplopen. Velen hebben heel 

hun bezit verloren en hun schamele huisjes 

liggen plat. De hete stromende lava mag 

dan een paar honderd meter van de stad 

Goma zijn gestopt, de dreiging van een 

uitbarsting is nog niet voorbij. Elk ogenblik 

kan er lava door de rotswand van de 

kratercollector met magma dringen en 

westwaarts naar Rwanda stromen met een 

snelheid van soms wel 100 km per uur. 

Terwijl we spreken, trillen de verafgelegen 

gebieden in D.R. Congo en schudt de 

Rwandese kant zozeer dat de trillingen zelfs 

voelbaar zijn tot aan de hoofdstad Kigali, 

ongeveer 150 km verderop. Gezamenlijke 

pogingen door de twee naties tot inperking 

van de risico’s zijn noodzakelijk voordat de 

volgende uitbarsting plaatsvindt. 

De Nyiragongo-vulkaan is naar verluidt een 

van de weinige vulkanen in de wereld die 

een permanent meer van lava in zich 

draagt dat opborrelt tot in de topkrater. 

Voeg daarbij het feit dat het een buur is van 

een andere actieve vulkaan, hoewel minder 

woest, de Mount Nyamuragira, en je hebt 

een heel gebied dat regelmatig belast 

wordt door voortdurende seismische 

activiteit. Het leert ons dat er niet alleen 

breuken kunnen ontstaan in de wanden van 

de vulkanen, maar ook in schijnbaar veilige 
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gebieden zoals de steden en dorpen die de 

vulkanen omringen. 

Stel dat de krachten van Moeder Natuur 

breuken veroorzaken en dat er door der-

gelijke breuken stromen van magma of lava 

in het nabijgelegen Kivumeer terecht-

komen dan zou dat een heleboel vervelende 

gevolgen kunnen hebben zoals de 

verhitting van het methaangas dat vanaf 

190 meter diepte in het water is opge-

slagen. Het contact met het waterstof-

sulfide en de kooldioxide in de lava zou een 

verwoestend effect hebben voor de mil-

joenen bewoners van het hele gebied. 

Daarom vereist dit alles permanente 

bewaking. Het Goma Volcano Observatory 

(GVO), dat sinds 1986 bestaat, gaf vroeger 

een redelijk goed beeld van de situatie. 

Helaas melden rapporten dat er de laatste 

zeven maanden voor de uitbarsting geen 

permanente bewaking van de vulkaan 

meer was. Verslagen over verduistering van 

middelen en plunderingen van het 

observatorium zouden ertoe hebben geleid 

dat de Wereldbank haar financiering heeft 

verlaagd, waardoor het observatorium 

beperkt werd in zijn mogelijkheden, zo erg 

zelfs dat sensoren binnen de vulkaan om de 

vulkanische activiteit op te meten geen 

internetverbinding meer hadden. Met 

seismische gegevens die elke vier minuten, 

en temperatuurgegevens die elke tien 

minuten moeten doorgegeven worden, 

leidt dat begrijpelijkerwijs tot een triest 

resultaat voor de betrokken partijen. 

Een nieuw Rubavu Volcano Observatory 

(RVO) zou dus moeten worden opgericht 

aan de Rwandese kant om samen met de 

GVO aan Congolese zijde te zorgen voor 

strikt regelmatige metingen teneinde de 

mensen op de hoogte te houden. Op die 

manier is er tenminste tijd om de bevolking 

te evacueren in tijden van dreigende 

uitbarstingen. 

Er zijn echter geen oplossingen te vinden 

om het beest van de Birunga (Kinyarwanda 

voor bergen) volledig te temmen.” 

Tot daar een vertaling van het artikel.  

Ik hoorde deze morgen op de Vlaamse 

Radio 1 via mijn IPhone de eerste berichten 

over wat er hier gebeurde.  

Vandaag zijn er regelmatig aardbevingen 

en naschokken die we hier op 75 km van de 

vulkaan voelen. De dakplaten van mijn huis 

rammelen van het gedaver. Eerst stellen 

we een luchtverplaatsing vast en dadelijk 

begint alles te bewegen gedurende zowat 

dertig seconden. Akelig, en toch went het 

op de duur. De volgende dagen blijven 

minstens vijf bevingen per dag ons aan de 

kracht van de natuur herinneren. 

Een gevolg is ook dat onze wekelijkse 

levering van 2,5 ton varkensvlees naar het 

Congolese Goma niet kan doorgaan. De 

bevolking is daar in paniek of gevlucht.  

Donderdag 27mei: 

We mogen vandaag met onze vrachtwagen 

3,5 ton goederen gaan afhalen in het 

douanedepot. De container was vorige 

week in Kigali aangekomen. Evariste en 

Eric, de chauffeur, vertrokken deze morgen 

en zullen normaal gezien vanavond laat 
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met de goederen terug in Kisaro zijn. De 

lading omvat plastieken hanggoten en 

hulpstukken, onderdelen voor het maken 

van kruiwagens, tafelbladen voor de 

bakkerij en handpompen voor op de 

regenwaterputten. Het transport lukt 

wonderwel omdat onze mensen erin 

slagen alles op de lichte vrachtwagen te 

laden, gekocht met een deel van de erfenis 

van pastoor Oosterbos, en veilig naar 

Kisaro te brengen. 

Weekend 29 – 30 mei 

Het is de laatste zaterdag van de maand en 

dus rustdag na 10 uur. Tot dan doet men 

gemeenschapswerk, umuganda, zoals 

onderhoud van wegen. Het is een oude 

verplichting die toch sterk aan het 

verwateren is. Ik denk dat het de laatste 

generatie is die de traditie nog in ere 

probeert te houden. De beruchte vulkaan is 

ook rustig gebleven. 

Zondagmorgen worden we gewekt met 

twee korte aardschokken. Ik rij met Jean 

Claude naar de vallei van Muyanza voor de 

misviering. Daarna gaan we met Caroli een 

bevriende familie bezoeken. Daar wordt 

feestgevierd voor vrienden en buren want 

acht maanden geleden werd daar een 

tweeling geboren. Door de corona-

beperkingen werd het feest uitgesteld. Met 

deze tweeling ontstond een viergeslacht en 

dat is hoogst uitzonderlijk in Rwanda. 

Woensdag 2 juni 

De moeder van het gehandicapte jongetje 

van 5 jaar (lees 6 mei) brengt ons het 

verslag van het orthopedisch centrum van 

Gatagara. Het rechteronderbeen en de 

linkervoet moeten geamputeerd worden  

 

en vervangen door een prothese. De 

hospitalisatie wordt geraamd op 90 dagen. 

De kosten worden vastgesteld op 

1.576.654 RWF waarvan de mutualiteit 

85% ten laste neemt omdat de vader een 

onderwijzer is met ziekteverlof. Wij zullen 

de rest, verhoogd met alle verplaat-

singskosten te onzen laste nemen. Dit 

bedrag zal omgerekend ongeveer 300 € 
bedragen. Zo weten jullie dat jullie giften 

eens te meer zeer nuttig besteed zullen 

worden.  

We danken jullie voor uw medewerking. 

Ik hou eraan meteen ook al die mensen 

die een maandelijkse gift storten speciaal 

te danken.  
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Schoolgebouwen: verdere planning (Gerard Moerman)

De volledige vernieuwing van de schoolge-

bouwen van de Centrumschool van Kisaro 

(Murama) nadert haar voltooiing. We zijn 

aan het laatste blok van 5 klassen 

begonnen. 

Verder was in de planning nog een 

reftergebouw voorzien maar hiervoor werd 

nog geen financiering gevonden. Daarom 

hebben we onze planning aangepast en  

schakelen we over op de scholengroep van 

de village Rubona. Het complex bestaat uit 

zeven blokken, waarvan B1, B2 en B3 nog 

dateren uit de eerste jaren van broeder 

Cyriel en dus gebouwd werden met 

beperkte middelen zoals zongedroogde 

kleiblokken. Ramen en deuren voldoen niet 

meer aan de normen van vandaag. De 

blokken moeten volledig vernieuwd 

worden. We gaan dit uitvoeren in 3 fasen, 

beginnend met blok 1 einde juli. We hopen 

tegen januari een financiering rond te 

krijgen met de provincie West-Vlaanderen 

voor blok 2. De laatste fase zouden we in 

2022 voorzien met financiering van de 

provincie Limburg. De school heeft ruim 

1100 leerlingen. Zo hopen we nog een stuk 

van het testament van broeder Cyriel in 

vervulling te brengen. 

  

Samen brunchen voor het goede doel in postcoronatijden. 

Vergeet niet in te schrijven voor onze Rwandadag van zondag 3 oktober 2021!  

Zie bladzijde 4. 
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Focus 2022.- De burgeroorlog (1990-1994) (redactie) 

Het jaar 2022 wordt een jubeljaar voor het 

Kisaroproject. Het bestaat dan 50 jaar en 

broeder Cyriel werd honderd jaar geleden 

geboren. We overspannen deze periode in 

een achttal artikels.  

3. De burgeroorlog (1990-1994) 

 
(Wie deze prangende periode intens wil 

beleven kan het boeiende boek 'Fureri' 

lezen van auteur Marc Dedecker. Het is 

gebaseerd op het leven van broeder Cyriel 

en er zijn nog enkele exemplaren beschik-

baar. Je kan het voor 20 euro bestellen via 

onze redactie). 

Op 1 oktober 1990 wordt broeder Cyriel op 

weg naar Kigali tegengehouden door 

soldaten die hem vertellen dat rebellen van 

het Rwandees Patriottisch Front (RPF) 

vanuit Oeganda zijn binnengevallen in het 

noorden van Rwanda, niet ver van Kisaro. 

Ze drijven massa's vluchtelingen voor zich 

uit. Broeder Cyriel werkt in 1991 intens 

samen met de zusters dominicanessen en 

tal van hulporganisaties om de kinderen uit 

de vluchtelingenkampen op te vangen en 

naar school te laten gaan. 

Op 5 juni 1992 bezetten de rebellen 

Byumba en de bewoners vluchten richting 

Kisaro. De broeder blijft zich inzetten voor 

de voeding van de kleinsten en bouwt 

scholen voor de kinderen. Begin 1993 

wordt het een echte nachtmerrie wanneer 

bij een nachtelijke aanval op 5 februari 

1993 het RPF de vluchtelingen uit het kamp 

jaagt en het Centrum bezet. Broeder Cyriel 

blijft alleen achter, vastgehouden door het 

leger, maar bevrijd na een demarche van 

de Belgische ambassadeur. Enkele dagen 

later vertrekt hij uitgeput naar Genk waar 

hij opgenomen wordt in het ziekenhuis. 

Het Centrum in Kisaro wordt geplunderd 

en sommige gebouwen zwaar beschadigd.  

Op 15 mei 1993 en ondanks het verbod van 

zijn oversten krijgt broeder Cyriel van de 

pauselijke nuntius toestemming om terug 

te keren naar Kisaro. Het kloosterhuis is 

onbewoonbaar en hij woont voorlopig in 

het huis op de heuvel. De overheid 

vertrouwt hem het beheer, zeg maar het 

'burgemeesterschap' toe over de 

gedemilitariseerde zone rond Kisaro waar 

hij voor werk en eten zorgt voor zijn 

mensen en voor de duizenden 

vluchtelingen in de naburige kampen. Dat 

is niet zo eenvoudig maar met financiële 

hulp van de Europese Gemeenschap en 

enkele private weldoeners slaagt hij er na 

enkele maanden in om kolen te kweken en 

wekelijks drie ton te verdelen aan de 

vluchtelingen. Dat zal hun leven redden. 

Op 6 april 1994 wordt het vliegtuig van 

president Habyarimana neergeschoten en 

dat is het startsein voor de vreselijke 

genocide die het leven zal kosten aan 
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500.000 tot 1 miljoen Rwandezen, de 

navolgende represailles inbegrepen. Het 

RPF vestigt zijn hoofdkwartier in het 

Centrum en broeder Cyriel moet met zijn 

mensen enkele kilometers verder gaan 

kamperen. Op 17 april wordt hij 

 

uitgewezen en door militairen naar Gatuna 

gebracht, de grenspost met Oeganda, waar 

hij wordt opgevangen in het bisdom Kabale 

en vanwaar hij naar België terugkeert. 

"Niemand zal ooit alles weten over deze 

oorlog", zegt hij, "Wat we zeker weten is 

dat de grootste schuldigen zich verbergen 

achter de rug van hen die gezag dragen." 

Begin september gaat broeder Cyriel twee 

weken op verkenning in Kisaro, maar de 

toegang tot het Centrum en de heuvel 

wordt hem ontzegd. Op 25 oktober keert 

hij definitief terug naar Rwanda, een 

veranderd land, met nieuwe leiders, onder 

een nieuw regime maar met onnoemelijk 

veel menselijk leed. Tot januari 1995 krijgt 

hij verbod om het Centrum te betreden; 

dan begint hij aan de wederopbouw. Een 

Duitse hulporganisatie uit Rijnland-Palts 

financiert het herstellingswerk aan het 

Centrum, de dorpsscholen en een aantal 

huisjes. Dat wordt de redding van het 

Centrum, de scholen en de armen rondom. 

 

‘Onze’ container is aangekomen (redactie) 

Op 5 maart vertrok 

‘onze’ container met 
o.a. 40 handpompen 

en 500 kruiwagen-

wielen uit de haven van Antwerpen. De 

firma Maersk, die het transport verzekert 

voor Wereldmissiehulp, zette de container 

op 17 april netjes af in Dar es Salaam, een 

kuststad in Tanzania. Vandaar werd de 

container over land naar Kigali vervoerd, 

een tocht van om en bij de 1.500 km. Half 

mei kon daar alles uitgeladen worden, 

gededouaneerd en op onze eigen lichte 

vrachtwagen, de Fuso Canter, overgeladen. 

Einde mei kon alles proper en veilig 

uitgeladen worden in Kisaro. Operatie 

geslaagd dus, maar we stellen vast dat het 

allemaal duurder en duurder wordt: het 

transport, de taksen, het opslaan van de 

goederen… Een reden te meer om zoveel 
mogelijk ter plaatse aan te kopen.  
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Eric Bangambiki, een telg die het tot ingenieur 

schopte  (Marc Dedecker) 

Op 15 maart kregen we Eric Bangambiki 

aan de lijn. Onze belangstelling in hem 

kwam niet zomaar. Als je hoort dat hij 

CPPA’er was en opgroeide in de cellule 
Kamushenyi van de secteur Kisaro om 

uiteindelijk ingenieur te worden, dan ben je 

een ietsiepietsie nieuwsgierig. Hij ging 

tijdens zijn schoolvakanties in de tuin van 

het Centrum werken in ruil voor 

schoolgeld. Jaren later schopte hij het 

dankzij veel inzet en financiële steun van 

een sponsor uit Vlaanderen tot burgerlijk 

bouwkundig ingenieur. Mogen we niet 

terecht trots zijn op een jonge man die zijn 

studies lager onderwijs in het Frans deed 

en het vervolg in het Engels? Met een 

fantastisch diploma als resultaat? 

 

Tijdens ons gesprek regende en hagelde 

het op het glas van ons terras, niet 

ongewoon voor maart, maar als Eric 

doodleuk vertelt dat hij daar in een 

stralend zonnetje met ons zit te praten dan 

watertand je. Je hoorde op de achtergrond 

wel het kloppen van hamers en het 

gedreun van materiaal, maar dat prikkelde 

ons nog meer. ‘We zijn bezig aan de 

constructie van een ‘classroom’ zegt hij. Op 
zijn 25 jaar is hij al hoofd van de 

constructieafdeling. Hij tekent plannen 

met de computer, maakt prijsramingen en 

bestekken en rapporteert wekelijks de 

nacalculatie van de verschillende werven 

aan Gerard. 

Een behoorlijk drukke job dus, een die 

begint op maandagmorgen en eindigt op 

zaterdagmiddag. Maar ik maak tijd vrij voor 

mijn hobby’s zegt Eric: het lezen van 
historische boeken, naar films kijken en het 

reizen naar de mooiste plekjes van zijn 

heerlijk land. Niet dat het buitenland hem 

niet interesseert. Studievrienden wonen in 

Oeganda, Zuid-Korea en Amerika en via 

facebook communiceert hij graag. Ook in 

België heeft hij een contactadres, een 
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studente die op bezoek is geweest en met 

wie hij berichten deelt via Whatsapp.

   

Gerard over Eric 

We vragen Gerard of hij Eric kent. ‘Super- 

goed,’ zegt hij, ‘Eric is door iedereen 
gekend vanwege drie zaken: zijn tengere 

gestalte, zijn grote ijver en zijn 

intelligentie.’ ‘En omdat hij zo sympathiek 
is,’ voeg ik toe. ‘Na de lagere school is hij 
naar de afdeling Bouw gegaan en deze 

kosten heeft CPPA betaald, met 

schitterende resultaten, hij had altijd 80% 

of meer. Na de secundaire school kreeg hij 

taken in de afdeling Bouw van het CPPA 

maar hij wou verder studeren en het CPPA 

betaalt in principe geen hogere studies. Hij 

deed een staatsexamen voor een 

staatsbeurs en slaagde.’ Toen vond Gerard 

dat het zijn morele plicht was uit te kijken 

naar een privésponsor in België. De 

studiebeurs volstond immers niet want Eric 

moest een kamertje huren in de hoofdstad 

Kigali, een kot dat hij in september 2016 

samen met een studiegenoot betrok. Hij 

behaalde in oktober 2019 op schitterende 

wijze zijn diploma van bouwkundig 

ingenieur en aanvaardde de morele 

verplichting om voor CPPA te werken waar 

hij Caroli opvolgde als chef van het 

departement Bouw en de leiding heeft 

over 15 werklieden.  

Nu woont Eric zelfstandig en draagt hij zorg 

voor zijn jongere broer en zusters.  

By the way, van een bouwkundig ingenieur 

kan je vanzelfsprekend nog iets anders 

verwachten: een bouwmicrobe. Hij begint 

volgend jaar aan zijn eigen huis. 

Eric, we wensen je heel veel succes!!! 

 

Een mooie jeugd 

Sociale media maken het mogelijk vlotjes 

met elkaar te communiceren, ook als de 

afstand in kilometers impressionant groot 
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is. In de rand van onze babbel met Eric over 

zijn levensverhaal wilden we horen 

  

hoe zijn jeugd was. De foto’s spreken 

vanzelf. Ze tonen dat adolescenten aldaar 

net zo goed momenten beleven van dolle 

pret en gelegenheden kennen waar hun 

ouders trots op kunnen zijn, zoals bij de 

uitreiking van zijn diploma. 

 
En dat ze overtuigd aan sport doen. Eric 

was best sportminnend. In 2013 behaalde 

hij voorwaar een oranje karategordel. Hij 

verkende ook zijn land. Voor hij naar de 

universiteit in Kigali trok was hij al een keer 

in Kigali. Dat was in 2018 op een workshop 

Schrijnwerkerij. Op de foto is hij aan het  

werk op zijn proefstuk. Achteraf was het 

tijd om te feesten. Valt het niet op dat het 

karig gesteld was met het aantal meisjes? 

Four boys and only one girl. Dat lag 

natuurlijk aan het specialisme dat hij onder 

de knie wou krijgen, want meisjes, die zijn 

er best genoeg, zoals we constateerden 

tijdens ons bezoek. 

 

 

Vergeet niet in te schrijven voor onze 

Rwandadag van zondag 3 oktober 2021! 

Zie bladzijde 4. 
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Subsidies waarvoor we solliciteren (redactie) 

 

We dienden dit voorjaar een drietal 

subsidiedossiers in. Aan de provincie Lim-

burg vroegen we ondersteuning voor de 

blok 1B (vijf klaslokalen) in Murama, aan 

Stelim vroegen we hulp voor de inrichting 

van de catecheselokalen, eveneens in 

Murama en ten slotte dienden we een 

subsidieaanvraag in bij de Nederlandse 

Stichting Wilde Ganzen voor de renovatie 

van vier klaslokalen (één gebouw) in de 

wijk Rubona.  

Uiteraard dienden we ook onze jaarlijkse 

subsidieaanvraag in bij het stadsbestuur 

van Genk. 

En nu maar hopen dat het allemaal goed 

loopt. Maar geloof ons vrij: wij zijn 

verheugd omdat meerdere plaatselijke 

besturen - maar ook bovenlokale organi-

saties - ons werk waarderen en effectief 

ondersteunen. 

 

Financiën in 2021 (Marinette Willems) 
 

Ontvangsten en 

uitgaven 2021     

      

Ontvangsten Uitgaven Toelichting 

€ 6.546,00   Giften 

€ 500,00   Actie 

€ 1.275,00   Subsidie 

  € 7.423,37 Aankoop en transport (o.a. container) 

  € 601,24 Drukwerk, o.a. tijdschrift 

  € 1.492,32 Allerlei, o.a. tickets en printer 

€ 8.321,00 € 9.516,93   

  -€ 1.195,93 Saldo 

 

Het aantal financiële verrichtingen in de eerste vijf maanden van dit jaar was vrij klein. Bij de 

ontvangsten zijn het vooral de giften, bij de uitgaven noteren we de kosten voor de verzending 

van onze container (5.005,05 euro) evenals de aankoop en de verzending van 

motoronderdelen, kruiden en materiaal voor de kunstmatige inseminatie. Opvallend zijn de 

sterk stijgende kosten bij het dedouaneren van verzonden goederen. De kosten voor 

verzending, invoerrechten, depot en dergelijke lopen daardoor op tot iets meer dan 40% van 

de aankoopprijs in België. De eerste vijf maanden vertonen een licht negatief saldo. 

 

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 

Viering 50/80/100 in 2022: zaterdag en zondag 1-2 oktober 2022 in het Sint-Jozefinstituut in 

Bokrijk, Hasseltweg 383, Genk. 
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Help ons beeldmateriaal zoeken (redactie) 
 

Zoals je weet is het in 2022 vijftig jaar geleden dat het project in Kisaro 

startte en het Comité Kisaro werd opgericht. In 2022 is het tevens 100 jaar 

geleden dat broeder Cyriel werd geboren. Je weet ook ongetwijfeld reeds 

dat we op 1 en 2 oktober 2022 een herdenkingsmoment plannen in het Sint-

Jozefinstituut, Hasseltweg 383 te 3600 Genk. 

 

Momenteel bereiden we als comité dit herdenkingsmoment voor. Wij werken o.a. aan de 

uitgave van een fotoboek en een fototentoonstelling.  

 

Voor dit fotoboek en deze tentoonstelling richten wij ons tot jou. Als je in het bezit bent van 

beeldmateriaal en teksten (foto’s, video’s, krantenknipsels …) over het leven en het werk van 
broeder Cyriel en/of over het project in Byumba-Kisaro dan willen we hier graag gebruik van 

maken. Je kan dit beeldmateriaal, zeker voor augustus 2021, aan ons bezorgen op 

onderstaande post- of mailadressen. Wij dragen er goed zorg voor, maken er een digitale 

kopie van en bezorgen je het materiaal zo snel mogelijk in originele vorm terug. 

 

Over het herdenkingsmoment zelf houden we je ook op de hoogte. Hou daarbij alvast onze 

website (https://kisaro.be) en ons tijdschrift in de gaten. 

 

Als je ons persoonlijk wat bezorgt, vermeld dan op de achterzijde van de foto/het 

beeldmateriaal het volgende: 

• je gegevens (naam, adres, tel. …); 
• wie op de foto staat, waar en wanneer deze genomen werd (indien mogelijk). 

 

Je mag ons het materiaal uiteraard ook digitaal bezorgen. 

 

Hier volgen de adressen en telefoonnummers om eventueel af te spreken: 

 

Comité Kisaro vzw, p/a Jef Gabriels 

Winterslagstraat 1 te 3600 Genk 

Jef Gabriels: jef.gabriels@telenet.be – 0475 47 32 09  

Paul Ackermans: ackermans.genk@gmail.com – 0489 95 73 73  

Guy Willems: guywillems@telenet.be – 0485 91 90 11 

 

Via https://ackermanspaul.smugmug.com/Kisaro-2022/Fotoboek kan je je eigen 

beeldmateriaal digitaal aanleveren. 

 

In het tekstvak onder de afbeelding kan je volgende gegevens vermelden: 

• je gegevens (naam, adres, tel. …); 
• wie op de foto staat, waar en wanneer deze genomen werd (indien mogelijk). 

 

Je kan zelfs extra commentaar of andere gegevens toevoegen. 

 

https://kisaro.be/
mailto:jef.gabriels@telenet.be
mailto:ackermans.genk@gmail.com
mailto:guywillems@telenet.be
https://ackermanspaul.smugmug.com/Kisaro-2022/Fotoboek
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Fiscale attesten (redactie). 

Je weet dat de gestorte sommen rechtstreeks besteed worden aan het project in Kisaro, 

Rwanda. In ons jaarverslag van 2020 kon je lezen waarvoor het geld diende. Dit jaar werkten 

we voort aan de school van Murama en we plannen voor het najaar de renovatie van een 

andere school: die van Rubona.  

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 om een fiscaal attest te krijgen. 

Hartelijk dank!  

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 krijgen moet je helemaal niets 

doen. 

Maar als je ons tijdschrift (enkel) digitaal wil lezen (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 

vragen:  

bezorg ons jouw mailadres: guywillems@telenet.be 

mailto:guywillems@telenet.be
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