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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 45, NR. 3 

 

HERFSTNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Ben je al ingeschreven voor onze eerste grote activiteit in de postcoronatijd? Nog niet? Haast 

je dan, want het aantal deelnemers aan onze brunch op 3 oktober is beperkt tot 200; omdat 

we nog altijd voorzichtig willen zijn. Je vindt er alles over op de volgende bladzijde.  

Gerard Moerman, die op 1 mei tweemaal gevaccineerd en vol goede moed naar Kisaro 

vertrok, is intussen weer in het land en zal aanwezig zijn op de Rwandadag. In dit nummer lees 

je in zijn kroniek wat er de voorbije maanden allemaal gebeurde in en om Kisaro. 

Zoals je weet vertrok broeder Cyriel in 1972 naar Rwanda. We focussen dus op 2022 en het 

vijftigjarig bestaan van ons project. Hartelijk dank aan iedereen die foto’s en filmpjes 
bezorgde: onze archivaris Paul Ackermans maakt er een heerlijk fotoboek van dat tijdens het 

jubileumfeest begin oktober 2022 gepresenteerd zal worden. In dit nummer blikken we ook 

even terug, ditmaal naar de periode 1994-2000, de periode vlak na de burgeroorlog. 

Marc Dedecker sprak ditmaal met Evariste Safari, de man die na het overlijden van broeder 

Cyriel de leiding van het Centrum op zich nam, en 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 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. (iStockfoto) 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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 Zondag 3 oktober 2021 van 10.00 tot 14.00 

Met de hele familie gezellig brunchen en genieten van de ‘nieuwe vrijheid’ na 
de coronapandemie. Gerard Moerman, onze man in Kisaro, 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. 

De inschrijvingen moeten gebeuren voor 27 september. Wacht geen dag om het te doen, 

want… het aantal inschrijvingen is (wegens corona) beperkt tot 200! 

 

RWANDADAG 

ZONDAG 3 OKTOBER,  

BRUNCH VAN 10.00 tot 14.00 

IN ZAAL DE SCHALM 

(Landwaartslaan 99, 3600 Genk) 

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

Na 31 mei hebben we geen naschokken 

meer gevoeld van de aardbeving ten 

gevolge van de vulkaanuitbarsting aan het 

grensgebied met Congo. Er is sindsdien wel 

een vluchtelingenstroom op gang gekomen 

in de richting van Kigali. De vrees bestaat 

dat hierdoor het aantal coronabe-

smettingen in Rwanda kan verhogen. 

 

Zondag 6 juni 

 

We kregen al meerdere keren de vraag van 

de parochie Kisaro om de kerk die destijds 

gebouwd werd door broeder Cyriel, uit te 

breiden. Deze vraag werd vandaag door de 

parochie herhaald. Inderdaad, zelfs de drie 

misvieringen op zondag zijn niet voldoende 

om al de gelovigen te ontvangen. 

Bovendien zijn er elke zondag ook 

misvieringen in de kleinere kerkjes in de 

gehuchten Rubona, Rutabo, Rusasa en 

Muhihi die ook tot de parochie Kisaro 

behoren. Het toedienen van sacramenten 

zoals doopsel, vormsel of huwelijken 

gebeurt uiteraard in de centrale parochie-

kerk van Kisaro, en bij dergelijke 

gelegenheden staan er meer mensen 

buiten dan binnen. Dat is dus een 

onmogelijke toestand. De mensen zitten 

binnen letterlijk tegen elkaar aangedrukt 

en buiten is het tijdens het regenseizoen 

ook al niet prettig. De coronamaatregelen 

laten nu binnen zelfs nog minder 

zitplaatsen toe. 

We kunnen het probleem dus niet voor ons 

uit blijven schuiven. Onze ingenieur in 

Kisaro, Eric, heeft samen met mij een 

bouwdossier voor uitbreiding opgesteld, 

de parochieraad is begonnen met geld in te 

zamelen en deze acties hebben al 12 

miljoen Rwandese frank opgebracht. Ook 

uit Italië heeft men een belangrijke gift 

ontvangen. We gaan hier nu medewerking 

vragen aan de bisdommen en abdijen om 

het uitbreidingsproject te steunen.  

 

De reserve die we opgebouwd hebben met 

jullie persoonlijke giften, blijven we 

uiteraard reserveren voor de algemene 

sociale werken ten gunste van de 

bevolking, maar als iemand een 

persoonlijke gift wil doen voor het dossier 

“kerkuitbreiding Kisaro” zullen we dit in 
een afzonderlijk fonds onderbrengen. 

 

Maandag 14 juni 

 

We kunnen hier ’s avonds ook genieten van 

de prestaties van de Rode Duivels naar 

aanleiding van het Europees kampioen-

schap voetbal. Enkelen van onze jonge 

mannen komen zelfs met een rode shirt 

naar het Centrum om mee te supporteren. 

Vandaag leveren we een eerste vracht 

meubilair voor de drie kleuterklassen die 

Umubano (uit Vichte) heeft laten bouwen 

in Ngarama, district Gatsibo, met subsidies 

van de provincie West-Vlaanderen. Het 

meubilair wordt gefinancierd door de stad 

Waregem en het verschaft werkgelegen-

heid aan onze afdeling schrijnwerkerij.  

 

We zijn door de directie van de nieuwe 

kleuterschool van Ngarama uitgenodigd 

om de inhuldiging bij te wonen woensdag 

aanstaande. Ik ga er met onze directeur 

Evariste Safari zeker naartoe. 

 

Ngarama ligt ruim vier uur rijden van Kisaro 

in noordoostelijke richting. Drie vierden 

van die weg is momenteel in aanleg door 

de Chinezen en heel wat trajecten zijn al 

verhard met een funderingslaag of zelfs 

een eindlaag uit asfalt. Het blijft wel een 

avontuurlijke verplaatsing door schier 

onbewoond, bergachtig gebied. 
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Zondag 20 juni 

 

Ik blik nog even terug op de inwijding van 

de nieuwe kleuterschool in Ngarama. Die  

heeft heel wat weerklank gehad, zelfs in de 

nationale pers. The New Times of Kigali 

schrijft: 

 

  
 

‘Gerard Moerman, the coordinator of 

Centre for Agricultural Perfection and 

Promotion (CPPA) based in Rulindo District, 

is the one who linked Bujyacyera to 

partners from Western Flanders and 

Waregem in Belgium for the funding of his 

project. 

He commended him for the hard work, 

saying that such initiatives have more 

impact than those started by foreigners.’ 
‘Inaugurating the infrastructure on the 

African Child Day, also coincided with the 

campaign to screen children and give them 

medication to fight against worm 

infections amongst children. The screening 

activities will be done at the ECD’. ‘An ECD 

center is a safe environment for children, 

where they get education, nutrition, 

among other services, but it also allows the 

parents to do their work without worries," 

said Mary Kantengwa, the vice mayor for 

social affairs in Gatsibo District. 

 

Onze partner, de West-Vlaamse vzw 

Umubano waar ik ook lid van ben, heeft 

een groot succes geboekt met dit mooi 

project. De grote bezieler van dit project 

binnen Umubano is Frederic Deprez die 

ook begaan is met het project Kisaro. 

 

 

 
 

 
 

De vicemaire van het district Gatsibo was 

persoonlijk aanwezig en sprak haar dank 

uit voor dit West-Vlaams initiatief. We 

waren uiteraard fier hierbij ook betrokken 

te zijn. Zo was eigenlijk zowat heel 

Vlaanderen van west naar oost, tot 

Limburg dus, betrokken in éénzelfde 

project met als centrale punten Kisaro en 

Gatsibo.  

 

Vandaag zondag rij ik met Eric, onze jonge 

ingenieur, naar St.-Mary’s High School in 
Kiruhura in de omgeving van Huye, 

helemaal in het zuiden van het land; een rit 

van 370 km. Ook dit is in opdracht van de 

VZW Umubano die betrokken is bij een 

project gefinancierd door de provincie 

Oost-Vlaanderen en waarbij een Gentse 

hogeschool en een Rwandese hogeschool 

samenwerken voor het verbeteren van 

sportinfrastructuur. Mijn opdracht is de 

mogelijkheden van het terrein rond de 

school te onderzoeken voor de aanleg van 

http://rwandainspirer.com/wp-content/uploads/2021/06/gutter0.jpg
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een voetbalveld. Er is oppervlakte genoeg 

op het domein van de school, maar het 

terrein ligt op een heuvelflank zodat er heel 

wat kubieke meters grond moet worden 

verplaatst om daar een vlak terrein met 

reglementaire minimumafmetingen voor 

jeugdvoetbal aan te leggen. We doen de 

nodige opmetingen en nemen foto’s zodat 
we aan Umubano en de betrokken 

instanties een technisch verslag kunnen 

opsturen. 

 

Woensdag 23 juni 

 

Tot 10 juni was het aantal Covid-19-

besmettingen in Rwanda nog relatief laag 

gebleven, gemiddeld 100 nieuwe gevallen 

per dag, en het aantal doden bleef beperkt 

tot gemiddeld drie per dag over het hele 

land. Nu is het aantal nieuwe besmettingen 

gestegen tot bijna 1000 nieuwe 

besmettingen en 10 doden per dag. Zoals 

gevreesd heeft de vluchtelingenstroom na 

de vulkaanuitbarsting aan het noordelijk 

grensgebied met Congo hierin een rol 

gespeeld. Wat verder in het noorden 

grenzen we aan Uganda en ook daar is er 

een ongeziene uitbraak van de pandemie. 

De grens met Uganda ligt slechts 20 km van 

Kisaro verwijderd. Door de vijandelijkheid 

met Rwanda is die grens al een aantal jaren 

gesloten maar dat heeft de 

smokkelactiviteiten aangewakkerd en dat 

zijn blijkbaar ideale virustransporten. Ons 

district Rulindo en het district Gicumbi 

(Byumba) zijn dus rode gebieden ge-

worden. Dat belooft niet veel goeds voor 

mijn terugkeer naar België. De 

positiviteitsratio ligt hier plots tienmaal 

hoger dan in België. 

Beter nieuws is dat de stad Deinze onze 

aanvraag voor een subsidie van € 1.000 

voor schoolmeubilair in Murama heeft 

goedgekeurd. Dat verzekert opnieuw 

tewerkstelling in onze afdeling schrijn-

werkerij: 20 lessenaars met een tafel en 

stoel voor de onderwijzer. 

Ook de vzw Stelimo van het bisdom 

Limburg heeft 2000 euro gestort voor de 

bouw van een klas in de parochie Kisaro. 

 

Dinsdag 6 juli 

 

Voor de middag heb ik het bezoek van de 

exécutief van Kisaro en van Mr. Prosper, de 

vice-maire van het district. Ze bedanken 

ons voor de bouw van de kleuterschool in 

Gitatsa (2019). Ondertussen heeft de staat 

daar twee blokken met in totaal 5 klassen 

bijgebouwd voor een nieuwe lagere school. 

Nu is het geld opgebruikt en ontbreekt er 

nog één klas voor het zesde leerjaar. Hun 

vraag is of ons CPPA Kisaro nog een 

mogelijkheid ziet om hen te helpen. Ik heb 

ondertussen via onze voorzitter Jef 

Gabriels het dossier mogen voorstellen aan 

Rotary Genk-Noord. We hopen daar tegen 

het einde van 2021 aan te kunnen be-

ginnen. 

Vicemaire Prosper zal eerstdaags door 

president Kagame aangesteld worden tot 

directeur van het departement 

Binnenlands Bestuur bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Het is een verlies voor 

ons want hij was onze verbindingsman met 

de mairie van ons district maar we krijgen 

zo een ankerpunt meer in Kigali. We 

spreken af dat hij vóór mijn vertrek een 

officiële inwijding van de vernieuwde 

klassen in Murama zal regelen. 
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Zaterdag 17 juli 

 

Vandaag is er de officiële inwijding van de 

vernieuwde school van Murama-Kisaro 

door de burgemeester van het district 

Rulindo. De werken rond blok 1B vorderen 

goed. 

Na het bezoek aan het schoolcomplex van 

Murama brengt de maire een bezoek aan 

ons Centrum en neemt de tijd om kennis te 

maken met het project CPPA Kisaro. Hij 

besteedt aandacht aan het memorial van 

de stichter broeder Cyriel en bevestigt dat 

de ngo Kisaro een model is voor Rwanda en 

dat het district Rulindo dankbaar is voor de 

sociale realisaties ten gunste van de 

bevolking.  

 

 
  

Zondag 18 juli 

 

Jean-Claude is de jongeman die me al 

meerdere jaren helpt om mijn woning te 

onderhouden en mijn maaltijden te 

bereiden. Hij is pas op zijn veertiende 

begonnen aan de lagere school en nu is hij 

twintig maar door de schoolsluiting 

ingevolge de coronatoestanden heeft hij 

het zesde leerjaar niet kunnen beëindigen. 

Hij is nu al zes maanden als leerling 

tewerkgesteld in het metaalatelier, heeft 

leren lassen en is zeer geïnteresseerd in 

mechaniek; hij is leergierig en handig. Als 

het onderwijs opnieuw in de normale plooi 

valt zullen we hem een studiebeurs geven 

om automechanica te volgen. Een maand 

geleden vertelde hij me dat hij graag 

gedoopt en gevormd zou worden zodat hij 

ook te communie kan gaan . Het is al jaren 

dat hij me elke zondag vergezelt naar de 

misviering. Ik had wel vastgesteld dat hij 

nooit te communie ging maar ik had hem 

daar nooit over aangesproken. Ik heb hem 

dan doorverwezen naar zijn werkleider 

Pascal die catechist is en voorzitter van de 

parochieraad. Hij heeft gedurende enkele 

weken na zijn dagtaak catecheseles 

gekregen en op een dag zegt hij me: ‘Mijn 

moeder vraagt ook om gedoopt te 

worden’. Zijn moeder is ruim vijftig jaar. 

We leggen dat voor aan Pascal. Dat blijkt 

niet zo eenvoudig te zijn. Zijn moeder is 

niet getrouwd met zijn vader, dus zouden 

ze eerst akkoord moeten gaan om te 

trouwen en daarvoor moet de vader er ook 

mee instemmen om gedoopt te worden. 

Pascal legt dat voor aan de vader maar die 

ziet dat niet zitten. Na een week komt de 

vader terug bij ons om te zeggen dat hij 

toch toestemt maar dat ze het geld niet 

hebben om dat allemaal te betalen. Ik zeg 

hem dat wij dat wel met de pastoor zullen 

regelen De catechist gaat daar dan aan huis 

om de nodige catecheseopleiding te geven. 

Ze wilden dat alles geregeld werd vóór ik 

naar België afreis. Vandaag is het de grote 

dag: we gaan samen naar de misviering in 

Kisaro en daarna heeft heel de ceremonie 

van het toedienen van alle sacramenten in 

de juiste volgorde plaats in de kleine kapel 

van de pastorie aangezien de coro-

namaatregelen dit nu niet toelaten in de 

kerk. De ouders en Jean-Claude worden 

eerst gedoopt, dan krijgen ze het vormsel 

en daarna worden de ouders in de echt 

verbonden. Pascal is peter van de vader, 

een nicht is meter van de moeder en ik ben 

peter van Jean-Claude. Van mij krijgt hij 

een fiets om naar de technische school in 

Byumba te rijden. Na de ceremonie wordt 

er bij mij een maaltijd aangeboden om die 

bijzondere dag te vieren. De maaltijd wordt 

door Jean-Claude klaargemaakt. 
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Hij was ’s ochtends om 5.30 u al in de 

keuken om alles zo goed mogelijk voor te 

bereiden. 

 

Dinsdag 20 juli 

 

Deze voormiddag krijg ik bezoek van Chris, 

de veiligheidsofficier van de Belgische 

ambassade. Zijn kolonel zal volgende week 

vervangen worden en de plaatsvervanger 

wenst kennis te maken met ons Centrum. 

Dat zijn interessante contacten in geval van 

nood (bv. repatriëring bij onlusten). 

Corona veroorzaakt een tweede golf in 

Rwanda. Daardoor zijn nu acht districten, 

waaronder Gicumbi, in lockdown ge-

plaatst. Rulindo is er niet bij maar wij 

grenzen aan Gicumbi (Byumba) en we 

hebben dus een groot probleem. We 

hebben een vergunning van de politie 

nodig om ons naar lockdowngebieden te 

verplaatsen.  

Dat zal het geval zijn om mijn coronatest in 

Kigali te ondergaan, 72 u vóór mijn vlucht 

die zaterdagavond om 20 u gepland is. 

Maar sedert vandaag vraagt ook België een 

negatief testresultaat, ten hoogste 72 u 

voor mijn aankomst in België 

zondagmorgen om 6.40 u. Dus laat ik mij 

hier donderdag rond 11 u in Kigali testen, 

dan heb ik vrijdag de uitslag op mijn e-

mailadres, ben ik binnen de 72 u 

opgestegen en ook binnen de 72 u geland. 

Daardoor heb ik geen tweede test nodig in 

Zaventem, want als ik die moet laten 

afnemen, dan moet ik in quarantaine 

blijven tot ik de uitslag van de test krijg, 

zelfs met mijn geldig vaccinatieattest. Dat 

wordt weer een avontuur op zich. Als 

echter mijn test in Rwanda negatief is mag 

ik in Zaventem de luchthaven gewoon 

verlaten na afgifte van mijn PLF-formulier. 

 

Woensdag 21 juli 

 

Olivier is een jongen van 16 jaar die op mijn 

aandringen vier jaar geleden begonnen is 
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aan het lager onderwijs. Hij woont soms bij 

familie en soms bij zijn moeder, die veel 

kinderen heeft van verschillende vaders. 

Hij zou graag op het Centrum werken maar 

hij is nog te jong. Safari had hem 

aangeraden om konijnen te kweken. Ik 

vroeg hem vorige week of hij al een hok 

gemaakt had. Hij had er een ineen ge-

knutseld naast het geweven matje waarop 

hij slaapt. We zullen nu voor hem in de 

schrijnwerkerij een hok maken dat buiten 

kan staan. Hij wil vooruit en zoekt 

zelfstandig zijn weg in het leven. Zijn 

schoolresultaten zijn goed. Courage 

Olivier! 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 23 juli 

 

De coronatest van gisteren is negatief. Ik 

mag dus morgen naar huis. 

 

Zaterdag 24 juli 

 

In de voormiddag maak ik mijn bagage 

klaar. Tijdens het middagmaal heb ik nog 

een bespreking met de pastoor over de 

parochie Kisaro. Ik heb gisteren nog 

contact gehad met de bisschop om een en 

ander aan te passen.  

 

Rond 15 uur vertrek ik met Evariste Safari 

naar de luchthaven. De vlucht is om 20.15 

u . Morgenvroeg zijn we in Zaventem. 

 

 

 

Planning bouwwerken scholen (Gerard Moerman) 

 

 
 

De bouwwerken aan de school van 

Murama - Kisaro zijn in hun laatste fase. 

Tussen juli 2019 en nu er werden niet 

minder dan 22 klassen gebouwd.  

 

Thans is de school van Rubona-Kisaro aan 

de beurt. Van nu tot eind 2022 zullen daar 

3 blokken gebouwd worden met in totaal 

11 klassen. 

Voor de eerste van die klassen kloppen we 

aan bij het comité Kisaro en bij de 

Nederlandse Stichting Wilde Ganzen. 

 

Voor de school van Gitatsa-Kisaro, waar we 

in 2019 een kleuterafdeling bouwden, 

heeft de staat 5 klassen voor de lagere 

afdeling gefinancierd. Het is de bedoeling 

dat wij nu nog een klas bouwen voor het  
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zesde leerjaar. Dat is voorzien in januari 

2022. Daarna zullen alle scholen, die in de 

jaren 80 door broeder Cyriel met beperkte 

middelen gebouwd werden, gemoder-

niseerd zijn en aangepast aan de huidige 

normen, behalve een school in Muyanza. 

We hopen dat dit project in 2023 ver-

wezenlijkt kan worden.  

 

Oogstresultaten van de landbouw (Gerard Moerman) 

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat 

de resultaten van onze landbouwafdeling 

nog altijd verbeteren. Er wordt dus goed 

“geboerd”. De terrassen worden goed 
onderhouden, de planning en vooral de 

bemesting wordt perfect opgevolgd. De 

opbrengsten worden nauwkeurig 

genoteerd. Alleen de weersomstandig-

heden hebben we helaas niet onder 

controle. De verantwoordelijke Leonidas 

Kanyakibali verdient een pluim. 

 

De sorghum geeft in 2021 ruim het dubbele  

 

 

 

van de vorige jaren met 4,4 t/ha. De 

aardappeloogst bedraagt in seizoen A 

gemiddeld 29 ton/ha, maar seizoen B geeft 

slechts 13 ton/ha omdat het droog seizoen 

een maand vroeger begon. 

 

De tarweoogst kende in seizoen A een 

recordhoogte maar ook hier was de oogst 

in seizoen B wat minder door de droogte.  

 

De bonen geven het dubbele van 2020 met 

gemiddeld 2,2 t/ha. De maïsoogst bedroeg 

in seizoen A 7,4 ton/ha en in seizoen B 3,4 

ton door de droogte; vorig jaar haalden we 

gemiddeld 4,4 ton/ha. 

 

Corona in Rwanda (Gerard Moerman) 
 

Slachtoffers 

 

Gedurende de eerste 16 maanden (maart 

2020 tot 1 juli 2021) van de pandemie 

stierven in Rwanda 450 mensen aan Covid-

19. 

Daarna kwamen de besmettingen het land 

binnen, vooral vanuit Congo en Uganda, 

zodat er in de maanden juli en augustus 

alleen al 650 doden waren. 

 

Aantal actieve gevallen: 

 

Tussen het begin van de pandemie en juni 

2021 liep dit langzaam op tot 700 per dag. 

Toen ontstond er een knik in de stijgende 

curve en staan we op 1 september op 

41.000 in totaal. 

 

 

 

Eerst was de hoofdstedelijke regio de rode 

vlek en waren er sporadisch enkele 

gevallen in de andere districten. Nu lijkt het  

probleem onder controle in Kigali met nog 

66 gevallen per 100.000 inwoners. In ons  

district Rulindo zijn er nu echter 76 gevallen 

per 100.000 en in het naburige district 

Gicumbi (Byumba) zelfs het dubbele. 

Daarmee staat Gicumbi tweede in de 

ranglijst. Het schijnt dat we hier in het 

noorden de invloed ervaren van buurland 

Uganda waar de besmettingsgraad hoog is. 

 

De vaccinatiegraad 

 

Pas vanaf juni zijn de vaccinaties op gang 

gekomen. Op dat moment waren slechts 

3% uitverkorenen gevaccineerd. Begin 

augustus hadden we al een paar 

besmettingen bij onze werknemers. We 
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hebben intussen verkregen dat onze 

contractuele werknemers allemaal 

gevaccineerd zijn maar de algemene 

besmettingsgraad is nog maar 10%. Er lijkt 

verbetering op komst. De piek van de 

huidige golf is voorbij. 

 

 

Meubilair voor arme gezinnen in opdracht van Johan 

Decru en zijn vrienden uit Koekelare (Gerard Moerman) 

 

Vorig jaar kregen we van Johan de vraag 

om stoelen, kleine of grotere tafels en 

zitbanken te maken voor heel wat arme 

gezinnen in de omgeving van onze heuvel. 

In 2020 en 2021 hebben we daaraan gevolg 

gegeven. We hebben 19 gezinnen gelukkig 

kunnen maken met in totaal 40 stoelen, 20 

tafels en 17 zitbanken. Bedankt, Johan en 

al de vrienden die dit samen met jou 

gefinancierd hebben. De geholpen mensen 

zullen jullie nooit vergeten. 

 

 
NYIRAMAGAMBO Virginie, 82 jaar, weduwe, secteur 

Kisaro-Kamushenyi. 

 

 

 

 
Patricie, 49 jaar, weduwe met vier kinderen. 

 

 
Meisje en haar moeder, buren van Mugambage, Kisaro-

Kirenge. 

 

 

Het CPPA steunt een gehandicapte jongen (Evariste Safari) 

    

IRAKOZE Patient Désiré, vijf jaar, is een 

jongen die gehandicapt is sedert zijn 

geboorte. Hij werd geboren in een kleine, 

arme familie van vijf, de ouders inbe-

grepen. Hij heeft twee zussen. Een 

tweelingzus, KUNDWA Peace Phiona, en 

een kleine zus van vier jaar, KUNDWA-

NIGIHE Gaëlla. Zijn vader, NIYITANGIGIHE 

Jean d’Amour, dertig jaar, heeft mentale 
problemen sinds 2015 en was heel die tijd 
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in behandeling. Zijn moeder, eveneens 

dertig, heet NYIRAMAHORO Jeanine. Deze 

landbouwersfamilie woont in het noorden 

van het land, in het district Gicumbi, 

secteur Gatebe, cellule Musenda. 

 

Begin mei 2021 kwam zijn mama met 

Irakoze Patient Désiré naar het Centrum 

om hulp te vragen. In eerste instantie vroeg 

zij geld voor een operatie. De moeder, die 

echt wel ver van het Centrum woont, 

kende ons eigenlijk niet. Ze vertelde me dat 

ze had horen spreken over broeder Cyriel 

van Kisaro die haar kind zou kunnen 

helpen. Toen ik (Evariste Safari, nvdr) de 

moeder - met die glimlachende gehan-

dicapte jongen in haar armen - ontving, 

werd ik bevangen door emoties, en belde 

ik snel naar Gerard die in Kisaro was en 

vroeg hem om even langs te komen. Samen 

hebben we besloten de jongen te helpen 

en we hebben de moeder aangeraden om 

naar het orthopedisch ziekenhuis en het 

revalidatie-centrum van Gataraga te gaan 

in het zuiden van het land. Van de factuur 

voor de medische zorgen van 1.576.654 

RWF hebben wij 15% betaald; de rest 

wordt gedekt door de ziekteverzekering. 

Ook betaalden wij 19.400 RWF voor de 

verplaatsingen. 

 

De datum voor de afspraak is vanwege 

Covid-19 meermaals gewijzigd, maar sinds 

maandag 23 augustus zijn het kind en de 

vader eindelijk opgenomen in het 

ziekenhuis en de operatie wordt gepland 

op 31 augustus. 

 

We gaan ook na hoe we de vader, 

gedurende de negentig dagen hospi-

talisatie, kunnen helpen om de 

verblijfkosten in het ziekenhuis te be-

kostigen, want het ziekenhuis neemt enkel 

de zieke zelf ten laste.  

 

Aan het einde van de hospitalisatie willen 

we er ook voor zorgen dat ze thuis geraken 

en ten slotte willen we ook, als het 

enigszins mogelijk is, helpen om de 

revalidatie in Gataraga voor Irakoze Patient 

Désiré te bekostigen. 

 

 

 

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.- 4. De wederopbouw (1995-1999) (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.  

Er moet enorm veel heropgebouwd 

worden. Daarvoor is geld nodig en dat 

komt zowel van het comité als van diverse 

bronnen in het buitenland. De 

Wereldvoedselorganisatie en Canada 

financieren de herstelling van de terrassen, 

het aanschaffen van nieuw landbouw-

materiaal, zaden, meststoffen en plant-

aardappelen in samenwerking met het 

proefcentrum van Kruishoutem. Groot-

Brittannië zorgt voor middelen om de 

varkensstallen en de slagerij opnieuw in te 

richten, uit Duitsland komt geld voor de 

scholen in Buyoga, en de herstelling van 

het communiteitsgebouw wordt gefi-

nancierd door de hoofdzetel van de 

broeders in Rome. Andere scholen en 

kerken worden gebouwd met middelen uit 

Vlaanderen.   

De oorlogsperiode heeft veel naweeën: 

Rwandese vluchtelingen worden 

teruggehaald uit Oost-Congo en 

ondergebracht in vluchtelingenkampen, 

velen - ook voormalige medewerkers van 

het Centrum - moeten naar een 

vormingskamp voor een brainwash voor ze 

opnieuw in de samenleving worden 

ingeschakeld. Overal is voedseltekort en 

wanorde, er zijn moorden uit wraak en 

wederwraak, er zijn invallen en er is de 

oorlog in Oost-Congo.  

In 1997 bezoekt de eerste minister samen 

met tal van ambassadeurs enkele 

demonstraties van terrassering: het werk 

wordt geprezen en de volgende jaren 

zullen op meerdere plaatsen in het land 

terrasseringsprojecten opgezet worden 

onder leiding van mensen uit Kisaro. 

Broeder Cyriel wordt raadgevend lid van de 

raad voor wederopbouw. De nieuwe 

secretaris-generaal van het Ministerie van 

Landbouw Mukanugwera deed in 1984 

stage in het Centrum. 

 

In het Centrum wordt intussen het 

machinepark uitgebreid: in 1996 komen 

een dorsmachine (familie Ulenaers), een 

molen (familie Geraerts) en een Mitsubishi 

(Comité Kisaro). De tarweoogst is 

aanzienlijk en veldschuren worden ge-

bouwd. De oogst van de kleine boeren in de 

omgeving wordt opgekocht en verwerkt 

door het Centrum, waar ook werkplaatsen 

worden gecreëerd voor mindervaliden, 

want na de oorlog is 4% van de bevolking 

gehandicapt. Het Algemeen Bestuur voor 

Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) be-
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taalt een industriële elektrische oven en de 

'Boerenbond' schenkt een John Deere-

landbouwtractor.  

De transportformaliteiten zijn niet simpel 

en de tractor, die op 29 oktober 1999 

verzonden wordt, zal pas op 29 december 

vrijgegeven worden bij de douane in Kigali.  

Intussen is Theo Graulus naar Kisaro 

vertrokken om werkjes op te knappen waar 

men in Rwanda nog geen weg mee weet. 

Vanaf nu wordt bijna jaarlijks een container 

met goederen verzonden. Naast Theo 

spelen Jef Aerden en uiteraard pastoor 

Oosterbos - jaarlijks enkele weken in Kisaro 

- een belangrijke rol. In 1998 mag het 

Centrum voormalig minister Luc Dhoore 

begroeten. 

1999 wordt een belangrijk jaar. Twee 

medewerkers van het Centrum (Jerôme en 

Gaspard) worden verkozen in de 

gemeenteraad en op 24 april wordt de 

nieuwe vzw CPPA opgericht. Het vroegere 

CPA paste niet meer in het nieuwe kader en 

moest aangepast worden. De vzw wil via 

radicaal terrasseren voorzien in de eigen 

voedselvoorziening, (jonge) landbouwers 

vormen en landbouwgroeperingen 

steunen. Mr. Mugemana, voormalig 

minister en de sterke man van de vzw, 

vraagt aan broeder Cyriel om nog enkele 

jaren voorzitter te zijn. In het Centrum 

wordt een kader gevormd uit de 

medewerkers en de monitoren, en Evariste 

Safari wordt rekenplichtige. Kisaro is klaar 

voor de eenentwintigste eeuw. 

 

Evariste Safari, onze centrale man ter plaatse  (Marc Dedecker) 

Je vraagt je soms af hoe het komt dat het 

CPPA zo goed gerund wordt, zelfs als 

Gerard in België verblijft. Toegegevens, 

Gerard vervult er een onovertroffen rol, 

maar het zou niet goed zijn alle merites in 

zijn schoot alleen te leggen. Zijn wisselende 

verblijfperiodes bij zijn eigen familie in 

België zijn daarvoor te belangrijk. Hij heeft  

zelf gezorgd voor een dynamisch mana-

gementteam in Kisaro, waarvan elk lid 

weet wat verwacht wordt en dat ook invult 

volgens afspraak. Een team dat daarnaast 

beschikt over een schitterende  

 

 

 

 

 

 

De familie van Evariste, zijn echtgenote Mukeshimana 

Germaine, de twee jongens Germain en Tuyeshime 

Elyse en de twee meisjes Umetesi Benita en Impano 

Penelope evenals Pascaline die hij hem woont sinds ze 

vijf jaar was. 
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chef die de coördinatie verzorgt. In Kisaro 

is Evariste Safari deze man. 

Evariste werd in 1973 geboren op drie 

kilometer van het domein. Zijn moeder, 

intussen bijna tachtig, woont er nog altijd. 

Hij verloor zijn vader op jonge leeftijd, 

kwam in contact met het Centrum en 

maakte van jongs af aan de groei mee. 

Evariste heeft drie broers en twee zussen 

en studeerde boekhouding in Byumba. 

Daar leerde hij broeder Cyriel kennen, de 

man die nooit moe werd en zich overal 

inzette voor de armen. Hij huwde in 2000 

met Germaine heeft vier kinderen en werd 

directeur van onze CPPA in 2014. De 

geknipte man voor zijn vak want een 

pennenlikker kan je hem niet noemen, ook 

al volgt hij minutieus de cijfers op. Dat hij 

ook praktisch aangelegd is blijkt uit zijn 

hobby: varkens kweken. Broeder Cyriel had 

snel door dat Evariste talent had en 

financierde zijn studies, zonder te 

vermoeden hoe groot zijn nut voor ons 

later zou worden. Evariste vatte zijn 

carrière aan bij het Ministerie van Justitie 

maar drie jaar later riep Cyriel hem naar 

Kisaro. De boekhouding werd steeds 

ruimer en een specialist was nodig. Cyriel 

ontdekte dat zijn echt talent niet alleen in 

de tabellen en cijfers lag. Er is meer talent 

nodig om 46 personeelsleden en meer dan 

honderd tijdelijken aan te sturen. Gerard 

verwoordt het als volgt: ‘Evariste is 
voorzichtig, luisterend en toch doelgericht 

in zijn onderhandelingen en communicatie. 

Hij kan én met autoriteiten én met alle 

lagen van de bevolking communiceren. Hij 

is taalvaardig (Kinyarwanda, Frans en basis 

van Engels) en spreekt met tact en respect. 

Gerard bewondert zijn rust in het zoeken 

naar oplossingen voor problemen en 

hindernissen. Een man met gezag die 

omstandigheden analyseert en spontaan 

acties organiseert waarvoor hij 

verantwoordelijk is.’ Kortom, een goede 

huisvader zowel privé als voor ons 

Centrum, en die daarvoor gerespecteerd 

wordt door zijn 

familie, onze mede-

werkers, de bevol-

king rondom ons en 

de autoriteiten.       

 

Safari en een deel van zijn 

team. 

 

 

 

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

Zie bladzijde 4. 
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Subsidies waarvoor we solliciteerden (redactie) 

 

 

De werken in Murama (blok 1B) zijn volop bezig. 

 

We dienden dit voorjaar een drietal 

subsidiedossiers in en die waren behoorlijk 

succesvol. Het provinciebestuur van 

Limburg steunt de bouw van blok 1B (vijf 

klaslokalen) in Murama met 11.500 euro, 

en de stad Deinze betaalt 1.000 euro voor 

het maken van het meubilair in deze 

klaslokalen. Stelimo draagt 2.000 euro bij 

voor de inrichting van de catecheselokalen, 

eveneens in Murama en ten slotte legt de.  

Nederlandse Stichting Wilde Ganzen 4.805 

euro (of 50%) bovenop onze eigen inbreng 

voor de renovatie van vier klaslokalen (één 

gebouw) in de wijk Rubona. Die eigen 

inbreng betalen we met jullie milde giften.  

 
Ook de werken aan de school van Rubona zijn aangevat.  

We hebben nog een nieuw ‘ijzer in het vuur 

gelegd’. Via Rotary Genk-Noord hopen we 

een subsidie te krijgen voor de bouw van 

klassen, nodig voor het zesde leerjaar in 

Gitatsa, een ver afgelegen gehucht van 

Kisaro. Geloof ons vrij: wij zijn zeer blij 

omdat zoveel particulieren, plaatselijke 

besturen en internationale organisaties 

ons werk waarderen en effectief 

ondersteunen. 

 Het catechesegebouw met vergaderlokalen is afgewerkt 
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Financiën in 2021 (Marinette Willems) 
 

Ontvangsten 

en  uitgaven 

2021     

      

Ontvangsten Uitgaven Toelichting 

€ 14.249,00   Giften 

€ 500,00   Acties 

€ 528,00   Rwandadag 

€ 15.775,00   Subsidies prov. Limburg, Vierde Pijler, Stelimo, Stad Genk en Deinze 

€ 25,00   Boek Fureri 

€ 31.077,00     

  € 17.034,04 Verzending container en Wilde Ganzen 

  € 1.422,04 Drukwerk 

  € 1.492,32 Allerlei 

  € 20.000,00 Overschrijving naar Kisaro 

  € 24,20 Onkosten bank 

  € 39.972,60   

 

De voorbije maanden ontvingen we veel giften, maar er werden ook subsidies overgeschreven 

op onze rekening. Daarvan maakten we gebruik om onze mensen in Kisaro enkele belangrijke 

sommen te bezorgen. Enerzijds schreven we rechtstreeks een bedrag over - de subsidies die 

we ontvingen en een bijdrage van ons comité - anderzijds bezorgden we een bedrag aan de 

stichting Wilde Ganzen. Wilde Ganzen voegt daar 50% aan toe en schrijft het totale bedrag 

over naar Kisaro.  

 

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. Over dit herdenkingsmoment lichten we je nog in. Hou alvast 

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

 

 

Fiscale attesten (redactie). 

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

Rwanda. Dit jaar werken we o.a. voort aan de school van Murama en zijn we gestart met 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 

https://kisaro.be/
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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!  

Fotomateriaal (redactie) 

Tal van lezers bezorgden ons bijzonder boeiend fotomateriaal n.a.v. onze vraag in vorig 

nummer. Het fotoalbum wordt een prachtig werkstuk. Toch ontbreken er nog foto’s van 
enkele jaren, vooral uit de periode van 1990 tot 1999, de periode van de burgeroorlog en de 

heropbouw. Zijn er nog lezers die foto’s, dia’s of filmpjes uit die periode hebben? Dan zijn we 
ontzettend dankbaar als jullie ons willen contacteren (Paul Ackermans of Jef Gabriels). 

Hoe wil jij je tijdschrift ontvangen? (redactie) 

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

abonnees bent die ons tijdschrift via de post ontvangen. Anderzijds stijgt het aantal digitale 

abonnees ieder trimester. 

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 een mailtje naar guywillems@telenet.be. 

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 jouw mailadres aan guywillems@telenet.be. 

mailto:guywillems@telenet.be
mailto:guywillems@telenet.be
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