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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 45, NR. 4 

 

KERSTNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Eerst en vooral wensen we je een zalig kerstfeest. Maak het gezellig in je kleine omgeving en 

houd intussen de blik op de wereld gericht. Corona laat ons sinds twee jaar niet los en het ziet 

ernaar uit dat we geleidelijk in een nieuw tijdperk terechtkomen. Zullen onze traditionele 

waarden in dat nieuw tijdperk nog een plaats krijgen? Dat hangt ook van jou af.  

Onze Rwandadag vormde een blijde ontsnapping uit de klauwen waarin de pandemie ons 

gevangen houdt. Je leest erover in dit nummer. Ook de kroniek van Gerard Moerman is een 

vaste rubriek in ons tijdschrift. Die kroniek houdt jullie op de hoogte van het reilen en zeilen 

in Kisaro. Door omstandigheden - hier en ginder - is Gerard momenteel nog steeds in België, 

maar hij onderhoudt goede contacten met onze mensen in Kisaro, zodat hij door middel van 

zijn kroniek ook van hieruit de vinger aan de pols houdt. Begin januari reist Paul Ackermans af 

naar Rwanda; hij zal drie maanden in Kisaro verblijven en werken.  

In dit nummer blikken we, in een vijfde deeltje van ons overzicht, terug op wat er begin deze 

eeuw in Kisaro allemaal gebeurde. Zo bereiden we ons voor op de viering van ons vijftigjarig 

bestaan in het najaar. Noteer alvast de datum (1 en 2 oktober 2022) en de plaats (het vroegere 

klooster van de broeders van Bokrijk).  Uiteraard vind je verderop ook iets over onze financiële 

situatie - we houden van helderheid - en over tal van kleine en grote gebeurtenissen. 

Wij weten dat we op jou kunnen blijven rekenen. Wil jij ons ook in de toekomst helpen met 

de 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'. Als je dat dit kalenderjaar doet,  ont-

vang je begin 2022 een fiscaal attest indien dit bedrag op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt.   

Ons correspondentieadres is Comité Kisaro,        

Winterslagstraat 1, 3600 Genk.  

Mailen/bellen kan naar: jef.gabriels@telenet.be 

of 0475473209 of 089209408.  

We wensen je veel leesgenot en een vrede- en 

vreugdevolle kerst! 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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ONZE RWANDADAG: BLIJ DAT WE ELKAAR WEER 

MOCHTEN ONTMOETEN (redactie) 

Met de hele familie gezellig brunchen en 

voorzichtig genieten van een ‘nieuwe 
vrijheid’ na de coronapandemie, zo 

voelden velen de Rwandadag van 2021 

aan. Het was een heerlijke dag. 

De Rwandadag is in Bokrijk en Boxberg-

heide, maar ook ver daarbuiten goed 

gekend en een ware traditie. Sinds meer 

dan veertig jaar komen de vrienden van het 

project Kisaro elk jaar samen en vernemen 

bij een maaltijd hoe het reilt en zeilt in de 

Rwandese heuvels. 

Vroeger was het broeder Cyriel van Bokrijk 

die kwam vertellen over de landbouw, de 

varkensteelt en de bouwwerken in ‘zijn’ 
Kisaro. Sinds het overlijden van de broeder 

in 2015 is Gerard Moerman de verbin-

dingsfiguur tussen Rwanda en Genk. 

 

Vorig jaar lukte dat niet omdat de 

coronapandemie onze samenleving 

helemaal in haar greep hield en daarom 

moesten we ons beperken tot twee kleine 

groepen die digitaal ‘op de koffie gingen’ bij 
Gerard in Kisaro. Dit jaar, dankzij de snelle 

vaccinatie en het uitstekende werk van de 

vaccinatiecentra, konden de sympa-

thisanten elkaar weer ontmoeten. Het 

werd een heerlijk weerzien in zaal De 

Schalm.  

Zo’n 180 van hen waren erg blij om elkaar 

bij een heerlijke brunch, zonder 

mondmasker en in een goed verluchte zaal 

te ontmoeten, met een brede glimlach en 

een tevreden trek op het gelaat. Dat mocht 

ook want de vrijwilligers hadden hun beste 

beentje voorgezet om in de mooi 

verzorgde zaal bijzonder lekkere spijzen op 

tafel te brengen: de brunch was royaal, de 

desserts bijzonder lekker, de sfeer gezellig 

en de tombola rijkelijk. Je kon er echt een 

dagje uit van maken. 

 

Alles werd heel veilig gehouden. Het aantal 

deelnemers bleef beperkt, de vensters 

stonden open, onze bezoekers kregen 

handschoentjes om hun eten te nemen, de 

CO²-meter functioneerde goed en als de 

wijzer wat omhoogging, werden de 

nooddeuren opengezet. Op een bepaald 

ogenblik moesten we zelfs iedereen vragen 

om een kwartiertje te blijven stilzitten om 

onder de oranje waarschuwingsgrens te 

blijven. Dat kwam goed uit, want in die 

periode kon Gerard het woord nemen. 

Hij vertelde over de opleiding van de jonge 

boeren en de enorme invloed die dat heeft 

op de lokale bevolking. Heel deze werking 
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wordt mogelijk gemaakt door een goede 

plaatselijke leiding in Rwanda, het team 

van Evariste Safari, maar ook door de 

werking van ons eigen Kisarocomité, dat in 

Genk en in heel Limburg kan rekenen op 

een brede schare sympathisanten. 

De opbrengst van deze Rwandadag gaat 

uiteraard volledig naar de werking in Kisaro 

waar de bouwploeg van het project 

momenteel een oude school in een van de 

gehuchten volledig vernieuwt. 

 

Intussen besliste het comité om volgend 

jaar andermaal een brunch te organiseren. 

Die valt samen met het vijftigjarig bestaan 

van het project dat gevierd wordt op de 

plek waar het allemaal begon, in het 

voormalige klooster van de Broeders van 

de Christelijke Scholen in Bokrijk. Noteer 

alvast 1 en 2 oktober 2022 in je agenda, 

want die viering is iets wat je zeker niet zal 

willen missen; er staan dan overigens nog 

enkele andere heel bijzondere activiteiten 

op het programma.

 

Onze website: www.kisaro.be 

 

 

Onze website is heel eenvoudig opgevat, 

maar je vindt er wel alle nummers van ons 

tijdschrift en ook elke week een  nieuw 

bericht over de stand van zaken in Kisaro 

(of bij ons).  

Kom ons eens bezoeken: www.kisaro.be is 

het adres. Onze archivaris Paul Ackermans 

zorgt ervoor dat alles up-to-date is. 

http://www.kisaro.be/
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Kroniek van Gerard (Gerard Moerman) 

Mijn kroniek werd in vorig nummer 

afgesloten op de dag van mijn terugkeer 

naar België. Ik ben ondertussen nog altijd 

hier. Paul Ackermans uit Genk bereidt zich 

voor om begin januari voor drie maanden 

naar Kisaro te vertrekken.  

Paul werkte in de jaren tachtig samen met 

broeder Cyriel en hij heeft heel wat 

ervaring opgedaan over het leven in 

Rwanda en in de omgeving van Kisaro in 

het bijzonder. Hij heeft daar ook veel 

vrienden. Nu ik bijna tachtig ben is het goed 

dat mijn opvolging voorbereid wordt zodat 

ons project in en rond Kisaro vlekkeloos, 

zonder horten of stoten overgedragen kan 

worden naar een volgende generatie.  

Jullie hebben er samen met broeder Cyriel 

en met ons iets moois en waardevols van 

gemaakt. Dat kunnen we niet verloren 

laten gaan.  

De evolutie in de streek van Kisaro gaat 

onverminderd door en wij blijven samen 

bouwen aan de verdere ontwikkeling van 

zeker een van de mooiste projecten in 

Rwanda. 

Ik ben uiteraard dagelijks in verbinding 

gebleven met onze mensen ter plaatse. 

Evariste Safari mailt me alles door en we 

nemen samen de beslissingen. Laat ons 

even overlopen wat er de voorbije 

maanden allemaal gebeurd is. 

augustus 

We bereiden twee subsidieaanvragen 

voor, om ze tegen het einde van de maand 

in te dienen.  

Via Rotary Genk-Noord wordt een dossier 

ingediend voor het bouwen van de laatste 

klas van de lagere school in Gitatsa (het 

zesde leerjaar - zie ook het vorig nummer 

van ons tijdschrift). Gitatsa is een ver-

afgelegen gehucht in Kisaro, waar we 

enkele jaren geleden een gezondheidspost 

bouwden en ook kleuterklassen omdat de 

kinderen  anders urenlang moesten lopen 

naar de dichtstbijzijnde school. Intussen 

zorgde de plaatselijke overheid voor enkele 

klassen van het basisonderwijs en dat 

volstond… tot de eerste leerlingen van 

destijds in het zesde leerjaar komen. Om 

hen in Gitatsa zelf naar school te kunnen 

laten gaan willen we een bijkomende klas 

bouwen.  We verwachten de toezegging 

van de subsidie en de toelating om met de 

bouw te beginnen tegen het einde van dit 

jaar. 

Via Umubano wordt een dossier ingediend 

voor het bouwen van een blok met vier 

klassen voor de lagere school in Rubona, 

een deelgemeente van Kisaro. Daar zijn we 

bezig om de oude schoolgebouwen, 

destijds opgetrokken door broeder Cyriel, 

volledig te vernieuwen. Aan de eerste blok 

zijn we bezig, dit is de tweede en volgend 

jaar hopen  we de derde en de laatste te 

kunnen realiseren. De vzw Umu-bano 

diende hiervoor een subsidiedossier in bij 

de provincie West-Vlaanderen. De 

goedkeuring wordt in december verwacht 

zodat we hopen dat we in januari met de 

bouw van die klassen kunnen beginnen.  

Als het allemaal wat meezit met die 

subsidies, zullen deze twee opdrachten dus 

gelijktijdig uitgevoerd worden in het 

nieuwe jaar.  

Ook het Genkse comité zal een financiële 

bijdrage leveren voor dit werk. 

 



 

7 

 

Dit blok van 4 klassen wordt afgebroken en 

vervangen door een nieuwbouw.  

september 

Een van de vele voorbeelden van wat onze 

ontwikkelingssamenwerking veranderd 

heeft ten gunste van de nieuwe generatie 

is dat de zoon van Evariste Safari door de 

Rwandese staat uitverkoren werd om te 

gaan studeren in Polen aan de “Poznan 
University of Technology”. Flinke jonge 

mensen uit het landelijke noorden van 

Rwanda krijgen niet alleen de gelegenheid 

om te gaan studeren aan de universiteit, 

maar ze krijgen ook de kans om de wereld 

te verkennen. Deze jonge mensen grijpen 

die kans om later van betekenis te zijn voor 

hun land. 

De tweede coronagolf in Rwanda is op 

haar hoogtepunt of beter gezegd haar 

dieptepunt want er zijn de laatste weken 

gemiddeld tien sterfgevallen per dag. 

Bepaalde districten zijn in lockdown 

geplaatst. De voorbije dagen noteren we 

een vermindering van de besmettingen. 

Het ergste lijkt voorbij te zijn. 

De landbouwactiviteiten zijn in deze 

periode op hun hoogtepunt. Na het droog 

seizoen worden alle terrassen bewerkt, 

beplant en ingezaaid. Deze drukte zal nog 

maanden doorgaan. Ondertussen hebben 

we bij wijze van proef na een uitzonderlijke 

regenvlaag half juli, in volle droog seizoen, 

toch een terras aardappelen aangeplant. 

Deze proef is volledig geslaagd.  

De planten groeiden weelderig en droegen 

uitbundig vrucht. De Rwandezen ver-

klaarden me in juli gek, maar dansten van 

vreugde bij de record-oogst in november: 

omgerekend 35 ton/ha en als eerste op de 

markt met nieuwe aardappelen. 

oktober, november en december 

De voertuigen 

In onze vorige nummers hadden we het 

over de verkoop van de oude lichte 

vrachtwagen Canter aan een schrijnwerker 

in Kigali.  Dat is ondertussen al ruim een 

jaar geleden. Nu pas is de Rwandese 

administratie erin geslaagd om de officiële 

overdracht van het voertuig te registreren. 

Blijkbaar werd het voertuig nooit op een 

correcte manier ingeschreven vlak na de 

burgeroorlog. 

De inschrijving na verkoop van de 

bestelwagen Nissan is vlotter verlopen. Die 

werd op 30 september geregistreerd, dus 

een drietal maanden na de verkoop. 

De oudste tractor moet nu al meer dan een 

jaar alle werk alleen verrichten; de 

nieuwere staat immers nog altijd op non-

actief omdat we wachten op het bovendeel 

van het motorblok dat vervangen moet 

worden. We hopen dat te vinden in 

Nederland.  

Die oude tractor werd blijkbaar nooit 

ingeschreven om op de openbare weg te 

rijden. Nochtans vervoeren we in de 

omgeving wel bouwmaterialen naar de 

verschillende werven.  

Op 23 november was er plots 

politiecontrole op de nieuwe asfaltweg 

tussen Murama en Rubona en kwam dat 

probleem aan het licht. De tractor werd 
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aangeslagen en Evariste Safari heeft bij de 

grote bazen van de politie hemel en aarde 

moeten bewegen om de zaak op te lossen.  

De tractor hebben we terug en we zullen 

hem volledig in orde brengen om 

geregistreerd te worden. Dat zal meerdere 

verplaatsingen naar Kigali vergen en veel 

geduld. Ondertussen moeten we meer 

vervoer doen met de Fuso die we liever niet 

langs de kleine landwegen sturen. 

Wordt zeker nog vervolgd. 

De werken aan de scholengroep Murama 

zijn voltooid. Oef, niet minder dan 22 

klaslokalen werden gerenoveerd of 

opnieuw gebouwd in een periode van 

enkele jaren. We blikken er met 

tevredenheid op terug en… wie weet komt 
daar nog ooit een nieuwe refter. 

Ook de bouwwerken voor de scholengroep 

Rubona-Kisaro schieten goed op. Half juli 

zijn we begonnen met de afbraak van  een 

eerste blok - er viel zelfs een muur te veel 

om - en nu staan de vier nieuwe klassen 

reeds onder dak en zijn we volop bezig met 

de binnenafwerking. Als we nog eens een 

half jaartje verder zijn zullen de klassen 

bemeubeld kunnen worden. 

 

 

Zo zag het er eind augustus uit. 

 

  

Oktober: de benedenverdieping is klaar. 

 

Eind november komt het dakgebinte erop. 

De dakbedekking zelf is geplaatst in 

december. 

De oogstresultaten zijn mooi. We hebben 

in de loop van november flinke voorraden 

tarwe, sorghum, maïs en bonen tegen 

goede prijzen kunnen verkopen: 11 ton 

sorghum, 1 ton bonen en 7,4 ton tarwe. 

De 15 ton plantaardappelen die we 

wonnen werden deels op onze terrassen 

geplant en deels verkocht aan boeren in 

het hele noorden van het land. 

Zo krijgen jullie een idee over de dagelijkse 

bedrijvigheid in de magazijnen  

Ook de opleiding van jonge boeren en 

vaklui blijft een belangrijke activiteit. 

Andermaal werden tal van jongeren na hun 

opleiding tijdens een plechtige proclamatie 
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en met een lekkere maaltijd in de kijker 

geplaatst. Ze krijgen allemaal een werktuig 

waarmee ze aan de slag kunnen. 

 

Tot slot nog een woordje over de 

pandemie in Rwanda: momenteel is 

Rwanda zogoed als coronavrij,  maar hier 

en daar wordt er nog een besmetting 

vastgesteld. Met 1342 slachtoffers is 

Rwanda redelijk gespaard gebleven tot nu 

toe.  

 

Een gelukkig kerstfeest en veel dank voor 

jullie financiële steun. 

Het beste voor 2022. 

Gerard 

 

Hoe is het nog met Irakoze? (Evariste Safari) 

Je kent Irakoze nog wel. Zijn mama deed 

beroep op ons voor een orthopedische 

operatie. Op 10 september, zeven dagen na 

de operatie, bezocht ik het kind in het 

ziekenhuis. Hij lag op zijn bed en was heel 

kalm! Omdat de wondgenezing nog niet 

perfect is, moet het kind nog een paar dagen 

in het ziekenhuis blijven alvorens de prothese 

en schone krukken aan te schaffen. Tijdens 

die eerste periode verblijven de ouders bij 

het kind in het ziekenhuis. 

 

Drie maanden later is het kind gewend om 

met houten krukken te lopen. Als de gevolgen 

van deze operatie achter de rug zijn volgt de 

amputatie van misvormde linkerteen. 

 

Wij betalen de kosten die niet via de ziekteverzekering gerecupereerd kunnen worden. Ook in 

de aangepaste schoolopleiding komen we tussen. 
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Focus 2022 - 5. De eenentwintigste eeuw (2000-2005) 
(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.  

De eenentwintigste eeuw (2000-2005) 

Deze eeuw begint niet zo fantastisch. Broeder 

Cyriel wordt geconfronteerd met vaak 

expliciete corruptie bij beleidsverant-

woordelijken, douanediensten, administratie 

en handelaars. Ook de oorlog in Congo laat zich 

voelen: teruggekeerde soldaten gedragen zich 

vaak als plunderaars. Toch beleven wij in 2000 

ook hoopvolle gebeurtenissen: de nieuwe oven 

wordt in gebruik genomen en de bak-

activiteiten floreren, de school van Rutabo  

 

wordt verder uitgebouwd, vooral met 

vrijwilligers, en de Genkse vzw krijgt 

toestemming om fiscale attesten af te leveren 

voor giften aan het project. Broeder Cyriel 

maakt kennis met de West-Vlaamse vzw VRV 

Umubano, die tot de dag van vandaag Kisaro 

blijft steunen. 

Ondanks alles komt het project vaak positief in 

de media door diverse activiteiten. In 2001 

strijkt de Mexicaanse broeder Aniceto neer in 

Kisaro. Hij zal een belangrijke rol spelen in de 

uitbouw van de school van Kirenge en - wat 

hier sensationeel is - hij heeft een kleine 

filmprojector en de kinderen kijken enthousiast 

naar de films die hij vertoont. Dat jaar komt 

mgr. Patrick Hoogmartens op bezoek. Eind 

2001 wordt broeder Cyriel in één nacht bijna 

helemaal doof; hij moet vanaf dan een 

hoorapparaat dragen. 

Intussen is de Gacaca op gang gekomen, het 

volksgerecht op gemeentelijk niveau dat via 

snelrecht een oordeel moet vellen over een 

massa dossiers van oorlogsgevangenen. Veel 

oude wonden worden weer opengereten in 

deze streek waar in feite weinig 

oorlogsmisdaden gebeurden, maar wel oude 

rekeningen vereffend werden. 

 

Op 24 augustus 2002 viert broeder Cyriel zijn 

tachtigste verjaardag en de armsten vieren 

mee. Die dag wordt hier de eerste computer 

geïnstalleerd. In de loop van 2003 komt er 

telefoon in het Centrum en kort daarna kan er 

ook gefaxt worden. 

Het gaat nog niet goed in Rwanda. De 

Rwandese frank devalueert, brandstof wordt 

schaars en cement wordt gerantsoeneerd, 

scholen zitten zonder middelen, er komen 

vluchtelingen uit Tanzania en het Centrum 

moet openstaan voor armen uit heel de streek. 

In het Centrum wordt hard gewerkt. Lucerne, 

een op klaver lijkende plant, wordt succesvol 

getest als voedsel voor de varkens, tot in de 

verste uithoeken van het district worden 

scholen gebouwd en op 24 juli 2003 komt de  
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Mitsubishu Canter aan, een lichte vrachtwagen 

die uit België via Mombassa verzonden is. Hij 

zal bijna twintig jaar dienst doen! Intussen zijn 

er in Rwanda ongeveer 5.000 ha terrassen 

aangelegd volgens de methode van Kisaro en 

de bouw van de eerste regenwaterputten 

wordt aangevat. De soepbedeling op zaterdag, 

ontstaan na de oorlog, is een traditie geworden 

waar wekelijks honderden behoeftigen op 

afkomen. De soep wordt gekookt in een ketel 

van 220 liter en gemengd met een 

reuzenmixer. De ingrediënten? Resten uit de 

slagerij en groenten die op de markt niet 

verkocht werden. 

 

Broeder Cyriel komt jaarlijks naar België voor 

de Rwandadag, eerst in Bokrijk, later in 

Boxbergheide. Voor de mensen uit het Genkse 

en uit heel Limburg die Kisaro in hun hart 

dragen, is dit telkens een hoogtepunt en dat 

geeft de broeder veel energie. Hij is er meer 

dan ooit van overtuigd dat een verbeterde 

landbouw de enige manier is om de 

Rwandezen op het platteland uit de armoede 

te halen. 

 

Paul Ackermans naar Kisaro (redactie) 
 

Op driekoningendag, 6 januari 2022, stapt 

Paul Ackermans op het vliegtuig richting 

Rwanda om ’s avonds, tegen 20.00 u voet 

aan de grond te zetten in Kigali. Daar wordt 

hij opgewacht door Evariste Safari die hem 

zo spoedig mogelijk - allicht na een pcr-test 

- naar Kisaro zal brengen waar de staf, het 

personeel, kortom iedereen, uitkijkt naar 

zijn komst. Paul zal er verblijven in het 

sobere huisje op de heuvel. 

 

‘Het is dit jaar 40 jaar geleden dat ik een 
eerste bezoek aan Kisaro bracht’, vertelt 
Paul. ‘Een eerste reis naar Afrika is voor 

iedereen anders, maar ik had nooit kunnen 

denken dat deze expeditie zo’n grote 
impact zou hebben op mijn verdere leven.  

 

Het project Kisaro en het werk van broeder 

Cyriel fascineert iedere bezoeker en dat was 

voor mij niet anders’. 

 

Twee jaar later reisden Jef Aerden, zijn 

dochter Rita, zijn broer Roger en nog 

enkele andere vrijwilligers naar Kisaro af 

om er de graansilo’s te bouwen. Ook dat 
werd een onvergetelijke ervaring. De 
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gastvrijheid van broeder Cyriel kende geen 

grenzen. Hij mocht heel wat bezoekers 

ontvangen, zowel jong als oud, die elk op 

hun manier met het project verbonden 

raakten. Op deze manier hebben tal van 

vrijwilligers Kisaro ontdekt.  

Nadat Paul vijfmaal als vrijwilliger naar 

Kisaro trok, gaat hij er vanaf april 1988 

gedurende twee jaar werken. Hij zal er een 

belangrijke rol spelen in de bouw van het 

metaalatelier. Kort nadat Paul terugkeert 

naar België breekt in Rwanda de 

burgeroorlog uit met de rampzalige 

gevolgen die we intussen allemaal kennen. 

‘Doorheen de jaren werd me de kans 
geboden om Kisaro meermaals te bezoeken 

en ik werd als het ware gebeten door de 

Kisaromicrobe’, vertelt Paul. Anderen die 

door diezelfde microbe gebeten werden, 

waren Theo Graulus en zijn echtgenote 

Paula Jacques, mijn moeder Elza Schepers 

en mijn zussen Hilde en Chris Ackermans, 

Filip Contini, Kris Stubbe, Rita Kuypers, Rita 

Cleuren en Ann Ingels die er allemaal een of 

meerdere werkvakanties beleefden. Zo 

ontstond een vriendenkring die vaak 

dezelfde belangen deelde.‘ 

Tegenwoordig heeft het project Kisaro een 

grote vorm van autonomie, en voor elk van 

de activiteiten in het Centrum is er een 

plaatselijke verantwoordelijke en de 

algemene leiding ter plaatse is in handen 

van Evariste Safari. Toch houdt het 

plaatselijke management een heel sterke 

band met het thuisfront in Genk en 

Limburg maar ook op vele andere plaatsen 

in Vlaanderen.  

Paul is intussen met pensioen, maar zijn 

hart klopt nog altijd voor Rwanda en Kisaro, 

en dat drijft hem. 

’Wat ga je daar doen?’ vragen sommigen 

me, zo vervolgt Paul. ‘Eenvoudig: mijn 

steentje bijdragen aan de uitbouw van het 

project. Gerard zette heel wat bouwwerken 

in stelling, daar is nog werk aan de winkel 

en het zal aan nuttige bezigheden niet 

ontbreken. Maar aan de andere kant is er 

de pandemie die de wereld ontregelt en alle 

plannen onzeker maakt. Ook de mijne’.  

 

  
 

‘Het vliegtuigticket is geboekt,  de reiskoffer 
raakt gevuld; het wordt een hele lading. De 

afreis is voorzien op 6 januari 2022 en ik 

blijf er drie maanden. Sinds mijn vorige 

bezoek zijn er intussen reeds drie jaar 

verstreken. Uiteraard zal het een blij 

weerzien zijn met heel wat fijne mensen. Ik 

kijk er alvast naar uit’, zo besluit Paul. 

 

Good luck, zo wensen wij hem toe. Bedankt 

voor je inzet. 
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Intussen in Genk (redactie) 

50/80/100 

Het was een merkwaardig jaar voor ons 

Kisarocomité. We konden slechts éénmaal 

live vergaderen, en daar maakten we 

natuurlijk een fotootje van. Onze overige 

bijeenkomsten werden voornamelijk 

digitaal georganiseerd. Gelukkig viel onze 

Rwandadag in een periode waarin we wél 

contacten mochten hebben.  

Dat wil echter niet zeggen dat we 

stilgezeten hebben; dat lees je in het 

jaarverslag van 2021 waar we in ons 

volgend nummer op terugkomen. Veel 

energie kruipt daarbij in de voorbereiding 

van onze viering 50/80/100.  

In 2022 is het honderd jaar geleden dat 

broeder Cyriel geboren werd als Jules 

Wieme, en ook vijftig jaar geleden dat hij 

naar Rwanda vertrok om er zijn levenswerk 

uit te bouwen. Voeg daar nog bij dat 

Gerard, onze geweldige ‘verbindings-

officier’ met Kisaro dat jaar tachtig wordt, 

en je zal beseffen dat het een jaar wordt 

om te vieren.  

Dat doen we op 1 en 2 oktober op de plek 

waar het destijds allemaal begon: in het 

vroegere klooster van de Broeders van de 

Christelijke Scholen in Bokrijk, het SJIB. 

Hoe het allemaal verder zal lopen met 

corona weten we op dit ogenblik nog niet, 

maar het programma dat we voorbereiden 

houdt rekening met alle mogelijke 

omstandigheden. 

Er is een  geweldig fotoboek in voor-

bereiding – we danken de velen die een 

bijdrage leverden – over broeder Cyriel en 

vooral over het project. Aan dat boek 

wordt in oktober 2022 een tentoonstelling 

gekoppeld in Bokrijk. Tevens wordt er een 

wandeling voorbereid waarin het werk en 

het leven van broeder Cyriel centraal staan.  

Als corona het toelaat zullen we dat 

weekend natuurlijk ook uitgebreid feesten, 

met een academische zitting, een receptie, 

enkele eetmomenten en met de nodige 

animatie. 

Noteer alvast 1 en 2 oktober 2022 in je 

agenda. Het zal de moeite waard zijn. 
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Zuiderlicht 

‘Zuiderlicht’ is een tweedehands winkel 

gesitueerd in het Shopping Center in Genk 

en beheerd door vrijwilligers. Zuiderlicht 

heeft zich tot doel gesteld om steun te 

verlenen aan initiatieven van Genkse 

verenigingen in het Zuiden en die te 

promoten. Ook ons project Kisaro wordt 

daar voorgesteld met een poster en een 

filmpje. 

Ben jij fair? 

Een Engelstalig woord….fair… eerlijk. En 
dan weet je onmiddellijk waar het over 

gaat. Fair Trade ! Eerlijke handel! 

 

Kopen we bewust, kiezen we producten 

waar we van weten dat er geen 

kinderarbeid mee gemoeid is, zoals 

sommige kledingstukken? Kiezen we koffie 

waarvan we weten dat de koffieboer een 

eerlijke prijs krijgt? Of thee?  

Veel winkels gaan meer en meer in op het 

fairtrade-aanbod. En dat is goed. 

Maar dat is lang niet voldoende. Gelukkig 

hebben we in de Nieuwstraat 28 in Genk 

een Oxfam Wereldwinkel. Deze Oxfam 

Wereldwinkel was de honderdste in 

Vlaanderen en bestaat dit jaar precies 

dertig jaar. Het is echter nog altijd nodig 

dat we dit promoten: van voedingswaren 

tot leuke snuisterijen, verzorgings-

producten, wijnen en likeuren. Het is de 

moeite waard. 

 

Wist je trouwens dat de wereldwinkel 

helemaal door vrijwilligers wordt gerund? 

Mensen die hun vrije tijd besteden om de 

eerlijke handel een kans te geven. 

Vandaar een oproep om eens binnen te 

lopen in de winkel, om eens te kijken, te 

proeven, te proberen. Je aankoop komt ten 

goede aan de mensen in het Zuiden. En 

daar gaat het om. 

 

 
 

Geen tijd? Geen bus? Schrik dat je niet kan 

parkeren? Je kan ook online bestellen via 

de webshop. Probeer het eens:  

shop.oxfamwereldwinkels.be/genk; gratis 

levering aan huis vanaf € 50. 
 

Tijdens de eindejaarsfeesten kan je tot en 

met 30/12 ook terecht in de pop-up in 

Shopping 2, tegenover de Bistro Grill…. 
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Onze subsidieaanvragen van 2021  (redactie) 

Het grootste gedeelte van onze ontvangsten 

komt voort uit giften van onze lezers en 

sympathisanten. Toch ontvangen we elk jaar 

aanzienlijke bedragen aan subsidie, waarvoor 

we de betrokken instanties van harte danken. 

Om je een goed overzicht te geven overlopen 

we hier even onze subsidiedossiers van het 

(bijna) voorbije jaar. 

1. Provincie Limburg 

 
Op 14 april dienden we een aanvraag  in bij het 

provinciebestuur van Limburg voor een 

subsidie bij de afbraak en de heropbouw van 

blok 1B (vijf klaslokalen) van de school van  

 

Murama. De bestendige deputatie keurde het 

dossier goed en betaalde een bedrag uit van 

11.500,00 euro. De werken zijn intussen 

uitgevoerd en ze kosten bijna 23 miljoen 

Rwandese frank, wat – tegen een wisselkoers 

van 1150 RWF per euro – overeenkomt met 

19.925,00 euro. Het verantwoordingsdossier 

wordt momenteel opgemaakt. De provinciale 

subsidie bedraagt dus 57,7% van de totale 

uitgaven. 

2. Vierde Pijlers 

 
Het 4de Pijlersteunpunt biedt vanuit 11.11.11 

ondersteuning aan iedereen die vanuit 

Vlaanderen met een eigen ontwikkelings-

project bezig is. Onze aanvraag van november 

2020 werd goedgekeurd en in februari 

ontvingen we 1.000,00 euro die besteed werd 

aan de aankoop van materialen om in 

 

onze ateliers in het Centrum meubelen te 

maken voor de school van Murama. Ook in 

november 2021 dienden we een aanvraag in.  

Als ook die goedgekeurd wordt, besteden we 

de 1.000,00 euro aan nieuwe meubeltjes voor 

de school van Rubona. 

3. Stelimo 

 

 

Stelimo is het steunfonds voor Limburgse 

missionarissen en ontwikkelingshelpers van 

het bisdom Hasselt. Op 16 maart dienden we 

een subsidieaanvraag in voor de afwerking van 

de multifunctionele catecheselokalen in 

Murama. Een subsidie van 2.000 euro werd 

toegekend en uitbetaald. 
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4. Stad Genk 

 
Bij het stadsbestuur van Genk dienen we 

jaarlijks een dubbele aanvraag in. Een voor 

onze eigen werking en een voor ons project in 

het Zuiden. Dit jaar dienden we onze  

 

aanvragen in op 12 april en de subsidie werd 

uitbetaald in september: 822,00 euro voor 

onze werking en 1.203,00 euro voor het 

project. 

5. Stad Deinze 

 

 

Bij de mondiale raad van de stad Deinze dient 

Gerard Moerman (als inwoner van Deinze) een 

subsidieaanvraag in voor het maken van 

schoolmeubilair. Dat leverde op 12 juli 2021 

een subsidie op van 1.000,00 euro die uiteraard 

volledig aan het beoogde doel besteed werd. 

Mooi werk uit onze eigen ateliers. 

 

6. Wilde Ganzen 

 
Wilde Ganzen is een Nederlandse Stichting die 

overal ter wereld ‘aanpakkers’ steunt die 
armoede en onderontwikkeling van onderaf 

willen doorbreken. 

Voor elke twee euro die wij aan hen bezorgen, 

leggen zij een euro bovenop en sturen het 

totale bedrag aan het project in het Zuiden.  

 

Op 1 juni vragen wij bij Wilde Ganzen een 

subsidie aan voor de renovatie van een eerste 

blok van de school in Rubona. Het dossier 

wordt goedgekeurd en het bedrag wordt 

uitbetaald. We hebben helaas pech; tijdens de 

bouwwerken valt een muur om die we hadden 

willen behouden zodat de kostprijs van de 

verbouwing stijgt. Daarom vragen en krijgen 

we een bijkomende subsidie. De totale 

kostprijs voor blok 1 in Rubona wordt nu 

geraamd op 14.416,00 euro, waarvan Wilde 

Ganzen er 4.805,33 betaalt, d.i. één derde. De 

werken zijn volop in uitvoering en nadien 

wordt een verantwoordingsverslag opge-

maakt. 

7. Rotary Genk-Noord 

 
Rotary Genk-Noord betaalt sinds drie jaar de 

studies van een van de jongeren uit het 

Centrum die studeert aan de universiteit in 

Kigali. Deze serviceclub diende voor ons op 1 

september een subsidiedossier in voor de 

bouw van bijkomende klaslokalen (voor het 

zesde leerjaar) in Gitatsa, waar we vroeger ook 

kleuterklassen bouwden. De totale kostprijs is 

geraamd op 6.483 euro waarvan de club 4.483 
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euro of 69% voor zijn rekening neemt. 

 

8. Vzw Umubano 

 
Via de West-Vlaamse vzw VRV Umubano 

worden er voor het project in Kisaro eveneens 

subsidieaanvragen ingediend, voornamelijk bij 

de provincie West-Vlaanderen. Zo werd recent 

een dossier voor de bouw van blok 3 van de 

Groupe Scolaire van Rubona ter goedkeuring 

voorgelegd aan de West-Vlaamse deputatie 

voor een bedrag van 14.812,00 euro. 

Proficiat Pros (redactie) 

Pros  Vanhelmont uit Bokrijk is sinds jaar en dag 

een  vurige supporter van broeder Cyriel en van 

het Kisaroproject.  

Voor zijn vijfenzeventigste verjaardag 

organiseerde hij een feestje en hij vroeg aan 

zijn vrienden om geen cadeaus mee te 

brengen, maar een bedrag over te schrijven op 

de rekening van ons project. 

Het feestje moest in laatste instantie afgelast 

worden wegens de nieuwe maatregelen tegen 

corona, maar dat belette niet dat zijn vrienden 

mooie bedragen overschreven. We gaan dat 

nuttig besteden en er een cisterne mee 

bouwen om de ‘coronawastafel’ van de 

wijkafdeling van de parochie in Muranzi van 

water te voorzien zodat de mensen er hun 

handen kunnen wassen en er weer 

gebedsdiensten mogen plaatsvinden. 

Dank je wel, Pros, en ook van onzentwege 

oprecht proficiat en … ad multos annos. 

 

Fiscale attesten (redactie). 

Als je voor het 

einde van het 

jaar nog een 

overschrijving 

doet (van 

minstens 40 

euro op jaarbasis), dan krijg je van ons 

begin 2022 een fiscaal attest.  

De gestorte sommen gaan rechtstreeks 

naar het project in Kisaro, en waaraan ze 

precies besteed worden lees je telkens in 

ons tijdschrift. Maar het is ook goed om te 

weten dat voor elke euro die jij bijlegt, de 

Belgische schatkist jou via dit fiscaal 

voordeel bijna een halve euro ‘terug-

betaalt’. 

Je kunt een dergelijke gift in één keer doen, 

maar dan moet je ervoor zorgen dat het 

bedrag ten laatste op 31 december 

effectief op onze rekening staat: BE77 7370 

2005 9542 van de vzw Comité Kisaro Genk 

met de vermelding 'gift voor Kisaro'. 

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.  

Hartelijk dank!  
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Financiën in 2021 – Situatie op 30 november 2021  
(Marinette Willems) 

 

 
 

Ontvangsten 

en  uitgaven 

2021 

  situatie 30 november 2021 

      

Ontvangsten Uitgaven Toelichting 

€ 33.461,00   Giften 

€ 500,00   Acties 

€ 5.105,85   Rwandadag 

€ 17.800,00   Subsidies (Limburg, Vierde Pijler, Stelimo, Stad Genk en Deinze e.a.) 

€ 245,00   Boek Fureri 

€ 57.111,85     

  € 17.279,16 Verzending container en Wilde Ganzen 

  € 2.150,74 Drukwerk 

  € 2.639,09 Allerlei 

  € 20.000,00 Overschrijving naar Kisaro 

  € 69,20 Onkosten bank 

  1.791,17 Rwandadag 

  € 43.929,36   

 

Onze ontvangsten bestaan, zoals jullie uiteraard weten, vooral uit giften: we ontvingen het 

voorbije trimester meer dan het dubbele van de giften uit de eerste twee trimesters. Héél véél 

dank! 

 

De subsidies werden vooral in het tweede trimester overgeschreven en die maakten we ook 

over aan onze mensen in Kisaro, hetzij rechtstreeks door een overschrijving op de rekening in 

Kisaro, hetzij via de stichting Wilde Ganzen. 

 

Je ziet eveneens dat de Rwandadag niet alleen zeer aangenaam was, maar ook een flinke 

stuiver opbracht.  

 

Bij de uitgaven kunnen we vermelden dat de uitgaven voor drukwerk gebeurden voor het 

drukken en verzenden van ons tijdschrift. Bij de ‘allerlei’-uitgaven zijn er o.a. notariskosten 

voor een nalatenschap, onze verzekering en een vlucht (h/t) naar Kigali. 

 

Onze financiële toestand blijft heel en dat danken we vooral aan jullie. 
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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. Aan de andere kant 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:jef.gabriels@telenet.be
mailto:guywillems@telenet.be
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