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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 46, NR. 1 

 

PAASNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Dit paasnummer komt vrij vroeg omdat Pasen dit jaar laat valt. Dat weerhoudt ons er niet van 

om je nu reeds een zalig paasfeest te wensen. De ‘vrijheid’ in de samenleving groeit. Hoe gaan 
we daarmee om? Bij ons en in Rwanda? We houden in ieder geval de vinger aan de pols. 

Meerdere trouwe sympathisanten en medewerkers gingen van ons heen. We vergeten hen 

niet en gedenken hen in onze gebeden.  

Begin januari vertrok Paul Ackermans voor drie maanden naar Kisaro. Hij houdt nauwgezet 

een dagboek bij en op de volgende bladzijden kan jij daarvan meegenieten in ‘Het verhaal van 
Paul’.  Einde maart vliegt Gerard Moerman opnieuw naar Rwanda; hij blijft er tot 6 juni.  

In dit nummer blikken we, in een zesde deeltje van onze ‘Focus’, terug op wat er in Kisaro 

allemaal gebeurde in de periode van 2006 tot 2010.  

Zo bereiden we ons voor op de viering van het vijftigjarig bestaan in het najaar. Noteer alvast 

de data (1 en 2 oktober 2022) en de plaats (het vroegere klooster van de broeders van Bokrijk).  

We lichten ook kort het jaarverslag van 2021 toe - we vertellen je hoe je dat digitaal kunt 

aanvragen  - en Marc Dedecker interviewt Caroli in Kisaro. 

Wij weten dat we op jou kunnen blijven rekenen en je kunt ons ook in de toekomst helpen 

met de uitbouw van het project. Schrijf een bedrag over op rekening 

BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro en vermeld 'gift voor 

Kisaro'. Dan  ontvang je begin 2023 een fiscaal attest indien dit bedrag 

op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt.   

Ons correspondentieadres is nog steeds 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 zalig paasfeest! 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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HET VERHAAL VAN PAUL (Paul Ackermans) 

In dit nummer geen ‘Kroniek’ maar wel het 
verhaal van Paul Ackermans die op 

driekoningendag 2022 naar Kisaro vertrok. 

Het is gebaseerd op zijn dagboek. 

 

Donderdag 06 januari 

 

De vlucht van Brussel naar Kigali verloopt 

vlot. Met hetzelfde vliegtuig reizen ook 

zuster Marie Michelle Vanherk, zuster 

Noella Ghijs, salesiaan Lionel Lefebvre en  

de eeuwig enthousiaste Rita Waeben. Als 

we aankomen in Kigali wordt een eerste 

PCR-test afgenomen; na drie dagen 

verplichte hotelquarantaine volgt een 

tweede test. Met een negatieve uitslag heb 

je toestemming om je vrij in het land te 

bewegen. Op dag zeven wordt nogmaals 

een PCR-test uitgevoerd. Met deze 

maatregelen probeert Rwanda het 

besmettingscijfer onder controle te 

houden. 

 

Ook de bagagecontrole verloopt vlot. 

Christine M. zorgde voor een vrijgeleide. 

Een bevriende ambtenaar staat ons op te 

wachten aan de transportband en brengt 

alle bagage tot aan de taxi. Het voorleggen 

van de facturen van de benodigdheden 

voor de varkensteelt wordt me dus 

bespaard.   

 

We logeren allemaal in het 'Sheba Hotel' in 

Kigali. Omdat we de kamers niet mogen 

verlaten vullen we de tijd met lezen, mailen 

en sms’jes sturen. 
 

Vrijdag 07 januari 

 

Vandaag wordt in Varsenare pater Philippe 

Devestele (1932-2021) begraven. Hij over-

leed op oudejaarsdag op de gezegende 

leeftijd van 89 jaar. Als witte pater stelde 

hij zijn leven ten dienste van de Rwandese 

bevolking. In de parochies Muyanza en 

Nyagahanga werd hij zeer gewaardeerd en 

zijn uitgebreide preek werd door zijn 

parochianen altijd met veel aandacht 

beluisterd. Dankzij zijn grondige kennis van 

de Rwandese taal stond hij mee aan de 

wieg van de Rwandese Bijbelvertaling. 

 

 
 

Pater Philippe was een hartelijk mens. Wat 

ik van hem onthoud is zijn vertelkunst en 

zijn  gevoel voor humor. De geschiedenis, 

de cultuur en de tradities van Rwanda 

kende hij als geen ander. In de 

voorbereiding van de roman Fureri 

bezochten Mark Dedecker, Jef Gabriels en 

ikzelf hem enkele jaren geleden in de 

gemeenschap van de Witte Paters in 

Varsenare. Broeder Cyriel en pater Philippe 

hebben elkaar goed gekend. Ze brachten 

allebei een groot deel van hun leven in 

Rwanda door. 
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Zaterdag 08 januari 

 

Het 'Rijk der Vrijheid' is in zicht. Op de 

derde  dag van onze quarantaine in het 

Sheba Hotel wordt de tweede coronatest 

afgenomen. Het voorlopig resultaat van de 

neus- en keeltest wordt na 15 minuten  

meegedeeld. De definitieve bevestiging 

volgt per sms. We testen allemaal negatief. 

Tijdens het dinertje aan de terrastafel 

delen we onze bevindingen van de voorbije 

dagen. Een uitspraak van zuster Noëlla 

blijft me bij: “Quand on ne mange pas 
l’Afrique, l’Afrique te mange”. 
 

Evariste Safari wacht me op aan de uitgang 

van het hotel. Een blij weerzien en ook een 

eerste kennismaking met zijn zoon Elysé. 

Het is laat op de avond als we in volle 

duisternis in Kisaro arriveren. Terug op de 

plek waar het in 1981 voor mij allemaal 

begon! 

 

Zondag 09 januari 

 

Er is deze morgen weinig of geen beweging 

in het Centrum. Het broederhuis lijkt er 

verlaten bij te liggen, maar niets is minder 

waar. Ik maak er kennis met broeder 

Juvenal die een beetje nieuwsgierig kijkt 

naar de vreemde bezoeker die voor de 

deur staat. In het broederhuis verblijven 

momenteel vier jonge broeders: Juvenal, 

Saint-Bastien, Don Bosco en Benjamin. 

‘Komt u straks een aperitief drinken’?  
 

Het is een vreemd gevoel om na zoveel jaar 

opnieuw in de zithoek plaats te nemen 

waar ik destijds met broeder Cyriel, Karel 

en François kaartte, scrabbelde of 

napraatte over het verloop van de dag. Ik 

dank het gezelschap voor de warme 

ontvangst.  

  

 

 

 

Maandag 10 januari  

 

Evariste Safari leidt me rond in het 

Centrum en vertelt over de gang van zaken. 

Alle lof over hoe het Centrum is 

georganiseerd. Zeven jaar na het overlijden 

van broeder Cyriel is het uitgegroeid tot 

een efficiënt en goed draaiend 

landbouwproject. Iedereen heeft er zijn 

taak en neemt er zijn verantwoordelijkheid 

op. 

 

Dat Gerard Moerman na de dood van zijn 

oom, broeder Cyriel, zijn stempel op de 

uitbouw van het project heeft gedrukt, is 

natuurlijk geen verrassing. Hij besefte 

terdege dat Kisaro enkel bestaansrecht 

heeft met een degelijk gevormd team. Dat 

team draagt nu de verantwoordelijkheid 

over de gang van zaken en over de 

toekomst van het project. 

 

Hoe vaak heeft men broeder Cyriel niet de 

vraag gesteld: “Wat na u? Wie zal uw werk 
voortzetten?” Maar nu vallen de 
puzzelstukjes mooi in elkaar.  

Broeder Cyriel creëerde de randen van de 

puzzel en het vertrouwen dat nodig was 

om met het project te beginnen. De andere 

puzzelstukjes waren de jonge boeren die 

de terrassen aanlegden en er hun stiel 

leerden, de vele vrijwilligers die er hun 

vakantie besteedden, de weldoeners en 

sponsors, pastoor Oosterbos en het 

Rwandacomité op het thuisfront… Nu en 
dan verdween er al eens een stukje uit de 

puzzel. Maar uiteindelijk kan elke bezoeker 

het levenswerk van broeder Cyriel 

bewonderen en vaststellen dat alles wel 

goed komt. 

Dinsdag 11 januari 

Het klimaat in Rwanda laat toe dat  er om 

zo te zeggen het jaar rond groenten geteeld 

kunnen worden. Een perceel met 

volgroeide prei is momenteel klaar om 



 

5 

 

geoogst te worden. De bussels worden 

samen met andere groenten voor verkoop 

in de hoofdstad Kigali aangeboden. 

Woensdag 12 januari 

Afgelopen nacht heeft het flink gewaaid. 

De voorbode voor een paar hele mooie, 

warme dagen vermoedt Leonidas, ver-

antwoordelijk voor de landbouw. Fier kijkt 

hij uit op het terras van meer dan 2 ha met 

bonen, bijna rijp voor de oogst. Ook de 

naastliggende terrassen met tarwe liggen 

er prachtig bij; ze zullen half februari 

worden geoogst. Dan is het alle hens aan 

dek om de oogst in enkele dagen binnen te 

halen, want daarna breekt het 

regenseizoen aan. 

 

Dierenarts Cyril de Foy, junior expert bij 

Enabel brengt vandaag een kort bezoek 

aan het Centrum voor een gesprek met 

Melanie. Hij is onder de indruk van het 

assortiment inseminatiemateriaal.  

 

Donderdag 13 januari 

Het is precies zeven jaar geleden dat 

broeder Cyriel overleed. Volgende zondag 

wordt in de kerk van Murama (Kisaro) een 

herdenkingsmis opgedragen. 

 

Vrijdag 14 januari 

Vandaag is er stafvergadering. Juvenal, 

Gaspar, Leonidas, Pascal, Erik, Melanie, 

Jean Bosco, Jean Baptiste en Emanuel 

bespreken met directeur Evariste Safari de 

resultaten van de voorbije week. Deze 

laatste opent de vergadering met een kort 

gebed. Vervolgens krijgt ieder teamlid een 

tiental minuten om de acties en de 

resultaten mee te delen. De andere 

teamleden geven hierop voorstellen of 

bemerkingen. Als ik de gang van zaken van 

op een afstand bekijk, dan is het 

ongelooflijk hoe goed deze jongens 

samenwerken om het gewenste resultaat 

te bereiken. ‘Chapeau bas’ voor de manier 

waarop Evariste de teamleden respectvol 

bejegent en aanmoedigt. 

Zonder in detail te treden toch enkele 

uitstekende cijfers: 

• Momenteel worden de 

aardappelen gerooid en de 

productie zal zeer goed zijn; in het 

magazijn staat de nieuwe 

plantvoorraad klaar: 4 ton wordt 

binnenkort geplant.  

• De bonen beloven een goede oogst. 

• In totaal zijn er op dit ogenblik 116 

varkens, 11 varkens zijn ‘in hotel’. 
• In de werkplaatsen werden deze 

week 13 kruiwagens geproduceerd. 

Er is een bestelling voor Kigali: 20 

stuks zijn reeds geleverd, volgende 

week moeten nog 30 stuks worden 

afgewerkt. 

• Schrijnwerkerij: de productie van 

120 schoolbanken wordt nog een 

hele karwei. 

 

Zondag 16 januari 

 
 

Een misviering in Rwanda is een leuke 

bedoening: zingen, dansen en bidden, alles 

met heel veel overtuiging. Omwille van de 

nog steeds heersende coronabeperkingen 

zit de kerk van Murama halfvol. De ‘sociale 

afstand’ wordt gerespecteerd. Alle 

aanwezigen moeten volledig gevaccineerd 

zijn en ook hier is het dragen van een 

mondmasker tijdens de viering verplicht.  

De eucharistieviering wordt opgedragen 

ter nagedachtenis van broeder Cyriel.  

Abbé Charber Nzungize nodigt iedereen uit 

om te bidden voor de zielenrust van 
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broeder Cyriel. Op het einde van de viering 

benadrukt Evariste Safari de 

verwezenlijkingen van broeder Cyriel en 

zijn grote betekenis voor Kisaro en 

Rwanda; hij verwijst naar het jubeljaar 

2022, waarbij de data 50-80-100 worden 

verduidelijkt. Tot slot wordt mij gevraagd 

een kort woordje te zeggen dat Evariste 

van het Frans naar het Kinyarwanda 

vertaalt. 

Evariste heeft de gave van het woord, dat 

is duidelijk. Na zijn toespraak volgt een 

hartelijk applaus. 

 

Woensdag 19 januari 

De aardappeloogst overtreft dit jaar alle 

verwachtingen. Dat is de mening van 

Evariste, Leonidas en Jean Baptiste. Wie 

ben ik om hen tegen te spreken?  

Iedere maand, behalve in het droge 

seizoen, worden er aardappelen geplant. 

De kwaliteit is prima en in het kiemhuis 

wordt in totaal 8,2 ton pootgoed bewaard. 

Donderdag 20 januari 

Het probleem van de tractor is nog steeds 

niet van de baan. Het inschrijvingsbewijs 

(‘Carte Jaune’) is doorheen de jaren zoek 
geraakt en zonder dit inschrijvingsbewijs 

mag er niet mee gereden worden. Ook in 

de archieven van de belastingdienst is het 

dossier onvindbaar. We hebben alleen 

maar de jaarlijkse verzekeringsstickers en 

de nummerplaat. 

Evariste Safari probeert met de 

verzekeraar de geschiedenis vanaf 1999 - 

het jaar van de invoer - tot heden op te 

stellen.  

Vrijdag 21 januari 

De zoektocht bij de verzekerings-

maatschappij leverde geen resultaat op. 

Jerôme, de Rwandese bediende, die 

destijds het dossier voor de dedouanering 

samenstelde zou wel eens soelaas kunnen 

bieden. Hij heeft nog steeds een kantoor 

nabij de paters salesianen van Don Bosco in 

Kimihurura in Kigali. Maar om dit dossier na 

22 jaar terug te vinden is een ander 

verhaal. Hij belooft Evariste om tijdens het 

weekend een zoektocht in de archieven te 

ondernemen. Maandag volgt het 

antwoord. 

We vernemen het droeve nieuws dat 

Grietje Bruynooghe, de levenspartner van 

Gerard Moerman, op woensdag 19 januari 

is overleden. Volgende week zal in de kerk 

van Murama een misviering worden 

opgedragen ter nagedachtenis van Grietje. 

Maandag 24 januari 

Een bestelling van 50 kruiwagens wordt 

deze week afgeleverd. Van de 800 

kruiwagenwielen die vorig jaar per con-

tainer werden verstuurd, is intussen bijna 

de helft verwerkt.  

Het inseminatiemateriaal, via FeDex 

verstuurd, is donderdag 13 januari in Kigali 
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aangekomen; Evariste probeert vandaag 

de vrijgave te verkrijgen. 

De zoektocht in de archieven van Jerôme 

heeft helaas geen bijkomende informatie 

opgeleverd. Goede raad is duur. 

Dinsdag 25 januari 

Het Centrum van Kisaro lag vanmorgen 

letterlijk in de wolken. Het is een prachtig 

schouwspel. Het hoogste punt van de 

heuvelrug ligt op 2.260 meter. Vanaf de top 

heb je een geweldig uitzicht. Het is 

indrukwekkend om te zien wat voor moois 

hier tot stand is gebracht in een periode 

van 50 jaar.  

Woensdag 26 januari 

Vandaag vindt in de Sint-Maartenskerk in 

Kortrijk de uitvaartplechtigheid plaats van 

Grietje Bruynooghe. In de kerk van 

Murama (Kisaro) wordt een misviering 

opgedragen. In zijn openingswoord vraagt 

abbé Charber een moment van stilte ter 

nagedachtenis van Grietje. Onder de 

aanwezigen enkele bekende gezichten: 

Evariste Safari, broeder Juvenal Banga, 

Marie Solange Vwineza, Pascal Ntibiramira,  

Marie Colette Mukanubaha, Ignacent 

Nzeyimana en zijn echtgenote. 

Abbé Charber eindigt de misviering met 

een boodschap van Gerard. Hij hoopt einde 

maart opnieuw in Kisaro te zijn. 

Donderdag 27 januari 

De laatste 30 kruiwagens zijn afgewerkt. 

Op het afgesproken uur komt de lichte 

vrachtwagen het Centrum binnengereden. 

We fronsen de wenkbrauwen. Is de 

laadbak niet wat te klein om de lading in 

één rit te vervoeren? Iedereen heeft zowat 

een eigen mening over de juiste manier van 

stapelen, maar na heel wat schuif- en 

trekwerk vindt elke kruiwagen zijn plek en 

kan de vrachtwagen vertrekken naar zijn 

bestemming. 

Zaterdag 29 januari 

Normalerwijze is het vandaag - de laatste 

zaterdag van de maand - ‘Umuganda Day’, 
waarbij iedereen tussen de 18 en de 65 die 

het fysiek aankan, van 8.00 tot 11.00 

gemeenschapsdienst verricht. Vanwege de 

coranamaatregelen is er deze maand 

echter geen ‘Umuganda’ voorzien. 

 

We vernemen het droeve nieuws dat Jo 

Wieme gisteren is overleden. Jo was reeds 

een tijd ziek en verloor op 63-jarige leeftijd 

de ongelijke strijd. De Kisaroërs 

verwoorden hun waardering als volgt: “We 
kennen Jo als een bekwaam vakman; met 

zijn technische kennis van de landbouw-

machines en met talloze herstellingen 

heeft hij ons vaak grote diensten bewezen. 

We zijn hem ook dankbaar voor de bouw 

van de aanhangwagen van de tractor, de 

kleine aanhangwagen om varkens te 

vervoeren, de elektrische takel in de 
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slagerij, de onderhoudsklusjes en zoveel 

meer. Zijn typische uitdrukkingen als 

‘Normaal moet het mogelijk zijn’ of ‘Laten 
we er eentje op drinken’ zullen ons steeds 
bijblijven. Zijn vriendschap en 

behulpzaamheid maken hem tot een 

onvergetelijk persoon. We betuigen onze 

innige deelneming aan zijn echtgenote Rita 

en zijn familie.” 

Maandag 31 januari 

Dankzij de financiële steun van weldoeners 

kan het CPPA Kisaro tal van arme gezinnen 

helpen. Johan Decru uit Koekelare is 

iemand met het hart op de juiste plaats. Hij 

zorgde via zijn moeder Jeanne voor de 

financiering van meubeltjes. Ook enkele 

personen uit mijn naaste omgeving vonden 

het nuttig om hun gift te besteden aan een 

bepaald doel. 

Deze week zijn een vijftal gezinnen uit de 

buurt hun meubeltjes komen halen. Een 

heel bijzonder moment. Glunderende 

gezichten. Het overvalt hen een beetje. 

Ietwat onwennig nemen ze plaats op een 

stoel en staren naar de tafel. Mogen we 

een fotootje nemen? Natuurlijk! En ook 

onze schrijnwerkers zijn blij en tevreden 

omdat hun werk gewaardeerd wordt. 

Donderdag 03 februari 

De vroegmis in Murama (Kisaro) wordt 

opgedragen voor Jo Wieme. Abbé Charber 

Nzungize begroet de aanwezigen en vraagt 

om samen te bidden voor de zielenrust van 

Jo, die vandaag wordt begraven. De viering 

verloopt verder in het Kinyarwanda. 

Onder de aanwezigen ook een vijftiental 

leden van het centrum: ze kenden Jo als 

iemand die altijd voor iedereen klaarstond. 

Aan het slot van de viering vraagt  Abbé 

Charber degenen die Jo van nabij gekend 

hebben hun hand op te steken. Er volgt een 

ingetogen moment.  

Vrijdag 04 februari 

Er is een maand verstreken sinds mijn 

aankomst in Rwanda. Een visum voor 

Rwanda is gratis voor de eerste 30 dagen. 

Een verlenging tot drie maanden dient 

online aangevraagd. Ik scan de nodige 

documenten in en de aanvraag wordt in 

behandeling genomen door de dienst 

Immigratie. Volgende week kan het visum 

worden afgehaald. Kostprijs 50.000 RWF of 

45 euro. 

Evariste heeft een week verlof maar toch 

laat het probleem van de tractor hem niet 

los. Hij heeft een lijvig dossier 

samengesteld waarmee we naar Kigali 
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trekken om een nieuw inschrijvingsbewijs 

(‘carte jaune’) te krijgen..   

Na een veiligheidscontrole in de kantoren 

van de RRA,  de Rwanda Revenue Autho-

rity, worden we doorverwezen naar het 

‘Centraal Secretariaat’. Na een halfuurtje 
wachten zijn we aan de beurt. Evariste 

overhandigt het dossier aan de ambtenaar, 

mevrouw Angelique, en licht het toe. 

De conversatie verloopt in het 

Kinyarwanda. Ik sta er bedeesd bij te 

koekeloeren. ‘Plaque’ en ‘assurance’ zijn de 
enige twee woorden die ik begrijp. 

De ambtenaar verwijst ons naar haar 

secretaresse. Alle documenten worden 

opnieuw aan Evariste overhandigd.  

‘Murakoze’ (bedankt). 

Een blank gezicht wekt blijkbaar interesse 

en nodigt uit voor een gesprek, want ik heb 

me amper omgekeerd of mevrouw 

Angelique vraagt nieuwsgierig: ‘D'où êtes-

vous, monsieur?’ Verbaasd antwoord ik 

haar: ‘Ik woon in België.’ ‘O! In welke 

regio?’ Ik antwoord: ‘Is Limburg u bekend?’ 
‘Zeker, ik heb mijn studies in Leuven 

gedaan.’ ‘Komt u vaak in Rwanda?’ ‘Toch 

wel, ik ken hier heel wat mensen. Waarop 

zij repliceert: ‘Bent u de persoon die de 

tractor heeft verstuurd?’ ‘Niet persoonlijk, 

maar wel de vereniging waarmee ik 

verbonden ben.’ 

Het ijs is gebroken. ‘Indien u zich in de 
buurt van Kisaro bevindt, breng gerust een 

bezoek aan het Centrum, mevrouw’. ’La 
porte est ouverte, altijd welkom’. ‘O fijn, 
dank u.’  

We begeven ons twee verdiepingen hoger 

naar het bureau van de medewerkster, 

mevrouw Paula. In de wachtruimte staan 

comfortabele salonzetels. Wachten is 

vervelend,  en niet weten hoe lang je moet 

wachten is nog erger. Om de tijd te 

verdrijven loopt Evariste wat rond en raakt 

in gesprek met een zekere Patrick. Er 

ontbreekt blijkbaar nog een document in 

het dossier. Dat ligt in de auto en wordt 

toegevoegd. Een poosje later worden we 

vriendelijk verzocht ons weer tot mevrouw 

Angelique te wenden.  

We wachten andermaal geduldig onze 

beurt af. Het dossier ligt opnieuw op de 

plek waar het vanmorgen vluchtig werd 

doorbladerd. Mevrouw Angelique belt met 

een dienst die haar de nodige inlichtingen 

verstrekt. Aan haar gelaatsuitdrukking is 

duidelijk te merken dat er schot in de zaak 

komt. Het voelt goed. Er volgen nog enkele 

bijkomende vragen waarop Evariste 

antwoordt. Daarna wordt het 

politiecommissariaat van Byumba 

telefonisch gecontacteerd met de opdracht 

om de tractor volgende week in Kisaro te 

komen inspecteren. Wanneer het 

chassisnummer en alle documenten in het 

dossier overeenstemmen met de tractor 

staat niets de uitreiking van een nieuw 

inschrijvingsbewijs nog in de weg. Er 

worden een aantal telefoonnummers 

opgeschreven die Evariste moet 

contacteren. We groeten mevrouw 

Angelique nogmaals en danken haar voor 

de service. Haar gezicht straalt. Volgende 

week is het hele avontuur met de tractor 

hopelijk achter de rug. 

Op onze terugweg naar Kisaro passeren we 

langs het bureau van FeDex om de twee 

dozen met inseminatiemateriaal die begin 

januari werden verstuurd, af te halen. 

Maandag 7 februari  

Even na de middag klopt er iemand op mijn 

deur. Hij stelt zich voor als Jean 

Chrisostome Ayimana. De naam zegt me 

aanvankelijk niks en door het verplicht 
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mondmasker is het moeilijk om zijn gezicht 

te herkennen. Kom binnen. ‘Je suis un 

ancien élève du frère Cyriel.’ Meteen wordt 

het me duidelijk dat hij is aangesproken 

door de jongens van het Centrum in 

verband met het ‘Fotoboek 50-80-100’. 

Jean Chrisostome is een leerling van het 

eerste uur. Toen broeder Cyriel in 1972 met 

de CERAR begon in Byumba was hij 

kandidaat en werd aangenomen. Tot 1 

januari 1980 bleef hij op het Centrum; in de 

kroniek van broeder Cyriel uit 1980 lezen 

we dat mooi verhaal. 

Jean Chrisostome is nu 66 jaar en woont 

samen met zijn echtgenote Josephine in 

Kigogo. Hij heeft nog steeds een geheugen 

als een ijzeren pot. Feiten, namen en data 

herinnert hij zich nog feilloos. Dankzij zijn 

getuigenis krijgen we een helder beeld uit 

de beginjaren van het Centrum. Dankjewel, 

Jean Chrisostome. Geniet van je oude dag. 

Het ga je verder goed in het leven. 

Dinsdag 8 februari 

We mogen vandaag de inspectie door de 

politie van Byumba verwachten.  

We begroeten het vierkoppig politieteam. 

De hoogste in rang, in een mooi uitgedost 

politiepak, met blinkende sterren op de 

kraag is een imposant figuur.  

Alle documenten worden doorbladerd en 

Safari vult de vakken in. Het Belgisch 

keuringsbewijs (in het Nederlands), 

chassisnummer, bouwjaar, datum van 

keuring, datum van invoer, kleur van de 

tractor … alles wordt nauwgezet ingevuld. 

Enig probleem: de cilinderinhoud en het 

vermogen van de tractor ontbreken op het 

attest van de constructeur. Nergens in het 

dossier zijn deze gegevens terug te vinden. 

Juvénal, de chauffeur van de tractor, 

verwijdert de zijplaten van het 

motorgedeelte. 

Een onbenullig symbool ‘P2’ trekt mijn 
aandacht. ‘Ah, ici c’est marqué, ‘P2’ .’ ‘Que 
signifie cette expression’ vraagt een van de 
agenten. Zonder schroom antwoord ik: 

‘Dat is de klasse van een dieselmotor.’ 
Iedereen kijkt verbaasd. Ik wijs Evariste 

naar het desbetreffend vakje waar hij in 

grote letters ‘P2’ invult. Het formulier 
wordt ondertekend en gestempeld. Later 

deze week mag het verslag afgehaald 

worden op het politiekantoor. Het 

politieteam voerde de inspectie 

plichtsbewust en correct uit. ‘Kan ik jullie 
iets aanbieden?’ vraagt Evariste. ‘Dank u, 
maar het is verboden om tijdens de 

diensturen drank of alcohol te gebruiken.’  

Maar een uitnodiging voor een rondleiding 

in het Centrum wordt niet afgeslagen. 

Juvenal is de geknipte persoon om hen 

rond te leiden. Hij schetst hoe de terrassen 

werden aangelegd en begeleidt de groep 

naar het aardappelmagazijn en de 

varkensstallen. Het gezelschap kijkt en  

luister naar de geschiedenis van het 

Centrum. Na hun vertrek is Evariste 

opgelucht en tevreden. Het had anders 

kunnen aflopen.  

Woensdag 9 februari 

Alle landen publiceren dagelijks cijfers over 

de uitbraak van het coronavirus. In elk land 

zijn de problemen anders en bevindt de 

crisis zich in een andere fase. Het lijkt erop 

dat Rwanda de coronapiek achter de rug 
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heeft. De maskerplicht geldt nog steeds 

voor iedereen. In Kisaro wordt dagelijks de 

lichaamstemperatuur gemeten in het oor 

of op het voorhoofd. 

Donderdag 10 februari  

Goed nieuws! Het inspectierapport van de 

politie van Byumba is goedgekeurd. 

Evariste komt het goede nieuws melden. 

De lijdensweg is haast ten einde; volgende 

week wordt het volledig dossier ingediend 

bij ‘Rwanda Revenue Authority’ in Kigali. 

Vrijdag 11 februari 

Het is even na 10 uur als Marc Dedecker 

zich via Zoom aanmeldt voor een interview 

met Charles Havugimana. Een online 

interview afnemen is echt van deze tijd. De 

afstand België-Rwanda is geen 

belemmering meer en de verbinding via 

het 3G-netwerk is vrij stabiel.  

Caroli is geen spraakwaterval en dus 

probeert Marc wat meer te weten te 

komen aan de hand van een reeks vooraf 

opgestelde vragen. Het interview neemt 

bijna anderhalf uur in beslag. Ruim 

voldoende om er een mooi artikel van te 

maken voor ons Kisarotijdschrift. 

Maandag 14 februari 

Half februari is ideaal om tarwe te oogsten. 

In de voormiddag trekken de zwarte 

wolken weg en komt de zon tevoorschijn. 

Als de tarwe in de aar schiet, verandert de 

kleur van de terrassen van groen naar zacht 

goudgeel. Zes hectare tarwe zal de 

volgende dagen door 90 werklieden met de 

sikkel worden geoogst. 

Na het maaien wordt het graan gedorst. De 

dorsmachine scheidt de korrels van de 

halmen en het kaf wordt uit het graan 

geblazen. De pers verpakt de stengels in 

grote strobalen en de korrels worden in  

zakken bewaard.  

De graankorrels zijn groot en van goede 

kwaliteit; de opbrengst per hectare is dit 

jaar zeer goed.  
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Woensdag 23 februari 

Vandaag rijden we naar Kigali om de ‘carte 

jaune’ en de nieuwe nummerplaat voor 
onze tractor af te halen… 

Omdat de kantoren van Rwanda Revenue 

Authority worden gerenoveerd, wijst de 

veiligheidsdienst ons naar een nabijgele-

gen gebouw waar de dienst voorlopig is 

ondergebracht. Mevrouw Angelique heeft 

vandaag verlof en we moeten ons wenden 

tot het douanekantoor MAGERWA 

(Magasins Généraux du Rwanda) in 

Gikondo.   

Het is nog vroeg in de morgen en we zijn als 

eerste aan de beurt wanneer het loket 

wordt geopend. Evariste doet zijn verhaal 

aan de kantoorbediende. ‘Ik ga informeren. 

Neem even plaats op de wachtbank’, is zijn 

antwoord. Er wordt getelefoneerd. ‘Pa-

tience s.v.p.’, klink even later vanuit het 

bureeau Wachten is in Rwanda nog steeds 

een deugd. Er schuiven intussen zeven 

klanten achter ons aan.  

De kantoorbediende doorbladert het 

dossier. Het gesprek verloopt in het 

Kinyarwanda en Evariste toont foto’s, 
documenten en attesten van de tractor. De 

blik van de kantoorbediende, zijn 

verwijzing naar het inspectieverslag van de 

politie en het herhaaldelijke ‘rekada’, wat 

‘nee’ betekent in het Kinyarwanda, doen 

vermoeden dat de man helemaal niet 

tevreden is. Hij adviseert ons om Angelique 

persoonlijk te raadplegen. ‘Maar zij heeft 

vandaag verlof’, repliceert Evariste. De 

kantoorbediende is voor geen rede 

vatbaar. Het dossier wordt door het luikje 

geschoven en de volgende klant is aan de 

beurt. De kracht van de macht. Geen 

gemopper, maar Evariste is duidelijk 

teleurgesteld en ontgoocheld. 

We gaan  opnieuw op de wachtbank zitten. 

Evariste probeert me de reactie van de 

kantoorbediende uit te leggen: bij gebrek 

aan goodwill zoekt hij telkens naar 

futiliteiten. Blijkbaar is het ‘model’ van de 
tractor niet op het inspectieverslag van de 

politie vermeld. Er staat enkel genoteerd 

‘2040/1986’. Voor personenauto’s heeft de 
fabrikant een modelnaam voor elk type 

voertuig. Ford heeft bijvoorbeeld de 

namen Ford Mondeo, Ford Fiesta, ... Dat 

hoort volgens de bediende ook zo voor de 

tractor te zijn. Is dat de enige reden 

waarom het dossier niet wordt aanvaard? 

‘Ja, dat is de enige reden waarom het wordt 

geweigerd.’ zegt Evariste. 

Hoe moet het nu verder? Ik tik op Google: 

‘John Deere 2040’. Alle gegevens worden 

op de website van de fabrikant  

 

gedetailleerd vermeld. ‘2040’ duidt op het 

serienummer, ‘1986’ is het bouwjaar. Een 
specifieke modelnaam wordt nergens 

vermeld. Intussen contacteert Evariste een 

dame, Faustan, die reeds eerder in het 

dossier was betrokken. Haar antwoord is 

niet veelbelovend.  

Verbouwereerd door zoveel onbegrip 

besluiten we de kantoorbediende opnieuw 

te spreken. ‘Monsieur, peux-je vous parler 

un instant?’ Hij kijkt me verwonderd aan: 

‘Oui, monsieur’. ‘U merkt op dat de tractor 

niet wordt vermeld met een modelnaam. 

Het klopt dat dit gangbaar is voor 

personenauto’s, maar niet voor land-
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bouwmachines. Die worden namelijk 

benoemd met een serienummer. In het 

geval van deze tractor is het serienummer 

2040 ook de modelnaam.’ Ik toon hem op 

m’n smartphonescherm de gedetailleerde 
gegevens van tractor ‘John Deere 2040’. Hij 
schenkt er weinig aandacht aan en staart 

enkele minuten op zijn computerscherm. 

Dan volgt zijn antwoord: ‘Het serienummer 

2040 wordt niet vermeld in ons 

computerbestand, wel het nummer 2030.’ 
‘Alle andere gegevens in het dossier zijn 

correct en worden bevestigd in het 

politierapport. We kunnen toch geen 

modelnaam verzinnen!’ Het blijft even stil. 

‘Als jullie akkoord gaan om de tractor te 

registreren onder modelnaam 2030 is er 

voor mij geen probleem. Gaat u hiermee 

akkoord?’ De goodwill haalt de bovenhand. 

‘Natuurlijk gaan we akkoord.’ Er is voor ons 

geen reden om deze oplossing te weigeren. 

Even later rolt de ‘Carte Jaune’ uit de 
printer. De tractor krijgt officieel de 

modelnaam ‘2030’ met nummerplaat 
RAF212Q.  

Het is dan bijna middag. ‘Als jullie om 14.00 

uur een stortingsbewijs kunnen voor-

leggen,  kan de kentekenplaat aan dit loket 

worden afgehaald’, zegt de kantoorbe-

diende.  

Evariste stelt alles in het werk om het 

stortingsbewijs tijdig te bezorgen. We 

bezoeken twee banken om het bedrag van 

640.000 RWF (ongeveer 550 euro) over te 

schrijven. 

Het loket opent met een vertraging van een 

halfuur. De oude plaat RR 3099C wordt 

ingeleverd en Evariste neemt de nieuwe 

officiële kentekenplaat met bijbehorende 

carte jaune in ontvangst. 

 

De lange lijdensweg is voorbij. Exact drie 

maanden na de in beslagneming tijdens 

een politiecontrole is de tractor opnieuw 

officieel geregistreerd. Het heeft Evariste 

behoorlijk wat kopzorgen gekost om alles 

tot een goed einde te brengen. 

Bewonderenswaardig hoeveel tijd en 

energie hij in het dossier heeft 

geïnvesteerd. Zonder twijfel mag hij de 

pluimen op de hoed steken.  

 

23 februari 2022 is een dag om in het 

geschiedenisboek van Kisaro op te 

tekenen.  

Maar wat me in dit verhaal het meest 

beroert is dat burgers vaak worden 

vermorzeld in de molens van de 

bureaucratie. Uiteindelijk zegevierde hier 

de goodwill. 
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Focus 2022 – 6. Nog steeds douaneproblemen  

(2006-2010) (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.  

Rwanda is intussen administratief herschikt: 

vijf provincies in plaats van twaalf. Bij elke 

lokale verkiezing komen er bekwamere 

bestuurders en de contacten worden ook 

beter. Alleen met de douane zijn er telkens 

weer niet aflatende problemen, een doorn in 

het oog van de broeder. 

 

De kruiwagens die men in Kisaro bouwt met de 

wielen die het Genkse comité per container 

verzendt zijn overal gewild en ook het radicaal 

terrasseren neemt steeds meer uitbreiding. In 

april 2006 beslissen de burgemeesters van 

dertig districten dit op hun programma te 

zetten en in mei worden er door de minister 

van Landbouw in Kisaro demonstratiedagen 

georganiseerd.  

Stilaan groeit de gedachte van kunstmatige 

inseminatie bij varkens, met stamboek-

registratie. Daar zal de volgende jaren werk van 

gemaakt worden. De eerste pogingen zijn niet 

zo succesvol en het zal nog enkele jaren duren 

voor alles volledig in orde is. Melanie, een 

medewerkster die studeert aan de hogeschool, 

zal in 2010 naar België komen voor een stage 

van drie maanden. De aflevering van het visum 

loopt allesbehalve van een leien dakje. Een 

jonge Afrikaanse vrouw die een visum voor  

België vraagt is blijkbaar hoogst verdacht voor 

alle administraties. 

Op 24 oktober 2006 brengt Gerard Moerman, 

neef van broeder Cyriel, een eerste bezoek aan 

Kisaro. Twee jaar later komt de internet-

verbinding tot stand en in de loop van het jaar 

zal broeder Cyriel, intussen 86, zich in de 

materie inwerken zodat de communicatie 

vanaf eind 2008 veel soepeler verloopt dan 

vroeger via de vaak haperende faxberichten. 

Ook voor pastoor Oosterbos en de mensen die  

het Kisarotijdschrift klaarmaken is dit een 

belangrijke stap vooruit. 

In het Centrum bloeit de varkenskweek en er 

worden stallen bijgebouwd, de kruiwagen-
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productie blijft prima lopen en er zijn 100.000 

staken nodig om de staakbonen te leiden. 

In de Rwandese scholen en overheidsdiensten 

wordt in 2009 vrij bruusk overgeschakeld van 

Frans naar Engels als tweede taal. Voor de 

scholen, de bedienden en de administraties is 

dit een nachtmerrie. Goed nieuws is er voor de 

vzw CPPA. Op 21 september worden de 

statuten (eindelijk) gepubliceerd in het 

Rwandees Staatsblad. 

Eind 2009 beleven we een coup de theâtre in 

het douanedossier. De douane neemt 

ingevoerd melkpoeder in beslag. Als de 

broeder op 1 oktober naar België wil 

vertrekken wordt zijn paspoort ingehouden. Hij 

wordt beschouwd als 'smokkelaar' van melk-

poeder en men dreigt zelfs zijn rijbewijs af te 

nemen wegens zijn leeftijd. De administratieve 

strijd om het paspoort wordt gevoerd tot 23 

december. Het paspoort wordt vrijgegeven 

nadat invoerrechten, btw en boete betaald 

zijn. Op 7 januari 2010 vertrekt broeder Cyriel 

tot maart naar België. En het melkpoeder? Dat 

blijft geblokkeerd tot 4 september 2010 en 

wordt dan gedumpt omdat de vervaldatum 

intussen overschreden is... 

In 2010 start een nieuw type opleiding. Elf 

groepjes van telkens drie boeren krijgen tijdens 

hun opleiding elk 30 are te bewerken om met 

de opbrengst na drie jaar een stukje grond 

buiten het Centrum te kopen. In 2010 behaalt 

Evariste Safari, sinds zijn vijftiende in het 

Centrum, zijn diploma van licentiaat in de 

boekhouding en economie. Hij wordt de vaste 

medewerker van broeder Cyriel. 

 

Onze website: www.kisaro.be 

 

 

Als je echt mee wil zijn, surf 

dan elke week eens naar 

onze website. Die is heel 

eenvoudig opgevat: je vindt 

er niet alleen actuele berich-

ten, maar ook alle nummers 

van ons tijdschrift.  

Breng ons eens ‘n bezoekje: 

www.kisaro.be is het adres. 

Onze archivaris Paul Acker-

mans zorgt ervoor dat alles 

up-to-date is. 

http://www.kisaro.be/
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Jaarverslag 2021 (redactie) 

Zopas werd het jaarverslag 2021 goedgekeurd 

door onze Algemene Vergadering. Dit jaarverslag 

vertelt over de werking in het Noorden en in het 

Zuiden, in Kisaro. 

De coronapandemie bleef een belangrijke 

invloed hebben op onze werking in het Noorden.  

Bijna alle vergaderingen vonden digitaal plaats; 

voordrachten, inleefreizen, acties werden 

afgelast zodat de inkomsten die daaruit 

voortsproten haast volledig verdwenen. De 

Rwandadag kreeg een ander kleedje en was 

succesvol, maar het aantal deelnemers moest 

beperkt worden. Gerard Moerman kon in  2021 

slechts drie maanden in Kisaro doorbrengen.  

Toch bleven we op hoog toerental draaien. De digitale vergaderingen waren intens, ons 

tijdschrift bleef voor de meer dan duizend abonnees een bron van informatie, onze website 

toonde wekelijks nieuwe berichten, artikels verschenen in kranten en weekbladen. Dat zorgde 

ervoor dat onze inkomsten  uit giften de raming benaderden: 45.872,00 euro. Ook dit jaar 

beseften onze donateurs, jullie dus, als geen ander dat het meer dan ooit nodig is onze 

vrienden in Rwanda niet in de steek te laten… 

In 2021 overtroffen de subsidies het geraamde bedrag. Vooral het pro-vinciebestuur van 

Limburg (blok 1B in Murama) leverde een flinke bijdrage, maar we konden ook rekenen op de 

steun van de stichting Wilde Ganzen, Stelimo, de steden Genk en Deinze en de Vierde Pijlers.   

De werking in het Zuiden ondervond voor het tweede jaar op rij hinder van de pandemie, 

maar toch lijkt corona In Rwanda minder impact te hebben dan bij ons. 

Bijna de helft van de kruiwagenwielen die we eind 2020 verzonden is intussen verwerkt in 

nieuwe kruiwagens die gretig afgenomen worden. In 2021 ondersteun-den we het CPPA  

vooral via financiële transacties. Die dienden om in het Centrum een aantal aanpassingen aan 

te brengen aan de toiletten, de varkensstallen, de bakkerij, de slagerij en de slachtvloer; er 

kwam ook een publieke  handwasbak.  

De voornaamste bedragen werden echter ingezet om de renovatie van de school van Murama 

te voltooien en de vernieuwing van die van Rubona aan te vatten. Verder werden de 

catecheselokalen van Murama afgewerkt en meubilair voor behoeftige gezinnen gemaakt.   

Wie de cijfers in detail wil bekijken verwijzen we naar pagina 18. Wie het volledige verslag (24 

pagina’s) digitaal wil lezen kan een mailtje sturen naar jef.gabriels@telenet.be. 

 

mailto:jef.gabriels@telenet.be


 

17 

 

Financiën in 2021 (Marinette Willems) 

 

  

REKENING 

2020                   
BUDGET 2021 

REKENING 

2021 BUDGET 2022 

SALDO 31/12/N-1 € 89.488,08 € 224.986,39 € 224.986,39 € 232.175,13 

          

ONTVANGSTEN         

GIFTEN                                                      € 87.445,13 € 50.000,00 € 45.872,00 € 50.000,00 

ACTIES € 500,00 € 3.000,00 € 500,00 € 500,00 

STEUN/SUBSIDIES € 16.975,00 € 15.000,00 € 19.980,00 € 17.000,00 

UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN € 140.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VERKOOP BOEK € 240,00 € 500,00 € 485,00 € 1.000,00 

RWANDADAG € 734,00 € 3.500,00 € 5.105,85 € 6.000,00 

INTRESTEN BANK € 53,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTAAL ONTVANGSTEN € 245.947,38 € 72.000,00 € 71.942,85 € 74.500,00 

BEGINSALDO + ONTVANGSTEN € 335.435,46 € 296.986,39 € 296.929,24 € 306.675,13 

          

UITGAVEN         

AANKOPEN EN VERZENDEN € 50.575,76 € 25.000,00 € 17.279,16 € 10.000,00 

DRUKWERKEN/POST/TELEFOON € 1.865,90 € 2.500,00 € 2.855,44 € 3.500,00 

KOSTEN BOEK € 28,65 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 

RWANDADAG € 611,80 € 1.500,00 € 1.791,17 € 5.000,00 

BANKKOSTEN € 85,76 € 100,00 € 189,25 € 200,00 

ALLERLEI/WERKING € 1.281,20 € 3.000,00 € 2.639,09 € 3.000,00 

SPECIEN KISARO € 56.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 

TOTAAL UITGAVEN € 110.449,07 € 112.100,00 € 64.754,11 € 73.700,00 

SALDO EIGEN DIENSTJAAR € 135.498,31 € -40.100,00 € 7.188,74 € 800,00 

SALDO OP 31/12/N € 224.986,39 € 184.886,39 € 232.175,13 € 232.975,13 
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Op vorige bladzijde zie je een overzicht van 

onze ontvangsten en uitgaven in 2020 en 

2021. De ontvangsten en uitgaven van 

2021 plaatsen we naast het budget zoals 

we dat raamden voor hetzelfde jaar. In de 

laatste kolom lees je welke ontvangsten en 

uitgaven we verwachten in 2022.  

We schetsen voor jou graag de evolutie van 

onze ontvangsten en onze uitgaven in de 

loop der jaren.  

De ontvangsten 

In 2020 werd de erfenis van pastoor 

Oosterbos afgerond; het ging om een 

eenmalige ontvangst die we als uitzon-

derlijk boekten.  

Bij de gewone ontvangsten stellen we vast 

dat er in 2020 een zeer hoge piek was in  de 

giften, o.a. een gevolg van het eenmalig 

bijzonder interessant fiscaal voordeel dat 

de federale regering toestond in het eerste 

coronajaar. Dit jaar zakten we terug tot een 

lager, maar niettemin nog steeds zeer goed 

niveau. De inkomsten uit acties bleven 

nagenoeg op het nulniveau, de Rwandadag 

veerde op tot ongeveer de helft van de 

gebruikelijke ontvangsten. Gelukkig kregen 

we weer veel subsidies, zodat we het eigen 

boekjaar positief konden afronden. 

De uitgaven 

In de grote uitgaven werd de tering naar de 

nering gezet. In speciën werd 40.000 euro 

overgemaakt aan de ngo in Kisaro, we 

verzonden een aantal goederen naar 

Rwanda en de stichting Wilde Ganzen 

kreeg een vaste plaats als samen-

werkingsverband. 

 

Opvallend zijn nog steeds de bijzonder lage 

overheadkosten, zodat ongeveer 90% van 

alle uitgaven rechtstreeks naar Kisaro gaat. 
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Intussen in Genk (redactie) 

50/80/100 op 1 en 2 oktober 2022 

In 1922,  honderd jaar geleden, werd 

broeder Cyriel geboren als Jules Wieme, en 

in 1972, vijftig jaar geleden, vertrok hij naar 

Rwanda om er zijn levenswerk uit te 

bouwen. Voeg daar nog bij dat Gerard, 

onze geweldige ‘verbindingsofficier’ met 

Kisaro, dit jaar tachtig wordt en je zal 

beseffen dat de titel boven dit artikel wijst 

op een feestelijk moment.  

Dat vindt plaats 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. 

Er is een  geweldig fotoboek in voor-

bereiding, met dank aan de velen die een 

bijdrage leverden. Aan dat boek worden in 

oktober 2022 in Bokrijk een tentoonstelling 

en een themawandeling gekoppeld.  

Het ziet ernaar uit dat we dat weekend ook 

uitgebreid zullen kunnen 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. 

 

Zuiderlicht 

Van ‘Zuiderlicht’, de tweedehands winkel 

gesitueerd in het Shopping Twee in Genk en 

beheerd door vrijwilligers, mochten wij, samen 

met vijf andere Zuidwerkingen, elk een bedrag 

van 1.000 euro ontvangen. Fantastisch bedankt!  

Zuiderlicht hoopt nog veel leuke tweede-

handsspulletjes te krijgen om ze op te frissen en 

te verkopen.  

Heb jij nog iets liggen? Aarzel niet en breng het 

binnen. 

 

Een 

filmpje 

over onze 

werking 

Als je met je smartphone de QR-code hiernaast 

inscant, dan kom je in Kisaro terecht. ‘Kisaro in 

beeld’ is het filmpje van honderd seconden dat 
Paul Ackermans over ons project maakte en dat 

we ter beschikking stellen van de Vierde Pijlers 

van 11.11.11. 

Mooi om te zien hoe het in de loop der jaren 

ginder allemaal geëvolueerd is.
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Caroli Havugimana, een prachtmens (Marc Dedecker) 

 

 

’Een prachtmens’, zo leerden we Caroli 
kennen. Hij was de zwijgzame driver van 

dienst toen ondergetekende samen met Jef 

en Betty Gabriels in 2016 de grens met 

Oeganda overstak. We waren op het idee 

gekomen de vluchtweg die broeder Cyriel 

in april 1994 noodgedwongen moest 

nemen, een keertje over te doen. Kwestie 

van de beleving. Cyriel was onderweg naar 

het bisschoppelijk paleis van Kabale. Daar 

nam hij voor de  eerste keer sinds lang een 

bad en zette hij onder veilige omstandig-

heden zijn weg naar huis verder. Het was 

een tijd zoeken eer we het gevonden 

hadden; we vroegen de weg aan een leraar 

van een kleine school met een meute 

schattige kindjes die rond ons kwamen 

staan als vliegen rond een fruitmand. Maar 

dankzij Caroli is het ons gelukt. 

De bisschop ontving ons met open armen, 

trots dat hij en zijn kerk in FURERI zou 

verschijnen. Een leuke anekdote waarover 

je ongetwijfeld meer hebt gelezen in ons 

boek. Wat je niet zult lezen zijn de 

problemen die vriend Jef aan de grens 

ondervond tijdens de terugweg. Een grote, 

zwaargebouwde man in zondagskostuum 

bedreigde hem; waarmee was niet dadelijk 

duidelijk, maar hij deed het luidruchtig. 

Reden waren de (onschuldige) foto’s die Jef 
tijdens de heenreis had genomen van 

grensgebouwen. Natuurlijk hield de man, 

waarvan we twijfelden of hij een 

politieman was, ermee op toen Jef 

omstandig uitlegde dat hij burgervader was 

van Genk.  

Caroli was niet dadelijk een man die zou 

tussenkomen; het Engels dat we spraken 

beheerste hij niet maar zijn eigen 

aandoenlijk levensverhaal kregen we 

mondjesmaat wel te horen. Caroli was een 

ware getrouwe van de broeder. Een 

vakman-metselaar en een luitenant voor 

de oplossing van elk soort probleem. Caroli 

leidde ons ook naar het kamp van Kaguriro 

waar Cyriel na zijn gedwongen vertrek uit 

Kisaro (zie FURERI blz. 40 en volgende) 

verbleef en zeer ziek is geworden, 

waarschijnlijk van verdorven voedsel. 

Caroli was na de gedwongen vlucht van 

broeder Cyriel achtergebleven  en moest 

uiteindelijk zelf ook vluchten naar Goma 

(Congo). Twee dagen stapte hij met zijn 

moeder, rustte een paar dagen uit in 

Ruhengeri en ging dan weer te voet verder, 

een week lang. Anderhalf jaar lang heeft hij 

in tenten van Kibumba verbleven, samen 

met zijn familie. Hij kreeg een job in de 

waterverdeling. Aan terugkeren dachten ze 
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niet; de schrik om vermoord te worden zat 

er diep in, ze hadden genoeg meegemaakt. 

Dat ze er zo lang na het einde van de 

genocide nog steeds verbleven had te 

maken met geruchten die ze opvingen over 

mogelijke represailles. Die tijd was gelukkig 

voorbij maar Caroli was bedreigd 

geworden door militairen op de dag van 

Cyriels vlucht; hij vreesde voor zijn leven en 

is pas na veel overtuigende woorden van 

buren vrijgelaten. De schrik zat erin en niet 

onterecht: er werd gemoord aan de 

lopende band. 

Coroli woont met zijn mooie familie in 

Muyanza, ruim 17 km van Kisaro, en is sinds 

een paar jaar met pensioen. Hij was niet 

alleen metselaar maar ook klusjesman en 

oplosser van veel praktische problemen. 

Hij heeft vier kinderen en vijf 

kleinkinderen. Zijn respect voor broeder 

Cyriel zit diep. ‘Omdat Fureri hield van 
werken en van hen die hun werk goed 

doen.’ Caroli is nog steeds in de ban van de 
broeder. Als Cyriel ergens kwam en zag dat 

er mensen actief met iets bezig waren dan 

sprong hij dadelijk bij om hen aan te 

moedigen of mee te helpen, ook manueel. 

Of hij zich nog iets leuks herinnert? 

‘Broeder Cyriel vertelde geen grapjes,’ 
aldus Caroli. 

 

We stelden de vraag waarmee Caroli zijn 

vrijgekomen tijd invult, nu hij 

gepensioneerd is.  

‘Het lukt?’ 

‘Zeer zeker.’ 

‘Mogen we vragen waarmee?’ 

‘Ik heb drie, vier varkens. En dat lukt, al is 

het lang wachten tot de biggetjes groot 

zijn.’ 

Tijdens ons zoomgesprek wordt nog eens 

duidelijk hoe anders het leven is in Rwanda. 

Winkels zijn er zeldzaam, tenzij voor wie 

over veel centen beschikt. En dus kweken 

mensen hun eigen varkens. Biggetjes voor 

eigen gebruik. Of zoals Paul Ackermans die 

me uitstekend hielp met het organiseren 

van ons zoom-interview zegt: ‘Het duurt 
minstens tien maanden vooraleer de 

varkens slachtrijp zijn. Vier maanden voor 

er biggetjes zijn en dan minstens zes 

maanden vetmesten. Wij staan er niet bij 

stil, maar in Vlaanderen ga je naar een 

winkel en het gewenste is beschikbaar. 

Rwandezen moeten dertien maanden 

wachten en dan wordt het vlees ook 

geconsumeerd. Een koelkast of diepvries 

om het vlees te bewaren is er niet.’ Van een 
nieuwe eyeopener gesproken.   
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Dankbare herinnering aan 

Grietje Bruynooghe 
° Kortrijk, 14 december 1944 

+ Kortrijk, 19 januari 2022 

 

Grietje heeft mij de voorbije 20 jaar 

vergezeld op mijn levensweg en me de kans 

gegeven om mijn droom – mijn missie in 

Kisaro – te verwezenlijken.  

Broeder Cyriel kwam, tijdens zijn jaarlijks 

verlof in België, ook enkele dagen bij ons op 

bezoek in de Lentedreef in Kortrijk. Haar 

interesse voor zijn project in Rwanda liet 

het verlangen groeien om Kisaro in 2006 

samen te gaan bezoeken. Toen stelde 

Grietje vast dat er in mij, al van bij het 

ontstaan van het project in 1972, een 

waakvlammetje tintelde om daar ooit een 

rol te gaan spelen. Grietje was zelf ook 

sterk geïnteresseerd in vrijwilligerswerk 

maar dan wel in haar vertrouwde 

omgeving niet te ver van haar kinderen en 

kleinkinderen. Zo was ze onder andere heel 

actief in seniorenbegeleiding, in Tele-

onthaal en bij cultuurevenementen. 

Vorig jaar kwam ze, vergezeld van haar 

kinderen en kleinkinderen, een laatste 

bezoek brengen aan Kisaro. Grietje, je 

vrienden in Kisaro zijn bedroefd om je 

heengaan. (Gerard Moerman) 

Dankbare herinnering aan 

Jo Wieme 
° Oudenaarde, 31 januari 1959 

+ Maarke-Kerkem, 28 januari 2022 

 

Jo is de zoon van Daniel Wieme, de broer 

van Broeder Cyriel en van mijn moeder 

Maria Wieme.  

Hij heeft de geschiedenis van het project 

Kisaro met de paplepel binnengekregen en 

is er heel zijn leven bijzonder door 

aangetrokken geweest. Hij had vanuit zijn 

opleiding als landbouwer en onder-

houdsmecanicien voor landbouwma-

chines heel wat ervaring. Die ervaring heeft 

hij enkele jaren vóór het overlijden van 

broeder Cyriel al in Kisaro in praktijk 

gebracht. Hij was dan ook een waardevolle 

pion in mijn missie. Jaarlijks kwam hij 

enkele maanden om de tractoren en 

voertuigen te reviseren.  

Hij had ook een belangrijk aandeel in het 

verhogen van de landbouwopbrengsten. 

Zijn slepende ziekte heeft hem, nu hij met 

pensioen kon gaan, belet om zich volledig 

ten dienste te stellen van ons project.  

Het was zijn uitdrukkelijke wens dat wij een 

kleine asurn zouden meenemen naar 

Kisaro. Jo, je was er zeer geliefd en 

gewaardeerd, Kisaro mist je. (Gerard Moerman) 
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Fiscale attesten (redactie). 

 

Wie een bedrag overschrijft van minstens 40 euro op jaarbasis, krijgt van ons begin 2023 een 

fiscaal attest.  

Dit bedrag gaat rechtstreeks naar het project in Kisaro, en in ons tijdschrift lees je waaraan 

het besteed wordt.  

Voor elke euro die jij bijlegt, betaalt de Belgische schatkist jou fiscaal bijna een halve euro 

terug. 

Wil je je bijdrage spreiden over het jaar, dan geef je je bank een bestendige opdracht om elke 

maand een (klein) bedrag over te schrijven op onze rekening. 

 

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. 

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