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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 46, NR. 2 

 

ZOMERNUMMER 
 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezer, 

De zomer is in ’t land en Gerard Moerman is terug uit Rwanda. 

Dit jaar staat in het teken van 100 jaar broeder Cyriel en 50 jaar project Kisaro. Voeg daar nog 

bij dat Gerard dit jaar 80 wordt en we hebben reden genoeg om te feesten. Dat doen we op 1 

en 2 oktober. Je leest er alles over in dit nummer (blz. 4 en 14). Zorg alleszins dat je erbij bent 

en schrijf nu al in voor de brunch, ditmaal in Bokrijk, in het Sint-Jozefinstituut, het vroegere 

klooster, waar het allemaal begon.  

We blikken bij wijze van voorbereiding in het zevende en achtste deeltje van ‘Focus’, terug op 

wat er in Kisaro allemaal gebeurde in de periode van 2010 tot heden (blz. 10). Marc Dedecker 

interviewt Jean-Chrisostome, pionier van het eerste uur in Kisaro (blz. 16). 

En uiteraard is er het verhaal van Paul (blz. 5) en de kroniek van Gerard, die na een vrij lange 

afwezigheid weer naar zijn geliefd Kisaro kon vertrekken (blz. 20). 

Uiteraard zijn er ook de weetjes die je traditiegetrouw achteraan vindt. 

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 als 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 fijne 

zomervakantie! 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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VIERING VIJFTIG JAAR KISARO (1 en 2 oktober in Bokrijk) 

Zorg dat je erbij bent: op 1 en 2 oktober vieren we vijftig jaar Kisaro in het 

vroegere klooster van de broeders,  waar het allemaal begon (zie ook blz 14. 

Evariste Safari, onze directeur van het CPPA komt al enkele dagen eerder naar België en hij 

blijft ook enkele dagen nà de viering. We zullen met hem overleggen over de toekomst van 

het project, maar  hem ook enkele mooie plekjes van Limburg en België laten zien. 

Zaterdag 1 oktober om 14.00 u start de academische zitting (op uitnodiging), gevolgd door 

de voorstelling van het fotoboek en de opening van de tentoonstelling.  

Vanaf 16.00 u is iedereen welkom op de tentoonstelling. 

Om 16.00 u start de wandeling ‘Bokrijk, de broeders en Kisaro’ en die duurt iets meer dan een 

uur.  

 

Zondag 2 oktober is er onze Rwandadag, dit jaar met een bijzondere allure. 

Van 10.00 tot 14.00 u vergasten we jullie op een heerlijke brunch, met welkomstdrink en een 

tombola altijd prijs. Voor deze brunch moet je inschrijven. 

De prijs voor de brunch is 25 euro per persoon. Kinderen van 3 tot 12 betalen 

10 euro. Inschrijven doe je door het bedrag over te schrijven op rekening 

BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro met vermelding van naam, 

aantal volwassenen en kinderen, en met wie je eventueel wil samenzitten. 

Je kan inschrijven tot 25 september, maar dat mag ook vandaag al; dan 

vergeet je het niet. 

Wie via een van onze bestuursleden wil inschrijven kan dat doen bij José 

Voorter, tel. 0476416276, jose_voorter@hotmail.com, of bij Jef Gabriels, 

jef.gabriels@telenet.be. 

Ook zondag kan je wandelen: om 10.00 u zodat je voldoende honger hebt voor de 

aansluitende brunch, of om 14.00 u, na de brunch. 

En tussendoor kan je de tentoonstelling bezoeken; die is ’s zondags open van 10.00 tot 18.00 

u. 

Al deze activiteiten vinden plaats in en om de hoeve van het 

vroegere klooster van Bokrijk, Hasseltweg 383, 3600 Genk (of 

achterom rijdend via de Kneippstraat). 

 

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

Hier lees je het tweede deel van het verhaal 
van Paul, die op driekoningendag 2022 
naar Kisaro vertrok. Het is gebaseerd op 
zijn dagboek. 
 

Vrijdag 25 februari 2022 

Er moet nog 1,5 ha tarwe geoogst worden. 
Maar dat verloopt traag door het wissel-
vallige weer. Morgen is het de laatste zater-
dag van de maand. Dat betekent ‘Umu-
gandadag’. Er wordt verwacht dat de 
mensen werk uitvoeren dat ten goede 
komt aan de gemeenschap. Op de staf-
meeting beslissen de leden om, indien het 
weer het toelaat, tarwe te oogsten. Alle 
werkkrachten zullen worden ingezet om 
tijdig het koren geoogst te krijgen. 

 
De schoven worden met de tractor van de 
terrassen naar de dorpsplaats gebracht, 
waar ze worden omgekipt voor het dorsen. 
Daarna worden de strobalen opgeslagen in 
een loods. 

 

Zaterdag 26 februari 2022 

Pacifique Igirimpuhwe, zoon van Evariste 
Safari,  huwt vandaag met Jeanne d’Arc 
Uwineza. Zondagmiddag zijn de Kisaro-
leden uitgenodigd ten huize Safari in 
Byumba. 
 

 
Maandag 28 februari 2022 
 
De invloed van de klimaatverandering is 
ook te merken in Kisaro. Rwanda heeft een 
tropisch regenklimaat met twee regen-
seizoenen: van half maart tot begin juni en 
van half september tot december. Tijdens 
de maand februari is in Kisaro uitzonderlijk 
veel neerslag gevallen.  
Jean Bosco Ntahorugiye noteert dagelijks 
in een schriftje de regenstand die hij 
opneemt met de pluviometer. De waardes 
van de maand februari worden vergeleken 
met die van de vorige jaren: 198 mm in 
2022, 49 mm in 2021 en 67 mm in 2020. Op 
woensdag 2 maart 2022 bedroeg in Kisaro 
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de gemeten hoeveelheid neerslag over een 
periode van 24 uren zelfs 24 mm. Een 
millimeter regen komt overeen met 1 liter 
water op een oppervlakte van 1 vierkante 
meter. Het regenseizoen is dit jaar vroeger 
begonnen, met alle consequenties voor het 
zaai-, plant- en oogstmoment in het 
Centrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 1 maart 2022 
 
Eric Bangambiki leidt de metselaarsploeg in 
Kisaro. Hij volgde Caroli Havugimana op als 
verantwoordelijke van het departement 
Bouw in het Centrum. De bouwwerken aan 
het eerste blok van de lagere school in 
Rubona lopen ten einde en Eric vroeg me 
om het resultaat te komen bekijken. Eerlijk 
gezegd, het is een mooi schoolgebouw dat 
decennialang zal meegaan. De metselaars-
ploeg mag er trots op zijn! Dankzij de 
subsidies van de Nederlandse stichting 
Wilde Ganzen met bovenop de eigen 

inbreng van ons Comité kan dit school-
project gerealiseerd worden. 
 
Het scholencomplex werd gebouwd 
volgens de hedendaagse Rwandese 
normen. In het bouwontwerp is ervoor 

gezorgd dat aan beide zijden van het 
gebouw voldoende daglicht kan binnen-
vallen en de gevelroosters boven de 
vensters zorgen voor voldoende luchtver-
versing.  
 
Momenteel is het eerste blok volledig 
afgewerkt en wordt de laatste hand gelegd 

aan de ondergrondse cisterne. Via de 
dakgoten komt het regenwater in dit reser-
voir terecht. 
 
Een eerste reeks schoolbanken is afge-
werkt en staat klaar om naar Rubona te 
worden vervoerd. De kinderen kijken vol 

verlangen uit om de eerste vier nieuwe 
klaslokalen te mogen betrekken.  
 
Dan komt het volgende blok vrij om vervan-
gen te worden door een  nieuwbouw.
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Voor dit volgende blok (het achterliggende 
gebouw op de foto op vorige bladzijde) 
werd via de VRV Umubano een subsidie 

aangevraagd en toegezegd door de 
provincie West-Vlaanderen.

 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 3 maart 2022 
 
Door het wisselvallig weer is er de laatste 
dagen nauwelijks tarwe geoogst, maar 
vandaag hadden we een prachtige dag. We 
oogstten de voorbije twee weken 6 ha 
tarwe. 
Ik vraag aan Leonidas Kanyabikari, ver-
antwoordelijk voor de landbouw, of hij 
tevreden is over de opbrengst. “Zeker, we  

 
 
 
 
 
 
 
 
hebben een heel mooie oogst gehad. 
Tarweplanten houden van een vruchtbare 
grond, veel zonlicht en warmte. Al die 
factoren zijn van invloed op de oogst. De 
voorbije twee weken hebben alle 
werklieden immens werk geleverd. 
Vandaag werd het laatste graan gedorst en 
uitgestrooid op een zeildoek. Door wind en 
zon verliezen de korrels snel vocht en kan 
het graan in zakken worden bewaard.” 
 
Zijn collega Juvénal Gahima knikt: “Broeder 
Cyriel heeft ons de knepen van het vak 
geleerd. Ja, hij was de beste leermeester; 
hij heeft ons gezegd hoe de terrassen te 
bewerken, wanneer te zaaien, te oogsten, 
te dorsen,… Aan hem hebben we alles te 
danken.” 

De metselaarsploeg van Kisaro die in Rubona het nieuwe scholencomplex bouwt: Eric 

BANGAMBIKI, Boniface KAMALI, Jean Paul MAHAME, Emmanuel GAPERI, Jean de Dieu 

BABUZINTURO, Jean UWIRIRANGABO, Bienvenue NIYOKWIZERWA, Juvenal NDAYAMBAJE, 

Celestin BIZIMANA. 
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Woensdag 9 maart 2022 

In Kisaro, op een hoogte van 2.200 meter, 

kan het ontzettend hard waaien en 

regenen. We zijn dan ook niet erg 

geschrokken van de zware storm die 

vanmiddag over het land raasde en voor de 

nodige overlast zorgde. In de secteur Kisaro 

bleef het eerder beperkt tot zeer hevige 

rukwinden en regenvlagen. De schade is 

vooralsnog beperkt: een omgevallen muur 

en enkele losgekomen dakplaten in één 

van de fermettes. De stallen, hangars en 

andere gebouwen in het Centrum bleven 

gevrijwaard.  

Dit in schril contrast met wat op 10 maart 

in ‘The New Times’ van Rwanda wordt 

bericht. 

“Meer dan 10 districten vragen om steun 

voor het herstel van honderden klaslokalen 

die woensdag in het hele land werden 

beschadigd door stormen. De meest 

getroffen districten zijn onder andere 

Gicumbi, Burera, Rulindo, Muhanga, 

Ruhango, Rutsiro, Karongi, Musanze, 

Kirehe en Gakenke. Vier scholen in het 

district Rulindo werden beschadigd, terwijl 

in het district Musanze een school schade 

leed. Philippe Habinshuti, de permanent 

secretaris van het ministerie dat 

verantwoordelijk is voor het beheer van 

noodsituaties, zei dat  de schade nog 

steeds wordt geteld. Hij zei dat tot nu toe 

meer dan 1.000 huishoudens sinds de-

cember vorig jaar zijn getroffen door 

rampen.” 

Donderdag 10 maart 2022 

 

Na een kort oponthoud door de regen van 

de afgelopen maand, is de aardappeloogst 

van start gegaan. Met een inzet van een 

zestigtal werklieden worden de aard-

appelen op een ambachtelijke manier 

gerooid; een immers handwerk. De 

kwaliteit en de opbrengst zijn dit jaar 

opnieuw een succes. Volgens Leonidas 

Kanyabikari mag de opbrengst op 150 ton 

geschat worden.  

Vrijdag 11 maart 2022 

Nu de oogst van tarwe achter de rug is, 

worden de vrijgekomen terrassen klaar-

gemaakt voor het volgende seizoen.  

Pronkend met de nieuwe nummerplaat op 

de tractor (zie vorig nummer) ploegt 

Juvenal Gahima de zware grond. “Ploegen 

maakt de bodem extra vruchtbaar. Maar 
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goed ploegen en rechte voren trekken is 

een kunst. Het is niet gemakkelijk om de 

kromming van de terrassen te volgen, maar 

het resultaat geeft voldoening.” zegt 

Juvenal.  

En de boer ploegde voort, nostalgie die op 

deze Rwandese heuvel nog van toepassing 

is. 

Vrijdag 17 maart 
 
Vanmorgen vertrekt Gerard in Zaventem, 
vanavond zal hij hier zijn. Voor mij zit het 
verblijf er weer bijna op. Enkele dagen 
samen met Gerard, dan ga ik nog even naar 
Kigali bij de zusters en vlieg ik terug naar 
België. Maar Kisaro blijft in mijn hart, ik 
hoop er over niet al te lange tijd te kunnen 
terugkeren. 

 

Onze website: www.kisaro.be (redactie) 

 

 

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 berichten, 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/
http://www.kisaro.be/
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Focus 2022 (redactie) 

Het jaar 2022 is een jubeljaar voor het Kisaroproject. Het bestaat dan 50 jaar, Gerard Moerman 

wordt tachtig, en broeder Cyriel werd honderd jaar geleden geboren. We overspannen deze periode 

in een achttal artikels.  Hieronder leest u de twee laatste.  Het geheel kan je overschouwen in een 

tentoonstelling  in de voormalige boerderij van het Sint-Jozefinstituut  in Bokrijk, op zaterdag 1 en 

zondag 2 oktober 2022. 

 

7. De actieve laatste levensjaren van broeder Cyriel 

(2011-2015)  

 

In maart 2011 wordt een dossier ingediend 

voor de vernieuwing van de concessie-

vergunning van de heuvel van Kisaro. De 

oorspronkelijke uit 1980 was tijdens de oorlog 

verloren gegaan. 

In de loop der jaren zijn de aardappelen een 

groot succes geweest. Ook de kweek van  

 

varkens levert goede resultaten op. Maar er 

ontbreekt nog iets: een goede organisatie van 

de kunstmatige inseminatie. In 2011 beslist het 

provinciebestuur van Limburg om - gespreid 

over enkele jaren - de uitbouw te subsidiëren 

van de accommodatie voor de ki van varkens: 

nieuwe stallen, een collectiezone en een labo. 

Op de nationale landbouwtentoonstelling van 

2012 is de varkensteelt in Kisaro een 

blikvanger. Dankzij de nieuwe infrastructuur 

zal de varkenskweek steeds belangrijker 

worden zowel in het Centrum als bij de boeren 

in de omgeving. Kisaro zal een referentiepunt 

worden voor de ki van varkens in Rwanda. 

Vanwege de gewijzigde wetgeving in Rwanda 

wordt de vzw - waarvan mr. Jean-Marie 

Mugemana intussen al jaren de voorzitter is –  

omgevormd tot een ngo. Dit heeft ook invloed 

op de procedure om de concessie te 

vernieuwen. Deze kan in mei 2014 afgerond 

worden. Daardoor kunnen hoevetjes gebouwd 

worden voor jonge boeren die ze tien jaar 

pachten, en vervolgens hun eigen grond kopen 
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buiten het Centrum.  De bouw van de 

fermettes, met subsidies van de provincie 

West-Vlaanderen, start onder leiding van 

Gerard Moerman, die vanaf nu zes maanden 

per jaar in Kisaro zal verblijven. Dit systeem 

vervangt de opleidingsvorm die in 2010 startte, 

maar grotendeels faalde. 

Ook worden elk jaar een tiental regen-

waterputten gebouwd, met subsidies van 

Rotary en andere verenigingen in het thuisland, 

ook van het Limburgs provinciebestuur. Tot op 

heden zijn er meer dan honderd gebouwd. De 

put wordt gegraven, de cisterne gemetseld, 

waterdicht bekleed, afgedekt en voorzien van 

een eenvoudige robuuste handpomp. Vanaf de 

daken wordt het regenwater naar de put 

geleid, waar het fris blijft. 

Op 24 augustus 2013 wordt broeder Cyriel 91 

en de kinderen van Kirenge vieren zijn 

verjaardag. Op de soepbedelingsdag krijgen 

alle aanwezigen tevens een zakje bloem. 'Geeft 

hun te eten' is het motto dat de broeder zijn 

hele leven lang geïnspireerd heeft.  

In november wordt voorzitter J.M. Mugemana  

opgenomen in het ziekenhuis. Hij overlijdt op 3 

januari 2014. Na zijn rechtenstudie in Leuven, 

kwam hij in 1977 in contact met broeder Cyriel, 

was minister en bleef tot zijn levenseinde een 

gewaardeerd jurist. Zijn echtgenote Xavérine, 

eveneens juriste, is bereid het voorzitterschap 

van de ngo over te nemen.  

Eind 2014 wordt broeder Cyriel - in zijn 93ste 

levensjaar - ziek en hij wordt naar België 

overgevlogen waar darmkanker met uit-

zaaiingen vastgesteld wordt. Hij overlijdt op 13 

januari 2015. Na twee indrukwekkende 

plechtigheden, in Genk en in Kisaro, wordt zijn 

asurn op 14 maart in een monumentje in het 

Centrum geplaatst. 

 

De organisatie in Kisaro wordt herschikt. 

Evariste Safari krijgt de leiding, Gerard 

Moerman is adviseur en verzorgt de contacten 

met België. Het Centrum laat een film maken 

over het leven en werk van broeder Cyriel. Het 

werk gaat voort en 'het testament van broeder 

Cyriel' wordt uitgevoerd. 
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8. Gerard, de ondernemer (2016-2020) 

Gerard Moerman - zes maanden per jaar in 

Kisaro - zorgt ervoor met z'n ervaring als 

ingenieur in de bouw dat het 'testament' van 

broeder Cyriel op korte tijd uitgevoerd wordt. 

Een greep uit de realisaties tussen 2015 en 

heden. In Sayo wordt een gemeenschapshuis 

met gebedsruimte gebouwd en in het 

afgelegen Gitatsa een gezondheidspost en een 

kleuterschool. Tal van kerkjes worden 

opgeknapt en/of uitgebreid, in Kisaro-Murama 

wordt een parochiegebouw met pastorie 

opgetrokken en Gerard houdt hiermee de 

bisschop aan zijn woord: Kisaro wordt een 

eigen parochie met als patroonheilige Sint-

Cyrillus.  De vernieuwing (afbraak én  

 

renovatie) van de school van Murama, de 

eerste die broeder Cyriel ooit bouwde, is een 

gigantisch werk met een kostprijs die 100.000 

euro benadert. 

In en om het Centrum werden meer dan 

honderd regenwaterputten gebouwd en ter 

beschikking gesteld, 15 fermettes gebouwd en 

verpacht, de toegangswegen en taluds hersteld 

en tal van sociale woningen opgetrokken. Een 

nieuwe lichte vrachtwagen, een Fuso Canter, 

een luchtdrukpistool voor de varkensslachterij  

en honderden kruiwagenwielen worden 

aangekocht. De ateliers en de koelruimten 

verhuizen in 2016 van het domein van de 

broeders naar de concessie. Vorming is een 

belangrijk jaarlijks terugkomend item en 

beloftevolle jonge medewerkers worden 

aangespoord om verder te studeren aan de 

hogeschool en de universiteit. 

Bij zijn laatste bezoek aan Kisaro, in 2016, is 

pastoor Oosterbos gevallen. Hij wordt 

gerepatrieerd maar zal nooit meer helemaal de 

oude worden. Op zijn verzoek wordt het 

Comité in het Genkse gereorganiseerd en 

gedeeltelijk vernieuwd. Jef Gabriels neemt het 

voorzitterschap over, het comité verwerft 

opnieuw de toestemming om fiscale attesten 

af te leveren en het tijdschrift vertelt elk 

trimester wat er in Kisaro allemaal verwe-
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zenlijkt wordt met de giften en de project-

subsidies die blijven binnenkomen. Zo wordt 

het vertrouwen in het project niet alleen 

behouden, maar zelfs versterkt. 

Sinds 2018 zendt het Sint-Jozefininstituut in 

Bokrijk in overleg met het Comité jaarlijks een  

 

tiental vijfdejaars van de school samen met een 

paar begeleidende leerkrachten  uit op 

inleefreis naar Kisaro.  

In december 2018 overlijdt pastoor Jan 

Oosterbos. Hij was gedurende decennia de 

drijvende kracht achter het Comité dat van 

hieruit het werk in Kisaro ondersteunt. Bij zijn 

overlijden  laat hij een erfenis van meer dan 

240.000 euro achter, een bedrag dat 

overeenkomt met ongeveer driemaal de 

jaarlijkse omzet van het Comité. 

 

In april 2019 wordt de roman Fureri 

gelanceerd. De auteur Marc Dedecker 

baseerde zich op de dagboeken van broeder 

Cyriel. Er werden reeds meer dan 500 

exemplaren verkocht. De allerlaatste 

beschikbare exemplaren kan je kopen tijdens 

de tentoonstelling op 1  en 2 oktober. 

In 2020 sloeg zowel bij ons als in Rwanda de 

coronapandemie keihard toe, moest de 

inleefreis geannuleerd worden en was het 

moeilijk om naar Rwanda te reizen. Dat belette 

ons niet om in 2020 en 2021 een 

 

nieuwe terreinwagen aan te schaffen en een 

hele reeks schoolgebouwen, die meer dan 

veertig jaar geleden door broeder Cyiel 

opgetrokken werden, grondig te renoveren of 

te vervangen. De scholen van Murama en 

Rubona, wijken van Kisaro, kregen een flinke 

beurt. 

Dat werd allemaal mogelijk gemaakt door de 

honderden vrienden die het project Kisaro een 

halve eeuw met giften, raad en daad steunden, 

door enkele belangrijke legaten, door de steun 

van tal van overheden, organisaties en scholen, 

zoals de provinciebesturen van Limburg en 

West-Vlaanderen, de stadsbesturen van Genk 

en Deinze, de Stichting Wilde Ganzen, de 

Vierde Pijlers, meerdere Rotaryclubs, de 

scholen van Bokrijk en Sint-Truiden, en vele 

anderen. 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat broeder 

Cyriel geboren werd en vijftig jaar dat hij naar 

Rwanda vertrok. Gerard Moerman wordt 

tachtig. Dat vieren we op 1 en 2 oktober 2022; 

daarover leest u meer op blz.14. 
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Wees erbij op 1 en 2 oktober: Kisaro 50-80-100 in 

Bokrijk  (redactie)

Het jaar 2022 is een jubeljaar voor het 

Kisaroproject. Het bestaat dan 50 jaar, 

broeder Cyriel werd honderd jaar geleden  

 

geboren en Gerard Moerman die de taak 

van de broeder in Kisaro na zijn overlijden 

overnam, wordt 80. In de vorige nummers 

belichtten we telkens één periode uit de 

geschiedenis van het project. Nu richten 

we de schijnwerper op de viering van 1 en 

2 oktober aanstaande.  

Terug naar waar het begon 

Voor de viering van het ‘gouden project’ 

keren we terug naar het Sint-Jozefinstituut 

in Bokrijk, het vroegere klooster van de 

broeders van de Christelijke Scholen en de 

hoeve waar broeder Cyriel zijn vaardig-

heden aanscherpte en de kiem van het 

project Kisaro werd gelegd.  

Gedurende het weekend van 1 en 2 

oktober 2022 wordt deze hoeve de plaats 

waar je moet zijn. Zowel zaterdag als 

zondag vinden daar tal van activiteiten 

plaats die je als sympathisant van Kisaro 

zeker niet mag missen. 

Een tentoonstelling en een fotoalbum van 

250 bladzijden 

Paul Ackermans, archivaris van het comité, 

die in de jaren tachtig enkele jaren in Kisaro 

werkte en ook dit jaar drie maanden naar 

ginder trok, verzamelde het voorbije jaar 

tienduizenden foto’s, dia’s en filmpjes en 

selecteerde er enkele honderden waarmee 

hij een schitterend fotoboek samenstelde 

dat de geschiedenis van het project 

schetst, zowel in Kisaro als in Genk. Een 

aantal markante foto’s worden verwerkt in 

een tentoonstelling in de turnzaal van de 



 

15 
 

hoeve. Je kan deze tentoonstelling 

bezoeken op zaterdag 1 oktober van 16.00 

tot 18.00 u en zondag 2 oktober van 10.00 

tot 18.00 u. De toegang is gratis. Als je wil 

kan je daar ook het prachtige fotoalbum 

kopen voor 30 euro. 

Een wandeling  

Stefan Meyvisch en Geert Swartenbroekx, 

twee van onze comitéleden, ontwierpen 

een  geleide wandeling (van iets meer dan 

één uur) die start aan de hoeve en die niet 

alleen op de natuur gericht is en op de 

aanwezigheid van de broeders en van 

broeder Cyriel in het bijzonder, maar ook 

op de situatie aldaar voor er broeders wa-

ren (groenteteelt, zandwinning, Kneipp) en 

op de evolutie van de omgeving na het 

vertrek van de broeders. 

 

Er zijn drie wandelmomenten voorzien: za-

terdag om 16.00 na de opening van de 

tentoonstelling, zondag om 10.00 - waarna 

je kan brunchen als je ingeschreven bent - 

en om 14.00. De deelname aan de wande-

ling is gratis. Drank (en eten) moet je be-

talen. Als je met een groep aan de wande-

ling wil deelnemen (jeugdbeweging, 

senioren,…) geef dan een telefoontje aan 

Stefan Meyvisch (0494/441648); dan 

kunnen we voldoende gidsen voorzien. 

De Rwandadag 

De Rwandadag vindt dit jaar plaats op 2 

oktober. Net zoals vorig jaar voorzien we 

tussen 10.00 en 14.00 u een uitgebreide en 

lekkere brunch, eveneens in het Sint-

Jozefinstituut. Je kan die brunch combi-

neren met een wandeling of met een 

bezoek aan de tentoonstelling. Je kan er 

Evariste Safari ontmoeten, onze directeur 

van het Centrum in Kisaro en uiteraard 

Gerard Moerman, onze coördinator. 

José, Marleen, Geert, Annie, Marthe, Paula 

en vele anderen zorgen voor deze heerlijke 

brunch met welkomstdrink vooraf, een 

dessertbuffet achteraf en een tombola 

‘altijd prijs’ tussendoor. 

Voor deze brunch moet je uiteraard 

inschrijven. De prijs voor de brunch 

bedraagt 25 euro per persoon. Kinderen 

tot 12 betalen 10 euro, kinderen onder de 

drie niets. Voor de brunch moet je 

inschrijven. Dat kan door het bedrag over 

te schrijven op rekening BE77 7370 2005 

9542 van de vzw Comité Kisaro met 

vermelding van je naam, het aantal 

volwassenen en kinderen, en ook met 

wie je eventueel zou willen samenzitten. 

Je kan inschrijven tot 25 september, maar 

je mag dat ook vandaag al doen; dan 

vergeet je het niet. Wie via een van onze 

bestuursleden wil inschrijven kan dat 

doen bij José Voorter, tel. 0476416276, 

jose_voorter@hotmail.com, of bij Jef 

Gabriels, jef.gabriels@telenet.be. 

 

mailto:jose_voorter@hotmail.com
mailto:jef.gabriels@telenet.be
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Pionier Jean-Chrisostome Ayimana (Marc Dedecker) 

De lezers van FURERI  zullen het zich 

herinneren: de start van ons Kisaro-

centrum is niet simpel verlopen. Toen 

Cyriel in 1974 met eenentwintig leerlingen 

van de landbouwschool uit Byumba naar 

Kisaro trok om het geleerde in de praktijk 

om te zetten was het zwoegen. De broeder 

had zijn plannen ontvouwd en 21 

leerlingen zouden meedoen, degenen van 

wie hij vond dat ze sterk waren en thuis 

liefst over een stukje grond beschikten om 

het geleerde daar in de praktijk om te 

zetten. En zichzelf ermee van eten te 

voorzien. Van die 21 bleven er na drie 

maanden niet meer dan zeven over en drie 

maanden later nog amper vier: Félicien, 

Mattias, Jean-Baptist en Jean-Chrisostome. 

Dat waren wel flinke kerels, mannen die 

van aanpakken wisten en een 

onnavolgbaar spoor zouden nalaten in 

Kisaro en omgeving. Mattias zou zelfs door 

‘zijn heuvel’ verkozen worden als 

vertegenwoordiger van zo’n honderd 

families, Félicien zou promotor worden van 

de landbouw op de parochie Bungee en 

Jean-Baptist zou de eerste zelfstandige 

boer van Kisaro worden. Dat er zoveel 

jongens achterbleven is niet te 

verwonderen: heuvels manueel terras-

seren was zwaar, het was een werk met de 

kruiwagen en de enige manier om de 

heuvels klaar te maken voor een duurzame 

landbouw. Cyriel was verplicht ter plaatse 

naar nieuwe arbeidskrachten te zoeken. Hij 

beloofde ze eten en slaagde erin dertig 

mannen te rekruteren. Hij verdeelde ze in 

twee groepen van vijftien. Ze zouden 

afwisselend een week thuis op hun 

boerderij werken en een week helpen bij 

het terrasseren. Maar wat een werk was 

dat niet. De grond was weliswaar zeer 

vruchtbaar, maar het terrein was 

overwoekerd met onkruid en Hubert 

Schoofs heeft zich bijgevolg aan tafel gezet 

om een wegennet uit te tekenen en te 

laten aanleggen. De actuele weg van het 

Centrum naar het logementshuisje is met 

andere woorden van Huberts hand. Rechts 

ervan lag de heuvel die in terrassen moest 

worden aangelegd. Eenmaal ermee klaar 

werd begonnen aan de grote heuvel die 

iets verderop lag. In 1983 was deze af. 

Daaraan heeft Jean-Chrisostome een grote 

bijdrage geleverd. Voor schrijver dezes was 

het een aangename verrassing toen Paul 

Akkermans via WhatsApp liet weten dat hij 

hem ergens tegen het lijf was gelopen en 

dat deze man praatvaardig was. Hij is 

ondertussen met pensioen en was dadelijk 

bereid een interview toe te staan over zijn 

levenservaringen.   

We hebben vastgesteld dat Jean- 

Chrisostome een ware pionier is geweest. 
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Hij is ondertussen 66 jaar, zijn zoon Eric 

heeft een baan in het Kisaroatelier en 

hijzelf was de rechterhand van broeder 

Cyriel. Hij beschreef me uitvoerig zijn 

levensverhaal, ik die in Zutendaal met een 

zoomsessie het interview mocht doen. Paul 

stond me ginds bij. Soms kwam het gesprek 

niet goed door en dan helpt dat. Die dag 

regende het pijpenstelen in Kisaro. Het 

gekletter op het metalen golfdak kan als 

muziek in de oren klinken maar tijdens een 

videogesprek ligt dat moeilijker. Voor een 

keer konden we dat stukje Afrika aan de 

evenaar jaloers maken: een beschrijving 

van het maartse zomerweertje van hier. 

Jean Chrisostome vertelde gemakkelijk 

over zijn belevenissen, zijn adoles-

centenjaren, zijn gezin met zes kinderen 

(waarvan helaas een kind gestorven is) en 

over de noeste arbeid in Kisaro. Later 

belandde hij in de groenteverkoop. Een vak 

waarvoor hij met zijn radde tong best 

geschikt geweest zal zijn. De groente-

verkoop in Byumba werd in die tijd 

georganiseerd door onze broeders van 

Byumba via een coöperatieve die door 

broeder Alexis was opgericht. De overheid 

zag dat echter niet graag gebeuren, reden 

waarom Cyriel aan Jean Chrisostome 

voorstelde dat hij de handel zou voort-

zetten. Cyriel leende hem een vrachtwagen 

en steunde hem met woord en daad. Tot 

aan de oorlog heeft Jean-Chrisostome dat 

werk gedaan.  

Het moet gezegd dat Cyriel hield van diens 

temperament. Dat kan je lezen in ons 

Kisarotijdschrift van 1980. Jean-Chrysos-

tome is de criticus, die alles wat we hem 

voorhielden wikte en woog, schreef Cyriel, 

maar na vier jaar Kisaro was hij als niemand 

gewonnen voor ons project en was hij niet 

meer te stuiten. Zijn drive inspireerde de 

jongeren. Cyriel beschrijft een gastje van 14 

jaar dat hij terrassen zag maken. ‘Manneke, 

waar hebt gij dat geleerd?’ vroeg hij. ‘Van 

Jean-Chrysostome.’ ‘Doe voort, kleine 

boer,’ antwoordde Cyriel, ‘en kom later 

naar Kisaro’ ‘Als ik groot ben, kom ik,’ heeft 

het ventje gezegd.  

Een oude man die een paar honderd meter 

verder woonde, kreeg elke dag water van 

Jean-Chrisostome. Op een dag bedankte hij 

hem met een gift: een stuk grond. 

We lezen ook in het Kisarotijdschrift van 

1980 hoe Jean-Chrisostome Cyriels zegen 

vroeg om te mogen trouwen. Broeders 

kregen indertijd gevarieerde verantwoor-

delijkheden. ‘Ken je het wicht al lang?’ 

vroeg Cyriel. ‘Ze komt regelmatig naar de 

molen!’ ‘Ach ja, de historie van "daar bij die 

molen" is nooit ver weg, de liefde wordt er 

immers "gemalen",’ zei Cyriel schalks. ‘En, 

woont ze in de omtrek?’ vroeg hij nog. ‘Ja, 
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iets voorbij het huis van Thérèse van 

Mattias. Haar vader wou haar eerst doen 

trouwen met de zoon van een veearts, 

maar dat wilde ze niet. Ze wil mij,’ zei Jean-

Chrisostome fier. ‘En … zijt gij gehaast?’ 

vroeg de broeder. ‘Niet onmiddellijk. Ik 

wou er vooraf met u over spreken.’ 

‘Waarom verkiest dat meisje jou boven de 

zoon van de veearts?’ ‘Ze· is een vriendin 

van Thérèse en weet dat Thérèse heel 

tevreden en gelukkig is met een boer. Een 

moderne Rwandese boerin worden, dat is 

haar droom.’ ‘Dan past ze bij jou als twee 

trommelstokken. Je krijgt mijn zegen.’ 

Voor Jean-Chrisostome werd de oorlog een 

gruwel. In 1993 vluchtte hij naar Myanza, 

een oord niet ver van Kisaro en was hij 

getuige van het schot dat Cyriels hand trof. 

Jean-Chrisostome nam later de benen en 

vluchtte naar Mugambazi waar hij vier 

maanden in een vluchtelingenkamp 

verbleef. Daar hield een Canadese zuster 

zich bezig met ondervoede kinderen. Jean 

Chrisostome hielp haar en bereidde er 

samen met zijn vrouw het eten voor een 

groep van tien kinderen. De grondstoffen 

kregen ze van het hoog commissariaat van 

de refugie. Uiteindelijk gingen de 

opstandelingen akkoord dat hij terug naar 

huis trok maar daar aangekomen stelde hij 

vast dat zijn huis en inboedel vernield 

waren. Hij besloot een nieuw huis te 

bouwen aan de voet van de heuvel. Cyriel 

zorgde voor plantzaad, maar zelfs het 

zaaien was niet simpel. De velden waren 

helemaal overwoekerd door onkruid. 

Jean-Chrisostome vertelt aandoenlijk over 

het leven dat hij met Cyriel deelde. Hij 

bewondert de broeder voor zijn 

intelligentie en zijn zorg voor alleen-

staanden. Wie niet bereid was zich in te 

spannen kreeg het moeilijk maar wie wou 

meewerken of wie tegenslag had, zoals de 

armen, de alleenstaanden of wezen, 

konden onvoorwaardelijk op hem rekenen. 

‘Ik ken hem als een man die met 

onuitputtelijke inzet voor het volk ijverde. 

Terrasseren was primordiaal maar hij dreef 

door op alle vlakken.’ Jean-Chrisostome 

heeft nog steeds een immense bewon-

dering voor de broeder die geen schrik 

kende en vertelt over de dag dat ze 

terugkeerden van Kigali en getuige werden 

van militairen die het volk in het stadion 

dreven. Enkelen maakten aanstalten om 

meisjes te misbruiken. Cyriel trok erop af. 

Het hielp dat een Vlaming struis gebouwd 

is maar de militairen waren gewapend. De 

geweldloze broeder keek evenwel zo boos 

dat de militairen het hazenpad namen.  

Een zaak is duidelijk: Jean Chrisostome 

vereert Cyriel en is dankbaar voor wat hij 

gedaan heeft voor zijn volk en voor zijn 

land.        
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Kroniek van Gerard (Gerard Moerman)

Half februari ben ik begonnen met de 
voorbereiding van mijn volgende 
werkperiode in Rwanda. Voor ik mijn 
actieve periode in Kisaro beëindig en een 
wat rustiger leven ga leiden moet ik nog 
een aantal zaken afwerken en de 
overdracht aan Paul en de Rwandese staf 
voorbereiden zodat het heden mooi 
overvloeit in de toekomst. CPPA KISARO 
valt of staat niet met één persoon. Dat 
hebben we allemaal samen bewezen na 
het overlijden van de stichter broeder 
Cyriel en dat zal, naar ik hoop, ook nu 
bewezen worden. 
 
Vrijdag 17 maart 2022 
 
Ik vertrek uit Zaventem, voorzien van de 
nodige documenten en testresultaten. ’s 
Avonds kom ik in Kigali aan. Na een sneltest 
en een PCR-test mag ik onmiddellijk naar 
Kisaro. ’s Anderendaags wacht ik toch nog 
met enige ongerustheid op het bericht dat 
de PCR-test negatief is. 
Dezelfde dag komt ook de melding binnen 
dat de banden voor de voorwielen van de 
oude tractor, die via Fedex verstuurd zijn, 
in Kigali zijn aangekomen. Paul is intussen 
met Eric per vrachtwagen naar Musanze 
(Ruhengeri) met een levering zaaitarwe; 
we leveren die aan een coöperatieve land-
bouworganisatie aldaar. Paul en Eric zullen 
terugkeren met een lading travertinkalk 
voor onze landbouwafdeling. 
 
Zaterdag 19 maart 2022 
 
Om 15.00 u is er een bijzondere misviering 
in Kisaro waar ik zeker naartoe moet. De 
bisschop van Byumba komt er zijn opvolger 
voorstellen en daarna ben ik samen  met de 
kerkraad uitgenodigd in de pastorie voor 
nadere kennismaking; het gaat er gemoe-

delijk aan toe. Het is een eer dat ons project 
een dergelijke waardering krijgt. Paul 
brengt ondertussen een bezoek aan de 
ouders van Néna. Volgende week woens-
dag vertrekt Paul naar Kigali om terug te 
reizen naar Limburg. 
 
Zaterdag 26 maart 2022 
 
Ik begin het opnieuw een beetje gewoon te 
worden in mijn geliefd Kisaro. De landbouw 
heeft de laatste jaren veel betere 
resultaten behaald sedert Leonidas er de 
leiding overnam. In de varkensteelt blijft de 
leiding nog een probleem. Te veel biggetjes 
sterven bij de geboorte en de selectie van 
de kweekzeugen laat te wensen over. De 
sterfte bij de oudere biggen nadat ze  
gescheiden zijn van de zeug hebben we 
onder controle dankzij twee bijzondere 
boxen die ’s nachts verwarmd kunnen 
worden. Dat is absoluut nodig omdat de 
temperatuur dan daalt tot 15°C en de 
ideale temperatuur voor biggen is 20 à 23 
°C. We zullen een nieuwe verantwoorde-
lijke moeten aanstellen voor de varkens-
afdeling, iemand die met meer zelfstandige 
inzet en veel actiever de zaken opvolgt en 
initiatieven voorstelt en uitvoert. In de 
varkensteelt moeten we onze voorbeeld- 
en leiderspositie in het land behouden en 
het is vijf voor twaalf. De algemene verga-
dering van mei zal zich daarover beraden. 
 
April 2022 
 
De eerste helft van april verwacht ik tal van 
Vlaamse bezoekers. Op 2 april komt Gerdi 
Ampe op bezoek in opdracht van 
Umubano, onze partnervereniging uit 
West-Vlaanderen. Hij heeft vooral belang-
stelling voor de school van Murama, die 
intussen voltooid is, en voor blok 3 van de 
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school van Rubona die in mei aangepakt 
wordt, gefinancierd door de provincie 
West-Vlaanderen.  
 

Daarna komt mijn familie uit Kortrijk op 
bezoek. Met Annelies, Bart, Suzanne en 
Mathilde reis ik door Rwanda. Hun onlangs 
overleden mama en oma Grietje reist in 
onze gedachten mee. 
 

Woensdag 27 april 2022 
 

De maïsoogst werd door de weersomstan-
digheden voortdurend uitgesteld, maar vo-
rige  week konden we op een paar zonnige 
dagen met een honderdtal werknemers 2,5 
ha oogsten. De kolven worden van de 
stengels getrokken, in manden bewaard en 
vervolgens in de aanhangwagen van de 
tractor geladen. In het centrum worden die 
kolven ontgraand. Daarvoor maakten we 
anderhalf jaar geleden in ons atelier een 
machine. De volgende drie dagen is dat een 
intense opdracht voor een groep van tien 
jongeren. Het resultaat is 10 ton maïs die 
op grote zeilen op de betonnen bin-
nenplaats te drogen wordt gelegd tot de 
vochtigheidsgraad verminderd is van 23 % 
naar 12 %. Telkens als de regen dit proces 
dreigt te verstoren moet alles opgeschept 
worden en met kruiwagens binnen 
gereden,  en zo over en weer. Niemand 
klaagt want er is werk. Ondanks de lage 
lonen kan iedereen ‘een graantje mee-
pikken’. Handenarbeid is hier nog 
onmisbaar, betaalbaar en sociaal verant-
woord; een subtiel evenwicht. 
 

Woensdag 18 mei 2022 
 

Om 11.00 vertrek ik met onze bouw-
ingenieur Eric Bangambika naar de school 
in Rubona-Kisaro. De vice-maire van het 
district Rulindo en de autoriteiten van Kisa-
ro verwachten ons daar voor de officiële 
inhuldiging van de klassen van blok 1. Die 
werden gefinancierd door ons comité in 
Vlaanderen en de stichting Wilde Ganzen 
uit Nederland. We zijn daar intussen ook 

bezig met de afbraak van de klassen van 
blok 3.  
 

Donderdag 19 mei 2022 
 

Vanavond om 19.00 geef ik vanuit Kisaro 
een Powerpointpresentatie aan  de stad 
Deinze met beelden van de productie en de 
levering van schoolmeubilair voor 
Murama, dat door de stad gefinancierd 
werd. Het metalen chassis werd gelast en 
geschilderd in ons atelier en afgewerkt in 
onze schrijnwerkerij. De internetverbin-
ding was goed en de toehoorders tevreden. 
De subsidie van volgend jaar willen we 
gebruiken voor meubilair in een klas van 
Rubona. Veel dank voor de jaarlijkse steun! 
 
Ik begin aan de laatste weken van mijn 
verblijf in Kisaro en probeer de stress te 
vermijden. Taken zoals strategische plan-
ning, omschakeling naar analytische 
boekhouding, aanvraag van subsidies, 
worden nu overgedragen aan onze directie 
en stafleden. Mijn verblijfperiode sluit af 
met de Jaarlijkse algemene vergadering 
van de ngo CPPA KISARO. 
 
Tot later en…. 
 
bedankt voor jullie giften en morele steun. 
Jullie zijn echt formidabel en een belang-
rijk onderdeel van ons strategisch plan 
voor de volgende tien jaar. Tot ziens. 
 
Gerard, 
coördinator project Kisaro. 
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Bij ons in Limburg (redactie) 

De moeilijkste  coronatijden liggen achter 

ons. Dat merk je  ook in de scholen die ons 

project traditioneel steunen. De acties voor 

het Zuiden lopen weer volop en  dat mondt 

vaak uit in een mooie dotatie voor Kisaro.  

De pastorale groep van Hasp-O uit Sint-

Truiden verzamelde tijdens haar vasten-

actie niet minder dan 3.000 euro en van de 

Internest-actie van het SJIB uit Bokrijk 

mochten we een cheque van 3.900 euro in 

ontvangst nemen. Onze heel oprechte 

dank voor dit groot enthousiasme. Hopelijk 

zullen binnenkort ook de inleefreizen weer 

van start kunnen gaan.  

Rotary Genk-Noord sponsorde de bouw 

van de klas voor het zesde leerjaar in 

Gitatsa met bijna 4.500 euro. Ook die 

werken zijn voltooid en de zesdejaars 

moeten nu geen kilometers meer afleggen 

om naar school te gaan. Hartelijk dank! 

Financien (Marinette Willems) 

Ontvangsten Uitgaven Toelichting (31 mei 2022) 

      

 €          7.524,00    Giften 

 €          3.900,00    Acties 

 €              260,00    Verkoop boek Fureri 

  € 1.874,19 verzending goederen 

  € 1.192,80 drukwerk, tijdschrift 

  € 130,50 Allerlei 

  € 20.000,00 overschrijving naar Kisaro 

  € 24,20 Bankkosten 

  € 3.159,21 bijdrage Gitatsa via Rotary 

 €        11.648,00  € 26.380,90   
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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 het 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 blijven 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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