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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 46, NR. 3 

 

HERFSTNUMMER 
 

FEEST! (van de redactie) 

 

Beste Lezer, 

We keken er lang naar uit, maar nu is het zover. Begin oktober vieren we vijftig jaar project 

Kisaro. En zoveel meer. Je leest er alles over in dit themanummer. We mogen bovendien 

vieren zonder coronabeperkingen en ook dat is mooi meegenomen.  

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober ontmoeten we elkaar op de plek waar het allemaal begon: 

in de kloosterhoeve achter het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk (Hasseltweg 383 in Genk). 

Zaterdag nodigen we onze donateurs uit om een geschenkje af te halen. Zij ontvingen een 

afzonderlijke uitnodiging. Dan wordt ook de tentoonstelling geopend en kan je wandelen. 

Zondag is er onze onovertroffen Rwandadag, eveneens in Bokrijk, met een heerlijke brunch, 

de tentoonstelling en een wandeling. Schrijf je tijdig in! 

Het wordt een mooie tweedaagse en we zijn heel blij dat we niet alleen Gerard Moerman, 

maar ook onze directeur in Kisaro, Evariste Safari, mogen begroeten, samen met zijn 

echtgenote Germaine.  

Op jou konden we steeds rekenen en je kunt ons ook in de toekomst helpen bij 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 vzw in de Winterslagstraat 1 in 3600 

Genk. Een mailtje sturen of bellen kan naar  

jef.gabriels@telenet.be  of 0475/473209.  

We wensen je veel leesgenot en tot 1 of 2 

oktober! 

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. 

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

blijft ook enkele dagen na 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 een 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 de personen 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. 

Zondag kan je ook 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: ’s zondags 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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Kroniek van Gerard (Gerard Moerman) 

Dinsdag 7 juni 

 

Ik ben goed aangekomen in Zaventem en 

zal nu even in België blijven. Mijn volgende 

bezoek aan Kisaro is gepland in januari 

2023. Ondertussen reist Paul Ackermans 

eerder dit jaar, in oktober al, naar Kisaro. 

 

Tijdens de onderhandeling over de mast 

(zie onder) was ik nog in Kisaro, maar voor 

het overige haal ik het nieuws voor deze 

kroniek uit de verschillende rapporten die 

me vanuit het Centrum via internet 

wekelijks toegestuurd worden: 

- het financiële rapport en 

administratief nieuws; 

- het rapport van de stafvergadering 

die elke vrijdag plaatsvindt en het 

overzicht van de stocks; 

- het rapport van de varkenskweek; 

- het rapport van de landbouw; 

- het rapport over hulp aan zieken en 

gehandicapten; 

- het nieuws over de parochie; 

- het journaal en de planning van de 

verschillende bouwwerven. 

 

De telecommunicatiemast 

 

 
 

De meest opvallende verandering in Kisaro 

is de constructie van een 37 meter hoge 

telecommunicatiemast op de top van onze 

heuvel. Deze metalen vakwerkmast zal in 

de toekomst het uitzicht van ons domein 

domineren en het zal meteen ook vanuit de 

verre omgeving een referentiepunt zijn om 

de ligging van ons project te situeren. 

 

De Libanese maatschappij die deze 

opdracht uitvoert stuurde begin mei een 

ingenieur om te onderhandelen over de 

vergoeding die aan ons betaald moest wor-

den als schadevergoeding voor de inname 

van ongeveer 10 are waarop we 

aardappelen geplant hadden in maart. 

Bovendien wensten ze ook een grote 

hoeveelheid regenwater uit onze putten te 

gebruiken voor het aanmaken van fun-

deringsbeton. Safari en ikzelf hebben een 

 

 
 

voordelige vergoeding kunnen onderhan-

delen omdat de aannemer onder druk 

stond om onmiddellijk te beginnen omwille 

van de opgelegde einddatum van de 

constructie. De toren en de erop voorziene 

apparatuur moest namelijk eind  juni 2022 

al functioneel zijn omdat de vereniging van 

Engelstalige landen dan in Kigali een 

algemene vergadering gepland had. Deze 

organisatie vergt een wereldwijde 

communicatieverbinding en dat bleek nog 

niet in orde te zijn. Er moet ook een 

verbinding gemaakt worden met het 

openbaar elektriciteitsnet achter onze 

varkensstal.  



 

6 

 

Zou die organisatie ook weten dat daar op 

het einde van de burgeroorlog in het 

grootste geheim een massagraf leeg- 

gemaakt werd met lijkverbranding voor-

aleer broeder Cyriel terug op het domein 

toegelaten werd. Zelfs geheimen die in 

rook opgaan blijven niet geheim. 

 

Financiën en administratie 

 

De wisselkoers van de euro tegenover de 

Rwandese frank is dramatisch gedaald 

gedu- rende het laatste jaar (13%). Daar- 

tegenover staat gelukkig wel een belangrij- 

 

 
 

ke stijging van de giften die we van u 

mochten ontvangen. We stellen tussen 

januari en 15 augustus een stijging vast van 

4% in vergelijking met 2020, en dat was al 

een recordjaar. We mogen hopen dat jullie 

ons tijdens dit jubileumjaar verder helpen 

om die koersdaling van de euro op te 

vangen. 

 

 

Het is trouwens de koersdaling (14%) van 

de euro tegenover de US-dollar die de 

oorzaak is. 

Goed nieuws is ook dat we in functie van de 

analytische boekhouding een nieuw 

systeem aangekocht hebben. Evariste 

Safari en de hulpboekhoudster Solange zijn 

alle data in het nieuwe systeem aan het 

ingeven. 

 

De stafvergaderingen 

 

De afdelingschefs vergaderen elke vrijdag-

namiddag van 14 tot 16 uur. Eerst geeft de 

directeur een overzicht van de belang-

rijkste contacten die hij had buiten Kisaro 

en met het comité en de coördinator in 

België. Hij geeft eventueel een aantal 

minpunten en pluspunten aan en waar in 

het bijzonder aandacht aan gegeven moet 

worden. 

 

 
 

Vervolgens brengen de afdelingschefs ver- 

slag uit over hoe de geplande activiteiten 

hun verloop kregen en in welke mate wat 

voorzien werd ook een uitvoering kreeg. 

Aansluitend formuleren ze de planning 

voor de komende week en vragen 

eventueel hulp van de andere afdelingen. 

Meteen moeten eventuele bestellingen of 

verkopen voorgelegd worden en komen de 

personeelsbezettingen ook aan bod. Het is 

eveneens een moment van uitwisseling van 

ideeën. 
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De varkenskweek 

 

De varkens zijn ondergebracht in drie 

stallen. 

 

In stal 1 zitten de drachtige zeugen, de 

zeugen met zuigelingen en de gespeende 

biggen tot 3,5 maanden oud. 

 

Stal 2 herbergt de varkens ouder dan 3,5 

maand, de kweekzeugen voor de 

bevruchting en tot 1 maand voor het 

werpen, en de beren. Daar is ook de 

inseminatieruimte en het labo onderge-

bracht. 

De maximale bezetting voor stal 1 en 2 is in 

totaal 170 varkens. 

 

In stal 3 tenslotte worden de varkens 

ondergebracht die aangekocht werden bij 

andere kwekers, varkens om geslacht te 

worden. De maximale bezetting is 20 

varkens. Dat is ook het maximum dat we 

per dag kunnen slachten. 

 

 
 

De varkenskweek houdt heel wat risico’s 
in: ziektes, vroeggeboorten, problemen 

met de lactatie en de eerste weken na het 

verspenen.  

Jean-Bosco vervangt Melanie en is 

verantwoordelijk voor de goede opvolging. 

Hij heeft jaren ervaring opgedaan in ons 

Centrum, is al vele jaren verantwoordelijk 

voor de kunstmatige inseminatie in de 

omgeving en heeft thuis een goede 

kwekerij. Hij is ook bereikbaar buiten de 

werkuren; met zijn motor is hij voor 

noodgevallen vlug ter plaatse. 

De landbouw 

 

Het voorbije kwartaal was hoofdzakelijk 

een oogstperiode. In mei werd de maïs 

geoogst, gedroogd, ontgraand; er kon 13 

ton maïs verkocht worden, een opbrengst 

van 6,4 ton/ha. Dat is uitzonderlijk goed. 

In juli werd de sorghum geoogst, gedroogd 

en gedorst. We hebben ruim 10 ton kunnen 

verkopen. De opbrengst was 3 ton/ha. 

Voor maïs en sorghum haalden we 

recordopbrengsten en er was dus reden 

voor een oogstfeest waar we de 

gelegenheid hadden om de chef Leonidas, 

zijn monitoren en de werklieden te 

feliciteren. 

In de eerste helft van augustus hebben we 

de tweede tarweoogst van dit jaar kunnen 

maaien, inhalen en dorsen.  De opbrengst 

is 1,8 ton/ha en dat is relatief laag door te 

grote droogte; de opbrengst van februari 

was ruim 2,5 ton. 

 

 

 

De tarwe werd meteen zongedroogd en 

gezuiverd en zal later verkocht worden 
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deels aan de staat als zaaigraan en deels 

aan handelaars.  

Half juli zijn we ook begonnen met het 

oogsten van 300 aren staakbonen. De op-

brengst is gemiddeld 2 ton/ha, wat goed is. 

 

De aardappeloogst gaat bijna het hele jaar 

door. Er is voor het planten wel een 

onderbreking van drie maanden (mei tot 

juli) door het groot droog seizoen. De 

opbrengst was de laatste drie maanden 

slechts 18 ton/ha, dus ver onder ons record 

van  30 ton/ha. Het oogsten van de 

aardappelen proberen we vanaf juni wel 

wat te rekken zodat er nog tot september 

aardappelen beschikbaar zijn. Het planten 

hebben we dit jaar vervroegd naar de 

eerste dagen van augustus zodat we vanaf 

half oktober misschien de eerste oogst al 

kunnen binnenhalen. Daardoor hopen we 

de verkoopperiode zo kort mogelijk te 

onderbreken. We hadden het geluk al in de 

eerste helft van augustus de eerste 

regenbuien te krijgen.  

 

Hulp aan zieken en gehandicapten 

  

Directeur Evariste Safari schrijft me het 

volgende: 

“Les handicapes que le Centre aide en 

terme de payement du minerval pour les 

enseignements spécialisés sont au nombre 

de sept personnes.  

A l'école des sourds-muets de 

Nyamirambo-Kigali, il y a MUSANASE 

Esperance et  MUKANIYONSHIMA Marie 

Claire dans l'école secondaire et SUGIRA 

UGANZE Délicieux dans l'école primaire. 

A l'école des aveugles de Kibeho-Province 

du Sud, il y a HAKIZIMANA Théophile et 

UMUHIREWIMANA Philbert dans l'école 

primaire et HABUMUGISHA Samuel dans 

l'école primaire. 

A l'école des handicapés de Gatagara-

Province du Sud, il y a MUKANDAYISENGA 

Libératha dans l'école primaire. 

IRAKOZE Désire Patient, le petit garçon 

pour lequel nous avons payé les opérations 

et les frais médicaux  à Gatagara, il va bien 

et il étudie dans une école primaire sur sa 

colline natale. 

Par ailleurs, KAREMERA Dominique, le 

sourd-muet, il va bien dans sa fermette, lui, 

sa femme et son enfant. Il continue son 

travail au Centre dans le jardinage.  

AHIMANA Pierre, le malade-mental, il va 

bien aussi. Nous payons le transport et les 

consultations trimestrielles à Kigali. Il 

continue son travail au Centre dans le 

jardinage.   

Pour finir, notez que les aides en espèces, 

pour les déplacements aux hôpitaux et 

même pour les soins médicaux et 

médicaments, sont toujours donnés aux 

nécessiteux." 

 

Er worden twee gehandicapten 

tewerkgesteld in het Centrum en dankzij 

het Centrum worden ook acht jongeren 

opgeleid in gespecialiseerde instellingen 

voor doofstommen, blinden en 

andersvaliden.  

 

Irakoze, het jongetje 

dat dankzij een actie 

van jullie een 

prothese kreeg en 

weer kan lopen, 

maakt het goed. Ook 

de verplaatsings-

kosten voor de 

behandeling worden 

ten laste genomen. 

Parochiale werken 
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Tijdens de coronaperiode werden scholen 

en kerken gesloten. In Kisaro staat de 

hoofdkerk in het centrum (Murama) en zijn 

er bij  zes verder afgelegen heuvels kleinere 

kerkgebouwen die tot de parochie 

behoren. De autoriteiten van het district 

hadden na de coronaperiode de 

bevoegdheid om die gebouwen weer open 

te stellen voor de eredienst, maar dat 

slechts na een strenge controle aan de 

hand van een nieuwe lijst met sanitaire en 

veiligheidsvoorwaarden. Geen enkele 

voldeed daaraan met als gevolg dat alle 

parochies en wijkgemeenschappen voor te 

zware uitgaven kwamen te staan om de 

nodige aanpassingen te doen.  

Reeds in 2021 en ook in 2022 hebben we 

onze bouwafdeling opdracht gegeven om 

de problemen op te lossen. We zochten en 

vonden financiering om de gebouwen 

conform de reglementering aan te passen. 

We danken de Vlaamse organisaties, zoals 

Stelimo, die ons daarbij geholpen hebben. 

 

In 2021 waren Kisaro en Rusasa reeds 

geïnspecteerd, goedgekeurd en geopend. 

In 2022  konden er nog eens vier geopend 

worden: Rutabo, Rubona, Muranzi en Ny-

ampanika (foto).  

 

In Muhihi werden onlangs de nodige aan-

passingen gedaan; we wachten op het 

controlebezoek. 
 

De planning van de bouwafdeling 

Onze bouwafdeling draait op volle toeren. 

Onder leiding van ingenieur Eric Ban-

gambiki wordt het ene werk na het andere 

aangepakt en uitgevoerd. 

De school van Rubona wordt volledig gere-

noveerd, in totaal tien klassen. Een eerste 

 

  

blok van drie klassen is intussen voltooid 

met dank aan de Stichting Wilde Ganzen en 

het Kisarocomité; een tweede blok van vier 

klassen, gesubsidieerd door de provincie 

West-Vlaanderen, de vzw Umubano en het 

Kisarocomité  is in uitvoering (foto) en  voor 

het derde blok van drie klassen deden we 

een subsidieaanvraag bij de provincie 

Limburg. Als die goedgekeurd wordt, 

vangen de werken onmiddellijk aan. 

 

Met grote spoed, omwille van het 

dreigende regenseizoen, werd in het 

voorjaar de zesde klas van Gitatsa (foto) 

afgewerkt, gesponsord door Rotary Genk-
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Noord, zodat de leerlingen in september 

van start kunnen gaan in een splinternieuw 

klaslokaal. Ook hier zorgde het comité voor 

de aanvullende sponsoring. 

 

In al deze klassen is ook nieuw school-

meubilair nodig. Dat maken we in onze 

werkplaatsen, maar het materiaal moet 

natuurlijk aangekocht worden. Wij zijn zeer 

dankbaar voor de giften die we daarvoor 

mogen ontvangen uit alle hoeken van 

Vlaanderen: van de Vierde Pijler, over de 

gemeenten Anzegem, Deinze, Genk, tot 

scholen in Maaseik, Bokrijk en Sint-Truiden 

tot de sympathieke tweedehandswinkel 

‘Zuiderlicht’ in Genk. 
 

Een volgend groot werk dat op til staat is de 

bouw van droogschuren in het Centrum 

zelf. Ook in Rwanda voelt men de 

klimaatwijziging en het is niet meer 

mogelijk om de klok gelijk te zetten op de 

droge en regenseizoenen. Om de 

opbrengst van de oogst te optimaliseren 

moet er dus een tijdelijke droge opslag 

kunnen gebeuren. Dankzij Wilde Ganzen 

en het Kisarocomité kon intussen gestart 

worden met de bouw van de eerste fase 

van deze droogschuur. Daarvoor moet de 

weg van de heuvel lichtjes omgelegd 

worden, zoals je ziet op deze foto. 

 

 

 

Dit werk gebeurt gefaseerd omdat er ook 

tijdens de bouw van deze droogschuur 

verder gedroogd moet kunnen worden. Als 

de nieuwe droogschuur klaar is, kan de 

huidige verbeterd worden; dat is werk voor 

de tweede fase. 

 

En dan staat weer een ander groot werk te 

wachten: de volledige renovatie van de 

school van Muyanza, eveneens tien 

klassen, verdeeld over drie blokken. In 

principe het laatste grote renovatiewerk en 

de kroon op het werk in de uitvoering van 

het ‘testament’ van broeder Cyriel. Maar 

dat is voor 2023. 

 

Het volledig overzicht van de geplande en 

in uitvoering zijnde werken vind je in ons 

jaarverslag. 

 

Hartelijk dank voor jouw bijdrage aan dit 

alles! 

 

Gerard Moerman, coördinator. 

 

 

 

Wil je nog een extra exemplaar 

kopen van ons prachtig 

fotoalbum? Voor 30 euro is het 

van jou op de tentoonstelling 

op 1 en 2 oktober in Bokrijk. 

 

 

Schreef je reeds in voor de 

Rwandadag van 2 oktober in 

Bokrijk? 

Neen? Ga dan als de bliksem 

naar pagina 4 waar je alle 

informatie vindt. 
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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 overspanden deze periode 

in een achttal artikels.  Hieronder leest u het laatste.  Het geheel kan je bekijken in de tentoonstelling  

in de voormalige boerderij van het Sint-Jozefinstituut  in Bokrijk, op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 

2022. 

 

9. Corona houdt de ontwikkelingssamenwerking niet 

tegen (2020-2022)  

Na het overlijden van broeder Cyriel levert 

Gerard Moerman ongelooflijke inspanningen 

om ‘het testament van de broeder’ uit te 
voeren. Hij doet dat met veel ondernemingszin 

en een  strakke planning. Een aantal oude 

gebouwen - vaak de eerste scholen en 

gemeenschapsvoorzieningen die broeder 

Cyriel destijds bouwde - worden gerenoveerd. 

Vervolgens is het de bedoeling om via de 

uitbouw van een analytische boekhouding de 

plaatselijke verantwoordelijken te betrekken in 

een leerproces dat uitmondt in een strategisch 

meerjarenplan dat de toekomst voor de 

volgende tien jaar uittekent, met plaatselijke 

leiding en met ondersteuning vanuit België. 

Eind 2019 zijn we daar klaar voor. 

 

Dan slaat wereldwijd corona toe. Plots wordt 

alles heel anders, in Rwanda en bij ons. In ons 

land worden we geteisterd door elkaar 

opvolgende golven van de pandemie die om en 

bij de 30.000 slachtoffers eist. Daardoor wordt 

ook de werking van het comité volledig 

dooreengeschud. Gewoon fysiek vergaderen 

kan niet meer, acties en informatieavonden 

worden afgelast en inleefreizen onmogelijk, de 

Rwandadag kan niet meer georganiseerd 

worden zoals gewoonlijk. Er moeten nieuwe 

wegen bewandeld worden: vergaderen via het 

computerscherm, andere activiteiten 

uitproberen, mensen vragen om het project 

ondanks alles toch financieel te blijven 

steunen… Dat lukt allemaal vrij goed. De giften 

zijn nog steeds aanzienlijk en onze inkomsten 

blijven ongeveer op peil. Gerard, die door de 

reisbeperkingen veel minder tijd in Rwanda kan 

doorbrengen dan voorheen, houdt goed 

digitaal contact met de verantwoordelijken in 

Kisaro. 

In Rwanda zijn, mede door de strenge 

ingrepen, de gevolgen van de coronapandemie 

relatief beperkt, en blijft het aantal 

sterfgevallen iets onder de 1.500. Het 

vormingspakket en de strategische planning 

lopen weliswaar vertraging op maar onze 

mensen kunnen redelijk normaal voortwerken 

en dat zien we aan de resultaten. 
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Wij zoeken en vinden nieuwe 

inkomensbronnen en naast de provincie-

besturen van Limburg en West-Vlaanderen, 

Stelimo, Rotary, de stadsbesturen van Genk en 

Deinze en de Vierde Pijlers van 11.11.11 

starten we ook een samenwerking met de 

Nederlandse Stichting Wilde Ganzen. Begin 

2022 neemt Paul Ackermans, intussen 

gepensioneerd, de draad weer op en trekt voor 

drie maanden naar Rwanda waar hij begroet 

wordt door tal van vrienden en kennissen van 

toen hij in de jaren tachtig in Kisaro verbleef. 

De voorbije jaren werd behoorlijk geïnvesteerd 

in het Centrum en zijn landbouwactiviteiten. 

Opleiding en vorming blijven een belangrijk 

deel van de activiteiten. Dankzij de 

samenwerking met Wilde Ganzen kan een 

terreinwagen Toyota Hilux aangeschaft 

worden en voorts worden de slachtplaats 

uitgebreid, de bakoven vergroot, de varkens-

stallen verbeterd, publieke toiletten en 

handwasbakken tegen corona geïnstalleerd en  

 

herstellingen uitgevoerd aan cisternes en 

boerderijtjes. In totaal worden er intussen niet 

minder dan 100 regenwaterputten gebouwd. 

Het ziet ernaar uit dat de kernactiviteit, de 

landbouw, stilaan voor zichzelf kan zorgen. 

We investeren  in het Centrum, doch vooral in 

de plaatselijke samenleving. In de wijk 

Murama, het centrum van Kisaro,  worden met 

de hulp van Stelimo de parochiegebouwen in 

orde gebracht, maar de aandacht gaat daar 

toch vooral naar de totale renovatie (afbraak 

en wederopbouw) van de school, de eerste die 

broeder Cyriel destijds in Kisaro bouwde.  
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Voor de bijna 2.000 scholieren worden vijf 

nieuwe blokken gebouwd, waarbij we kunnen 

rekenen op subsidies van de provincies 

Limburg en West-Vlaanderen. Deze 

 

werkzaamheden lopen van 2019 tot 2021. Dan 

wordt de steven gewend naar de wijk Rubona, 

waar eveneens de vroegere schoolgebouwen 

gerenoveerd worden. Van 2021 tot 2023 

worden daar drie blokken met in totaal 11 

klassen heropgebouwd met de steun van Wilde 

Ganzen en de provincies West-Vlaanderen  en 

Limburg. Als dat werk eenmaal voltooid is, rest 

alleen nog de school van Muyanza die ook aan 

een opknapbeurt toe is, maar dat is voor 

volgend jaar. 

  

Tussendoor wordt in de ver afgelegen wijk 

Gitatsa een bijkomend klaslokaaltje gebouwd 

(met de steun van Rotary) en ook het sociaal 

actieplan met tafels en stoelen voor arme 

gezinnen draait op volle toeren .  

De subsidies die we krijgen van allerhande 

instanties, dekken uiteraard maar een deel van 

de kosten. Om dit allemaal te realiseren zijn 

ook de giften nodig van de talloze 

sympathisanten, uit heel Vlaanderen. Gelukkig 

zijn die gulle schenkers er! 

 

 

Tot daar een terugblik op vijftig jaar activiteiten 

in Kisaro. Er is echter nog werk aan de winkel 

en daarom kijken we bij dit vijftigjarig jubileum 

ook vooruit. Het Centrum van Kisaro moet 

geleidelijk volledig op eigen benen leren staan, 

want dat is de uiteindelijke bedoeling van 

ontwikkelingssamenwerking. We zijn goed op 

weg! 
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Wees erbij op 1 en 2 oktober: Kisaro 50-80-100 in 

Bokrijk  (redactie)

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.  Daar vindt niet 

alleen de Rwandadag plaats (zie elders, 

vergeet niet in te schrijven) maar nog veel 

meer. 

Een fotoalbum van 280 bladzijden en een 

tentoonstelling 

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. 

Daarmee stelde hij een schitterend 

fotoboek samen dat we schenken aan onze 

donateurs. Dit fotoboek in vierkleurendruk 

schetst de geschiedenis van het project, 

zowel in Kisaro als in Genk.  

Een aantal markante foto’s uit dit boek 
worden verwerkt in een tentoonstelling in 

de turnzaal van de hoeve. Je kan die 

bezoeken op zaterdag 1 oktober van 16.00 

tot 18.00 en zondag 2 oktober van 10.00 

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

je daar ook  dit prachtig 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. 
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Bij ons in Limburg (redactie) 

In ons vorige nummer vertelden we het 

reeds: de moeilijkste  coronatijden liggen 

achter ons en dat merken we ook in de 

scholen die ons project traditioneel 

steunen.   

 

Daar kwam recent de school Mosa-RT uit 

Maaseik bij. Deze school koos ons project 

uit voor haar solidariteitsactie. Leraar Marc 

Volchiet, die zelf in 2003 Kisaro bezocht 

schrijft het zo: ‘voor het inzamelen van het 

geld werden allerlei activiteiten 

georganiseerd; onze leerlingen van het 

derde middelbaar laserden kerstballen met 

namen en ook de jaarlijkse wafelverkoop 

was een succes’. Dat resulteerde in een 

mooi bedrag van bijna 1.900 euro voor ons 

project. 

  

Ook van de sympathieke Genkse 

tweedehandswinkel Zuiderlicht (met een 

knipoog naar ons ‘Noorderlicht’) met 
volledige focus op het Zuiden kregen we 

een mooi bericht. Kristien Philippeth 

schrijft: ‘Met vereende krachten van al onze 

geëngageerde vrijwilligers zijn we, een half 

jaartje na de eerste donatie, in staat om een 

volgende schenking uit te voeren!’ Samen met 
vijf andere Genkse ontwikkelingsprojecten in 

het Zuiden ontvingen wij 1.500 euro. 

En zelf stonden we op de Genkse 

zondagsmarkt. Die verliep weer volledig 

zonder coronaproblemen en tijdens een 

van die zomerse zondagen mochten wij, 

samen met onze collega’s van de Noord-

Zuidraad, een stand plaatsen op deze 

zondagsmarkt; leuk om zo in de 

belangstelling te komen. Het is ook via deze 

Noord-Zuidraad dat wij in aanmerking 

komen voor de jaarlijkse subsidie van de 

stad Genk, enerzijds voor onze werking als 

comité, anderzijds voor het project in 

Kisaro. 

 

 

 

en in Vlaanderen (redactie)

Niet alleen in Genk en Limburg, maar ook 

op tal van andere plaatsen in Vlaanderen  

wordt het Kisaroproject erg gewaardeerd.  

De gemeente Anzegem   heeft reeds 

meermaals een handje geholpen. Ook de 

stad Deinze schreef (andermaal) een mooi 

bedrag over op onze rekening waarmee we 

materialen aankopen om in onze 

werkplaatsen schoolmeubilair te maken. 
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Financien (Marinette Willems) 

 

Ontvangsten Uitgaven Toelichting (31 augustus 2022) 

      

€ 21.659,27   Giften 

€ 3.900,00   Acties 

€ 450,00   Rwandadag 

€ 5.482,00   Subsidies 

€ 280,00   Verkoop boek Fureri 

  € 30.710,76 Aankoop/verzending 

  € 1.975,45 Drukwerk/tijdschrift 

  € 2.910,56 Allerlei 

  € 23.159,21 overschrijving naar Kisaro 

  € 419,00 Rwandadag 

  € 24,20 Bankkosten 

€ 31.771,27 € 59.199,18 TOTAAL 

 

De voornaamste financiële verrichtingen in de voorbije drie maanden hebben betrekking op: 

-het bedrag van de giften, dat met ongeveer 14.000,00 euro toenam; hierbij o.a. een erfenis-

gift van broeder Paul Piron en een gift van de vzw Zuiderlicht. 

-de aankoop van onderdelen om kruiwagens te produceren (19.524 euro); deze onderdelen 

worden per container naar Afrika verscheept bij de uitgaven, evenals 

-de overschrijving van 8.850,00 euro naar de stichting Wilde Ganzen, die daar 50% aan 

toevoegde en intussen een bedrag van 13.275,00 overschreef naar de rekening van de ngo in 

Kisaro, 

-de druk- en verzendingskosten voor ons tijdschrift, 

-en de vliegtickets voor onze coördinator. 

In de loop van het volgende trimester zullen er nog tal van uitgaven zijn die verbonden zijn 

met de viering van ons vijftigjarig bestaan; we willen daar een mooi feest van maken en onze 

donateurs even in de bloemen zetten. 

Anderzijds verwachten wij ook inkomsten van onze Rwandadag, en we hopen uiteraard dat u 

zich daarvoor inschrijft. 
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Fiscaleattesten (redactie). 

 

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

fiscaal attest.  

Het overgeschreven 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. 

 

Evariste Safari komt naar onze viering 

 

Evariste Safari, onze centrale man  in 

Kisaro, komt samen met zijn echtgenote 

Germaine Mukeshimana naar de viering 

van het vijftigjarig bestaan van het project 

Kisaro. 

Hij zal een veertiental dagen in België 

verblijven, de eerste week in Oost-

Vlaanderen, de tweede week in het 

Genkse. Uiteraard zal hij aanwezig zijn op 

de academische zitting en op de 

Rwandadag, waar jullie hem kunnen 

ontmoeten. 

Evariste Safari werd in 1973 geboren op 

enkele kilometers van het CPPA-Centrum 

en wordt dus volgend jaar vijftig. Hij verloor 

zijn vader al heel vroeg en kwam op jonge 

leeftijd in contact met het Centrum 

waarvan hij de groei meemaakte. Zijn 

moeder woont nog steeds in de buurt van 

het Centrum. 

Evariste heeft twee zussen en drie broers. 

Hij studeerde boekhouding in Byumba en 

leerde broeder Cyriel kennen. Broeder 

Cyriel had snel door welke talenten 

Evariste had en financierde zijn studies. 

Evariste begon te werken bij het Ministerie 

van Justitie maar drie jaar later vroeg de 

broeder hem om in  Kisaro te komen 

werken. De boekhouding van het Centrum 

had immers een specialist nodig. Zijn echte 

talenten lagen echter niet alleen in cijfers 

en tabellen.  

‘Evariste is voorzichtig, luisterbereid en 

doelgericht in zijn onderhandelingen en 

communicatie’, zo drukte iemand het uit. 
‘Hij kan én met autoriteiten én met alle 
lagen van de bevolking communiceren. Hij 

De familie van Evariste, zijn echtgenote Mukeshimana 

Germaine, de twee jongens Germain en Tuyeshime 

Elyse en de twee meisjes Umetesi Benita en Impano, 
evenals Pascaline die hij hem woont sinds ze vijf jaar 

was. 
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is taalvaardig (Kinyarwanda, Frans en basis 

van Engels) en spreekt met tact en respect.’  

Evariste huwde in 2000 met Germaine 

Mukeshimana en samen hebben ze vier 

kinderen, twee zonen en twee dochters. In 

2014 werd Evariste directeur van het 

Centrum CPPA, dat hij vandaag nog steeds 

met vaste hand leidt naar een mooie 

toekomst. Hij heeft er de competenties en 

de medewerkers voor. 

 

 

 

 

 

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.  

http://www.kisaro.be/
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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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