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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 46, NR. 4 

 

KERSTNUMMER 
 

               (van de redactie)   

 

Beste Lezer, 

Op 1 en 2 oktober was het zover: we vierden ons vijftigjarig bestaan, de tachtigste verjaardag 

van Gerard Moerman en honderd jaar geboorte van broeder Cyriel. Het werd een prachtig 

feest waarover je op de volgende bladzijden uitgebreid kan lezen.  

Vijftig jaar is een mijlpaal, maar een mijlpaal betekent ook dat de weg voortloopt. Reeds op 

13 oktober vertrok Paul Ackermans naar Kisaro. Over zijn verblijf verneemt u in dit tijdschrift 

alles  via zijn dagboek. Hij kreeg ook het bezoek van ons comitélid Stefan Meyvisch. Beiden 

zijn tijdig terug in het land om Kerstmis te vieren en half januari vertrekt Gerard Moerman 

voor enkele maanden naar Rwanda. Zo houden we de contacten levendig.  

Uiteraard lees je in dit nummer over de activiteiten die in Vlaanderen opgezet worden om 

Kisaro te ondersteunen en ook over de financiële situatie zijn we zeer helder: jij hebt als 

sympathisant het recht om precies te weten wat er met je bijdrage gebeurt. Als je het nog niet 

hebt dan kan je nog altijd het fotoalbum ‘Kisaro 50/80/100’ bestellen (zie verder) dat je een 

prachtig overzicht geeft van wat er daar de voorbije halve eeuw gepresteerd werd. 

Ook in de toekomst kan jij ons 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 fijne 

kerstdagen! 

 

mailto:jef.gabriels@telenet.be


 

4 
 

Wij vierden onze vijftigste verjaardag 

Een overzicht in woord en beeld (redactie) 

In september 1972 vertrok broeder Cyriel 

naar Rwanda om er het landbouwproject 

op te zetten dat we vandaag kennen als het 

project Kisaro. Als je weet dat het boven-

dien honderd jaar geleden is dat broeder 

Cyriel geboren is en dat Gerard Moerman 

in 2022 tachtig werd, dan was er reden 

genoeg om dit jaar te feesten onder de titel 

50/80/100. Toen we dat bijna drie jaar 

geleden beslisten wisten we nog niet dat 

onze voorbereidingen zouden doorkruist 

worden door de coronapandemie, die ons 

echter niet belette om geleidelijk het 

feestprogramma uit te werken. Het 

Kisarocomité richtte in zijn schoot een 

aantal werkgroepen op die de onderdelen 

van het feestprogramma zouden voor-

bereiden.  

 

Zo werd er een werkgroep in het leven 

geroepen om een fotoalbum en een 

tentoonstelling over het project uit te 

werken (o.l.v. Paul Ackermans), één om 

een wandeling voor te bereiden (o.l.v. 

Stefan Meyvisch), eentje om de acade-

mische zitting en de receptie van 1 oktober 

vorm te geven (o.l.v. Guy Willems en Jef 

Gabriels) en nog een om een programma 

op te stellen voor het bezoek van onze 

Rwandese gasten (Gerard Moerman, Jef 

Gabriels, Guy Willems).  En uiteraard zou 

de Rwandadag van 2 oktober het hoogte-

punt van het weekend worden; ook die 

werd voorbereid door een werkgroep 

(o.l.v. Geert Swartenbroekx, José Voorter 

en Marleen Vantomme) 

Een fotoalbum met tentoonstelling 

Een eerste idee was om een fotoalbum op 

te maken over het leven van broeder Cyriel 

en over het landbouwproject.  

Paul Ackermans nam deze taak op zich. 

Navraag  bij onze bestuursleden en bij de 

lezers van ons tijdschrift leverde enkele 

tienduizenden foto’s op die door Paul met 

engelengeduld gedigitaliseerd, geklasseerd 

en geselecteerd werden. Met de gese-

lecteerde foto’s ontwierp hij een prachtig 

fotoalbum van bijna 300 bladzijden met 

meer dan duizend foto’s, voorzien van 

commentaar, dat een vakkundige eindlay-

out kreeg van Paul Schepers en heel mooi 

gedrukt werd door De Drukpers onder de 

titel: Kisaro, 50-80-100. Zoals het past in 

een goede planning waren dit fotoalbum 

én de tentoonstellingspanelen net op tijd 

klaar om verspreid te worden tijdens onze 

viering van begin oktober. 
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Het Kisarocomité besliste dat dit mooi 

naslagwerk zou worden geschonken aan 

onze donateurs, 294 in totaal, een gebaar 

van dank voor deze sympathisanten en 

organisaties die ons werk jaar na jaar 

financieel ondersteunden. Voor één keer 

werden de rollen omgekeerd: een ca-

deautje voor hen die meestal schenken… 

 

Heel wat donateurs haalden hun fotoboek 

af tijdens de viering. De resterende boeken 

bezorgden we aan huis. Per post ofwel - 

vooral  in Limburg, Oost- en West-Vlaan-

deren - met een persoonlijk bezoek, wat 

regelmatig tot een warm gesprek leidde.  

Ook wie geen donateur is en toch het boek 

wil hebben kan zich nog een dergelijk 

fotoboek aanschaffen. Daarvoor schrijf je 

36 euro (30 euro voor het boek en 6 euro 

voor de verzending) over op rekening BE77 

7370 2005 9542 van het comité Kisaro, met 

de vermelding: fotoalbum. 

 

Een wandeling 

Broeder Cyriel bracht een groot deel van 

zijn kloosterleven door in Bokrijk. Eerst als 

leraar, later als verantwoordelijke voor de 

boerderij en als econoom.  

In de gebouwen, waar nu het Sint-

Jozefinstituut gehuisvest is, verbleven 

vroeger de broeders, maar zelfs daarvoor 

waren er al activiteiten: het destijds 

gerenommeerde Kneippinstituut maar ook 

groentekweek (o.a. asperges en prei, nu 

nog terug te vinden in de straatnamen) en 

zandwinning. 

 

De gebouwen liggen bovendien in een 

omgeving waar de voorbije jaren tal van 

ingrepen gebeurden om de natuur nieuwe 

kansen te geven. 

Rond dit alles ontwierp een werkgroep 

onder de inspirerende leiding van Stefan 

Meyvisch een begeleide wandeling uit, 

waaraan tijdens het weekend van 1 en 2 

oktober een zestigtal enthousiaste 

wandelaars deelnamen, in groepjes van 15 

à 20. 

Wie in groep (minimum 10 personen) deze 

wandeling wil maken, kan nog altijd terecht 

bij Stefan, stefan.meyvisch@gmail.com. 

Op bezoek in België 

(24 september tot 6 oktober) 

Evariste en Germaine Safari zijn onze 

gasten. Op zaterdagavond 24 september 

vliegen ze vanuit de luchthaven van Kigali 

naar Brussel, waar ze de volgende ochtend 

aankomen. 

De vlucht, iets meer dan acht uur, verloopt 

voorspoedig en de ontvangst in Brussel 

door gastheer Gerard Moerman is warm.  

Het hoofdprogramma voor de eerste dag is 

een bezoek aan de familieboerderij ‘hof 

mailto:stefan.meyvisch@gmail.com
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Ten Berghe’ in Kerselare (Edelare-Oude-

naarde) waar  broeder Cyriel woonde toen 

hij intrad bij de Broeders van de Christelijke 

Scholen. 

 

Er staat nog een tweede boerderij op het 

programma: een modelkwekerij van 

varkens in Huise-Lozer, op amper vijf-

honderd meter van de plaats waar broeder 

Cyriel geboren werd. De fiere eigenaar  Filip 

Van Laere leidt zijn gasten in zijn model-

kwekerij langs de modernste kweekstallen 

van het land. 

 

De tweede dag wordt West-Vlaanderen 

verkend. Dat begint met een rondrit in het 

oude Brugge, waarvan het historisch 

centrum als middeleeuwse stad is 

opgenomen op de werelderfgoedlijst van 

UNESCO en na een bezoek aan de haven 

van Zeebrugge is het tijd voor het 

middagmaal in een typisch vissers-

restaurant in de jachthaven. Nog even 

genieten van de zee, ditmaal in Oostende 

op het strand voor het Casino, en dan is het 

tijd voor een beetje Europese geschiedenis 

over de Eerste Wereldoorlog (1914-18) 

  

in de Dodengang aan de IJzer vlak bij 

Diksmuide. En uiteraard kan je de streek 

niet verlaten zonder de Menenport in Ieper 

bezocht te hebben. 

De volgende drie dagen maken Evariste en 

Germaine een trip naar Poznan in Polen om 

hun zoon te bezoeken die daar gedurende 

twee jaar studeert. 

De feestelijkheden worden voorbereid 

(30 september) 

Vrijdagmorgen stappen Gerard, Evariste en 

Germaine in Kortrijk  op de trein naar Genk 

en ze komen onmiddellijk in de voorbe-

reidingen van de feestelijkheden terecht.  

 

Na een ontvangst door burgemeester Wim 

Dries, die geboeid luistert naar de toe- 

lichting over Kisaro, rijden we naar het Sint-

Jozefinstituut  in Bokrijk. 
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Daar zijn de vrijwilligers volop bezig om de 

tentoonstelling op te bouwen en de zaal 

klaar te zetten voor de academische zitting 

van de volgende dag. Die vindt plaats in de 

turnzaal  van de vroegere boerderij, de plek 

waar broeder Cyriel verantwoordelijke was 

toen hij in 1972 naar Rwanda vertrok.  

 

Ook in de grote eetzaal zijn vrijwilligers 

volop in de weer om alles klaar te zetten 

voor de brunch van zondag 2 oktober. Het 

worden drukke dagen.  

 

De ontmoeting met de talrijke kennissen is 

hartelijk: Paul Ackermans, Theo Graulus, 

Chris Stubbe, Guy Willems, Paula Jacques, 

José Voorter, Marleen Vantomme, Wim 

Brone, Annie en Martha Reyskens,  Mauri-

ce Bammens, Stefan Meyvisch en tal van 

anderen.  

De grote dag (1 oktober) 

Vandaag is het de grote dag; vijftig jaar 

Kisaro wordt gevierd, maar ook honderd 

jaar broeder Cyriel en tachtig jaar Gerard 

Moerman. 

Willy Appermont en Edwin Paques zorgen 

voor de muzikale begeleiding en Geert 

Swartenbroekx, conferencier van de dag, 

mag een groot en zeer aandachtig publiek 

verwelkomen. De oudste aanwezige is 

zuster Marie Michel Vanherk, 97. 

 

 

De spreekbeurten volgen elkaar in snel 

tempo op. Jef Gabriels schetst de 

geschiedenis van het project en geeft een 

nieuwe invulling aan het begrip ‘missie’. 

Evariste Safari vertelt hoe hij de toekomst 

ziet en schetst het strategisch plan voor de 

toekomst van Kisaro. Gerard Moerman 
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vertelt hoe de overgang van ‘oud’ naar 

‘nieuw’ zal gebeuren. 

Na nog enkele gesmaakte muzikale 

intermezzo’s brengen schepen Anniek 

Nagels en burgemeester Wim Dries de 

laudatio en worden de geschenken  

 

uitgewisseld. Paul Ackermans overhandigt 

het eerste exemplaar van zijn fotoalbum 

aan de schepen, de burgemeester reikt de  

 

schaal van de stad uit aan Evariste Safari en 

Gerard Moerman krijgt van comitélid 

Marleen Vantomme zijn foto op canvas.  

 

En dan is het tijd voor een fris drankje, een 

lekker hapje, een leerzaam bezoek aan de 

 

tentoonstelling maar vooral voor ont-

moetingen tussen mensen, begeleid door 

een heerlijk stukje muziek. Een mooie 

afsluiter is er als Edwin Evariste en 

Germaine verleidt om mee te zingen… 

 

Het nuttige aan het aangename paren, zo 

noemen we dat: we dineren  

zaterdagavond met Esly Van Dam, 

verantwoordelijke van de Stichting Wilde 

Ganzen waarmee we samenwerken en die 

zorgt voor een mooie financiering van tal 

van projecten. 

De mis en de brunch (2 oktober)  

Zondag is er een eucharistieviering. We 
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rijden naar de kerk van Boxbergheide. Hier 

vond in januari 2015 de uitvaart plaats van 

broeder Cyriel. Pastoor Tjeu Neyens ver-

welkomt ons. Gerard en Evariste verzorgen 

de homilie. Het valt Evariste en Germaine 

op hoe groot de kerken hier zijn en hoe 

weinig mensen je er ziet. Na de  

 

viering gaan we nog even naar de pastorie 

waar pastoor Oosterbos woonde en waar 

broeder Cyriel verbleef als hij in België was. 

Ook maken we kennis met de heide, waar 

de naam Boxbergheide van voortkomt. 

 

Dan spoeden we ons naar de brunch die 

intussen van start ging. Bijna driehonderd 

inschrijvingen, dat is hard werken in de 

 

bereiding en in de bediening, maar het lukt 

allemaal wonderwel. Gerard houdt zijn 

traditionele toespraak. Ook de tombola is 

 

een groot succes: helemaal uitverkocht. 

Zowel zaterdag als zondag worden in kleine 

groepjes de bovengenoemde wandelingen 

georganiseerd. Stefan gidst de deelnemers 

 

langs de geschiedenis van de broeders en  

van broeder Cyriel in het bijzonder, maar 

ook langs de periodes voor en na de 

broeders, en uiteraard langs de natuur in 

de omgeving van het klooster. 

De brunch is voorbij, de wandelingen 

afgelopen, er waren veel bezoekers voor 

de tentoonstelling en talrijke donateurs 

haalden hun fotoboek af. Tijd om alles op 

te ruimen. Vlijtige handen zorgen ervoor 

dat het snel gaat. 

Intussen brengt Jef met Evariste, Germaine 

en Gerard een  bezoek aan een aantal 

merkwaardige plaatsen in Genk: de 
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industriezone aan beide zijden van het 

Albertkanaal, waar gedurende vijftig jaar 

auto’s geassembleerd werden (Ford) en 

waar het grootste staalbedrijf van de 

provincie staat (Aperam); er is ook een stop 

aan het ZOL (ziekenhuis Oost-Limburg) 

waar 4.000 mensen werken en uitstappen 

doen we aan het stadion van KRC Genk, 

 

onze nationale voetbaltrots, waar we de 

grasmat en de installaties inspecteren. 

Een stevige werkdag (3 oktober) 

Maandag is een werkdag voor Evariste 

Safari. Germaine heeft een eigen pro-

gramma. 

Met Gerard Moerman, Guy Willems en Jef 

Gabriels trekt Evariste Safari naar de school 

waar broeder Cyriel vroeger lesgaf en 

waarvan de vijfdejaars jaarlijks een inleef- 

 

reis naar Kisaro maakten, tot corona daar 

een stokje voor stak. We bellen aan. De zaal 

waar we gisteren brunchten is mooi 

opgeruimd. 

Guy vertelt over de stichter van de 

Broeders van de Christelijke Scholen, St.-

Jean-Baptiste de la Salle en over de prin-

cipes van de school.  

Evariste en Gerard leggen in de les Frans 

van 4NAW uit hoe het project werkt. 

Wellicht zullen enkele van deze leerlingen 

in 2024 een inleefreis kunnen maken.  

Nu rijden we naar het stadhuis. Door de 

lange gangen lopen we naar het bureau  

 

van Rudi Van Gurp, de financiële directeur. 

Rudi en Evariste zijn klaar voor een werk-

sessie over strategische planning. 

Intussen gaat Germaine haar eigen gang. In 

de voormiddag brengt ze een bezoek aan 

Hasselt: het winkelcentrum is boeiend, 

maar ook hier is er weer de vaststelling: 

grote kerken en weinig mensen in deze 

kerken. Hasselt heeft echter iets 

bijzonders, een heilige: het Heilig Paterke. 

 

Na de middag is er een bezoek aan de 

hoeveslagerij Mattes, een varkensboer met 

36 zeugen. Paul  Ackermans rijdt met 

Germaine naar Alken, en daar is heel wat te 
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beleven: uiteraard de zeugen, maar ook de 

voederproductie en de hoevewinkel. 

Maandagavond zijn 

we door de Genkse 

Noord-Zuidraad 

uitgenodigd op een 

kennismaking met 

een etentje. 

Voorzitter Riet 

Vanderleyden licht 

de werking van de raad toe en ook van 

11.11.11, die dit jaar pleit voor milieu-

rechtvaardigheid  ten bate van het Zuiden 

van de planeet. Onze delegatie bestaat uit 

Evariste en Germaine, Gerard en Jef 

evenals onze vertegenwoordigers in de 

Noord-Zuidraad: Geert Swartenbroekx, 

José Voorter en Stefan Meyvisch. Evariste 

dankt en geeft een korte toelichting over 

de doelstellingen van Kisaro. 

Twee dagen als toerist (4 en 5 oktober) 

Dinsdag en woensdag mag de boog even 

ontspannen. Het worden twee toeristische 

dagen.  

 

Dinsdagmorgen pikt bestuurslid Marc De-

decker Evariste en Germaine op om naar 

Alden Biezen te rijden, een kasteel uit de 

zestiende eeuw dat eeuwenlang dienst 

deed als een van de meest invloedrijke 

hoofdkwartieren van de Ridders van de 

Duitse Orde.  De indrukwekkende gebou-

wen en de mooi onderhouden tuinen no-

digen uit tot een fotoshoot. 

Na de lunch gaat het naar Tongeren, de 

oudste stad van België met het standbeeld 

van Ambiorix, de plaatselijk held ten tijde 

van de Romeinen, en de kathedraal met 

haar museum.  

‘s Avonds zijn we te gast bij Rotaryclub 

Genk-Noord, die het project Kisaro reeds 

vanaf het begin ondersteunt, en o.a. recent 

de bouw van de zesde klas in Gitatsa 

mogelijk maakte. 

Ook woensdag wordt een toeristische dag. 

Evariste en Ger-

maine verken-

nen met Jef en 

Guy de geschie-

denis van Genk 

en Limburg. Hoe 

het was in de 

19de eeuw (en 

vroeger) zien we 

in Bokrijk en de 

geschiedenis van de steenkoolontginning 

leren we kennen in C-mine in Winterslag, 

waar we ondergronds gaan. Hoe de 

toekomst eruitziet ervaren we in het Thor 

Park in Waterschei waar we leslokalen 

bezoeken in de T²-campus op de oude 

mijnsite.  

 

Aan alles komt een einde. Die avond 

worden de koffers gepakt, Evariste neemt 

nog 150 binnenbanden voor kruiwagens 
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mee, want donderdagmorgen om half zes 

staat Paul Ackermans voor de deur om  

 

Evariste en Germaine naar Brussels Airport 

te brengen. Dezelfde avond nog zetten ze 

voet aan de grond in Kigali. Vaarwel België, 

tot ziens in Kisaro. 

Epiloog 

We houden veel goede herinneringen over 

aan deze viering en aan het bezoek van 

onze directeur in Kisaro en zijn echtgenote. 

Met veel dankbare gevoelens ten opzichte 

van alle mensen die het project mogelijk 

maken: de comitéleden, de vrijwilligers, de 

donateurs, al degenen  die naar de 

Rwandadag kwamen. Voor deze viering 

gaat ons heel bijzondere dank naar de 

Erfgoedcel ECRU, die de opmaak van het 

fotoalbum hielp mogelijk maken en naar de 

Noord-Zuidraad en het stadsbestuur van 

Genk voor hun substantiële bijdrage in de 

receptiekosten. 

De tijd staat niet stil, en ook in Kisaro gaat 

het werk verder. Intussen, op 13 oktober, 

vertrekt Paul Ackermans naar Kisaro, waar 

hij tot half december blijft werken. En in 

januari is het weer de beurt aan Gerard om 

op het vliegtuig naar Kigali te stappen. De 

viering en het bezoek heeft de banden 

tussen Vlaanderen en Kisaro flink 

aangesnoerd. 

 

Publicaties 

De voorbije jaren publiceerden we een roman (‘Fureri’, over het 

leven van broeder Cyriel, geschreven door Marc Dedecker) en een 

fotoalbum (‘Kisaro 50/80/100, samengesteld door Paul 

Ackermans). Van beide publicaties hebben we nog enkele 

exemplaren. Je kan die 

bestellen door 25 euro 

(met de vermelding Fureri) 

of 36 euro (met de 

vermelding fotoalbum) 

over te schrijven op 

de rekening van het 

Comité Kisaro: BE77 7370 2005 9542. In dit bedrag 

zijn de verzendingskosten inbegrepen.  
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Dagboek van Paul (Paul Ackermans) 

Donderdag 13 oktober 
 
Gepakt en gezakt met drie koffers vat ik de 
afreis aan vanuit het station in Hasselt. 
Geen file of ergernis op de autosnelweg. De 
reistijd tot Zaventem neemt amper een uur 
in beslag.  

Na een vlucht van iets meer dan acht uur 
staat de Airbus A330 van Brussels Airlines 
op Rwandese bodem. De bagage- en 
paspoortcontrole in Kigali verloopt vlot en 
zonder noemenswaardige problemen.  
Evariste Safari verwelkomt me met een 
hartelijk ‘Bienvenu Paul’. Het is even na 
tien als we in Kisaro aankomen. Het bed 
staat klaar voor een welkome nachtrust. 
 
Maandag 17 oktober 
 
De klimaatverandering heeft de laatste 
jaren een weerslag op de regenseizoenen 
in Rwanda. Ook in Kisaro merkt men de 
gevolgen. Als de tarwe rijp is wil men zo 
snel mogelijk oogsten. Door het wisselvallig 
weer tijdens de vorige oogstperiode kwam 
het binnenhalen van het graan slechts 
moeizaam op gang. ‘De ene dag is het 
droog en zonnig, de volgende dag net te 
nat’, vertelt Leonidas Kanyabikari. Hij is 
verantwoordelijk voor de landbouw in het 
Centrum. ‘Het graan wordt met de sikkel 
gemaaid. Dat betekent dat er veel werkvolk 
nodig is. De optimale oogstperiode voor 
tarwe is zeer kort, dus is efficiëntie geen 
overbodige luxe. Ochtenddauw of een 

lichte regenbui zijn vaak een spelbreker 
tijdens het oogsten’, besluit Leonidas. 
Daarom besloten we om een overdekte 
droogschuur te bouwen waarbij de oogst 
gedroogd wordt door ventilatie met  
buitenlucht. 

Deze droogschuur wordt opgetrokken 
tegenover de varkensstallen en in het 
verlengde van het aardappelmagazijn en 
het magazijn voor de meststoffen. De 
metselwerken zijn nu bijna twee weken 
bezig. 
 
Woensdag 19 oktober 
 
De voorbije twee weken waren 
uitzonderlijk droog. Maar vannacht heeft 
het bijna onophoudelijk geregend. Dat is 
uitstekend voor de planten. 
Vorige maandag werd op de bovenste 
terrassen zes hectare tarwe gezaaid. Het 
zaaien gebeurt in Kisaro nog op een 
ambachtelijke wijze. Met die tarwe wordt 
echt brood gebakken zoals in de goede 
oude tijd. Leonidas Kanyabikari weet alles 
over het zaaien van tarwe. Het 
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gedachtegoed van broeder Cyriel wordt in 
Kisaro nog steeds in ere gehouden. 
Leonidas deelt zijn ervaring dan ook graag 
met zijn leerlingen. Ik vraag hem: ‘hoe 
verloopt het zaaiproces?’ 
‘Eerst worden de kluiten van de 
voorbewerkte terrassen fijngeharkt zodat 
het zaad niet te diep valt. Dan volgt het 
zaaien. Een been vooruit en gelijktijdig een 
hand zaad breedwerpig uitstrooien. 
 

 
 
Vervolgens eggen de arbeiders de grond 
zodat het zaad ongeveer 2 cm onder het 
oppervlak komt liggen. Om een goede start 
te nemen is het belangrijk dat de grond 
even kan opdrogen na het zaaien. Het is 
wachten tot half februari voor de oogst’, 
aldus Leonidas.  
Op het einde van zijn dagtaak overschouwt 
hij de terrassen met de leuze: ‘Laat de 
natuur haar gang gaan en het komt goed’. 
 
Zaterdag 22 oktober 
 
Umuganda is een begrip in Rwanda. Het 
alom geprezen gemeenschapswerk vindt 
elke laatste zaterdag van de maand plaats. 

Om de aanvangswerken van ‘Blok 3’ van 
het schoolcomplex in Rubona niet te 

vertragen engageren een 15-tal 
vrijwilligers, waaronder drie werklieden uit 
Kisaro en enkele kinderen uit de buurt, zich 
voor de opruimingswerken van de 
gesloopte muren. De klus wordt met 
gedreven eensgezindheid geklaard. Zo 
kunnen volgende week maandag de 
werken aan het laatste blok van drie 
klassen van start gaan. Voor de nieuwbouw 
diende het Kisarocomité een subsidie-
aanvraag in bij de provincie Limburg. 
 
Dinsdag 25 oktober 
 
Ik ontmoet Juvenal Gahima tijdens een 
wandeling langs de terrassen. Zijn team is 
druk bezig met het delven van rotsstenen. 
Het klieven van stenen onder een snikhete 
zon is een zwaar karwei. Een drilboor komt 
er niet aan te pas. ‘We beschikken enkel 
over een voorhamer van 5 kg en brute 
kracht’, vertelt Juvenal. 
 ‘Waarvoor worden de stenen gebruikt?’ 
vraag ik nieuwsgierig. ‘Deze rotsader van 
vulkanische oorsprong leent zich perfect 
voor het delven van rotsstenen. Het is op 
aanwijzen van Eric BANGAMBIKI, de 
verantwoordelijke voor de bouwafdeling, 
dat we deze rotsader op het spoor zijn 
gekomen. De rotsen worden tot stenen  

 
gekapt en dienen dan als fundering voor de 
droogschuur. De marktprijs voor een 
aanhangwagen stenen is al vlug 50.000 Rwf 
(50 €). Hier kunnen de stenen vrij 
gemakkelijk ontgonnen worden’ , stelt hij. 
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Woensdag 26 oktober 
 
Van de Vlaams-Rwandese vereniging VZW 
UMUBANO ontving Kisaro al meermaals 

een bezoek. Vandaag was het een 
aangename verrassing om Frederic Deprez 
hier in het Centrum te mogen begroeten. 
De vereniging en de provincie West-
Vlaanderen steunen al jarenlang projecten 
in de sector Kisaro.  
Zo hielpen zij bijvoorbeeld bij de bouw van 
de schoolcomplexen van Murama, Rubona 
en Gitatsa. Frederic is vergezeld door 
Ortwin Deroo en Lieze Goemaes. Zij 
vertegewoordigen ‘De Watergroep’ en 
‘Howest’ bij het officiële inhuldigen van de 
waterzuiveringsinstallatie in Mutete aan-
staande vrijdag. In Gitatsa worden de 
bezoekers hartelijk ontvangen door de 
directeur van de school. Frederic is onder 
de indruk van het fantastisch werk dat de 
bouwploeg van Kisaro er heeft  gerea-
liseerd. 
 
De wereld is een dorp waarin virtuele 
communicatie steeds belangrijker wordt. 
Een videochat opzetten vanuit dit 

godvergeten oord is niet vanzelfsprekend. 

Maar het lukt! Met behulp van een 
smartphone kijken de leerlingen en hun 
leerkracht van het zesde leerjaar in de 
lagere school 'De Vliegeraar' in Sint-Baafs-
Vijve als het ware mee over de schouders 
van Frederic. Geen alledaags gebeuren, 
waar de Rwandese jongeren allicht nog 
lang over zullen napraten. 
Ook de ontvangst in Rubona en Murama is 
uitermate hartelijk. De kinderen zijn 
uitgelaten en nieuwsgierig. Kortom, een 
heel leuk en nuttig bezoek. 
 
Vrijdag 28 oktober  
 
Op de stafmeeting komt de  aanhoudende 
droogte ter sprake. De prei, bonen en 
wortelplanten vertonen de eerste tekenen 
van watertekort. Bosco Ntahorugiye krijgt 
de opdracht om de groenten te besproeien 
met water uit de citernes. Met gieters 
sleuren is onbegonnen werk. Daarom 
wordt de grote tuinslang uitgerold om de 
moestuin te besproeien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 31 oktober  
 
Duurzame drinkwatervoorziening op 
zonne-energie door zuivering van 
regenwater voor scholen in Rwanda. Met 
deze doelstelling verenigden Bosaq, De 
Watergroep, de Hogeschool West-
Vlaanderen (Howast) en VZW UMUBANO 
zich in een project voor de scholen-
gemeenschap in Mutete. De installatie 
voor de zuivering van drinkwater werd 
ontworpen door Bosaq en goedgekeurd op 
basis van de standaarden van de Rwandese 
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overheid. Vanuit Vlaanderen (Vlaams 
Partnerschap Water voor Ontwikkeling) 
werden de infrastructurele werken 
betaald. Het project is opgevat als 
proefproject voor de scholenge-
meenschappen in Rwanda.  
 
Verleden vrijdag was het feest in Mutete. 
Onder massale belangstelling werd de 
drinkwaterinstallatie ingehuldigd.  
Van het CPPA Kisaro waren Evariste Safari, 
Eric Bangambiki en ikzelf uitgenodigd. 
Ambassadeur Bert Versmessen, bisschop 
Serevelien Nzakamwita van Byumba, 
Frederic Deprez en Ortwin Deroo hielden 
een toespraak tijdens de inhuldigings-
ceremonie.  

Tijdens het gesprek achteraf met de 
ambassadeur komt oud-leerling Leodomir 
Hagabinema ter sprake. Hij werd door de 
vorige ambassadeur, Benoît Ryelandt, 
aangeworven om het domein rond de 
residentie te onderhouden. Leodamir 
werkt er nog steeds tot ieders 
tevredenheid. De ambassadeur uitte zijn 
waardering voor het project Kisaro en 
wenste bij gelegenheid een bezoek te 
brengen. 
 
Dinsdag 1 november  
 
Allerheiligen is geen christelijke feestdag 
meer in Rwanda. Het is een gewone 
werkdag. Maar het Centrum verkeert in 
rouw nadat gisteren bekend raakte dat de 
vrouw van onze tuinman Gaspar 
Nduwumuremyi is overleden. Josiane 
Uroraho was 29 jaar en moeder van drie 

jonge kinderen. Vandaag vond de 
uitvaartdienst plaats in de kerk van 
Murama met aansluitend de begrafenis op 

de begraafplaats in Kirenge. 
 
Donderdag 3 november  
 
Bonen behoren tot het basisvoedsel in 
Rwanda. In Kisaro worden er geteeld van 
de beste kwaliteit. Ongetwijfeld levert de 
bonenteelt ter plekke werkgelegenheid op. 
Op de terrassen zijn werklieden druk in de 
weer met het wieden van het onkruid 
tussen de bonenplanten. Het is een 
tijdrovende en vervelende klus. Leonidas 
Kanyabikari, verantwoordelijk voor de 
landbouw, toont hoe de jonge planten 
rond de bonenstaken worden geleid. 

 
Vrijdag 4 november  
 
Mijn verjaardag vorige woensdag is niet 
onopgemerkt voorbijgegaan. Vijfenzestig, 
een rond getal. Een leeftijd ook die mij 
even doet slikken. Ik ben werkelijk 
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overstelpt met digitale felicitaties en 
berichten. 
De afspraak om m’n verjaardag bij de 
zusters Bernardinen in Kigali te vieren was 
begin september reeds gemaakt tijdens de 
jubileumviering van zuster Marie Michel 
Vanherk in België. De zusters Bernardinen 
zijn gekend voor hun gastvrijheid, en  hun 

warm en vriendelijk onthaal. Na het 
middagmaal werd ik onder gelukwensend 
handgeklap verrast met een grote 
verjaardagstaart. Rita Waeben ontkurkte 
een fles wijn en schonk de glazen vol. Allen 
toostten op mijn gezondheid en een 
dankwoord kon natuurlijk niet uitblijven. 
 
De volgende dag wachtte me een warm 
onthaal in Kisaro. Solange, Evariste en 
echtgenote Germaine, zijn schoonbroer 
Charles en dochter  Aimée Chartine hadden 
de zitkamer versierd. Huiskok Gilbert 
Nzeyimana bereidde het avondmaal met 
als dessert: een grote taart! Een 
onvergetelijke dag. 

En wie jarig is trakteert ... 52 werklieden en 
de broeders in Kisaro genoten van het 
feestmaal. Op het menu: 12 kratten drank 
om de dorst te lessen, 30 kg aardappelen 

en 220 bouletten. Het was naar ieders 
wens en het heeft gesmaakt!  
Maandag 7 november  
 
De bonenplanten staan volop in groei op de 
terrassen. Er is nood aan bonenstaken. Dus 
dient er een tandje bijgestoken. Elke stok 
met een lengte van 2 tot 3 meter kan  

perfect dienstdoen. Het materiaal maakt 
niet zoveel uit. De scheuten van de 
eucalyptusboom zijn het best geschikt. 
Omdat er een tekort aan bonenstaken is, 
worden latten uit boomstammen 
vervaardigd. 
 
Dinsdag 8 november  
 
Verleden zaterdag op ziekenbezoek 
geweest. Mecanicien Pascal Ntibiramira is 
enkele maanden geleden het slachtoffer 
geworden van een spijtig werkongeval 
tijdens het onderhoud van een voertuig in 
de garage. Röntgenonderzoek wees uit dat 
hij een barst in het bekken had opgelopen. 
Een operatieve ingreep was niet vereist. 
Platte rust en het nemen van medicatie 
tegen de pijn was het advies van de arts. 
Tweewekelijkse controle en een 
röntgenfoto in het ziekenhuis van Byumba 
bevestigen dat de genezing verloopt zoals 
gehoopt.  
De consultatie van vandaag verliep positief. 
De arts is tevreden over de vorderingen. 
Voorlopig mag Pascal met één kruk 
stappen. Het is een mirakel dat hij zo goed 
revalideert.  
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Woensdag 9 november  
 
Evariste heeft de documenten opgesteld 
voor het verlengen van mijn visum tot 17 
december. Een visum voor 30 dagen wordt 
verleend bij aankomst op de luchthaven en 
is gratis. Maar voor een lagere periode 
dient een aanvraag ingediend bij het 
‘Directoraat-Generaal Immigratie en 
Emigratie’ in Kigali. We hebben geluk! 
Blijkbaar zijn alle documenten correct 
ingevuld. Op het aanvraagformulier wordt 
een pasfoto geplakt en we worden 
vriendelijk doorverwezen naar het 
betaalloket. Een stempel bevestigt de 
goedkeuring, waarna de ambtenaar achter 
het loket me vragend bekijkt: ‘63.160 Rfr 
(60 €) s.v.p.’ Volgende week mag het visum 
afgehaald worden. 
 
Donderdag 10 november  
 
De woning op de heuvel dateert van 1980 
en herbergde door de jaren heen 
verschillende bewoners en bezoekers. 
Henk Zwiers, een Nederlandse vrijwilliger,  
bewoonde als eerste het huisje. Zijn taak 
bestond erin om jongens thuis te 
begeleiden bij het aanleggen van hun 
terras. De bouw van de woning werd 
destijds vanuit Nederland gefinancierd. 
In de zomer van 1981 bracht ik samen met 
mijn neef Louis voor het eerst een 
werkvakantie in Kisaro door. Het is een 
eenvoudig huisje bestaande uit een 
woonkamer, een kleine keuken en twee 
slaapkamers. De badkamer is elementair. 
Doorheen de jaren verleende de woning 
heel wat bewoners onderdak. In de jaren 
tachtig werd er een dispensarium in 
ondergebracht. Drocelle heeft er een tijdje 
gewoond en van 1989 tot 1991 namen de 
vrijwilligers Leo Suy en Katleen Ryckaert er 
hun intrek. Tijdens de genocide werd het 
klooster gedeeltelijk vernield en vond 
broeder Cyriel een tijdelijk onderkomen in 

dit huisje. De laatste jaren deed de woning 
dienst als gastenverblijf.  

Onlangs werd beslist om dit gastenverblijf 
uit te breiden. ‘De aanbouw aan de zijgevel 
wordt afgebroken om plaats te maken voor 
vier slaapkamers die voorzien worden van 
een minimaal comfort’, zo vertelt Eric 
Bangambiki, verantwoordelijk voor de 
bouwafdeling.  
  
Vrijdag 11 november 
 
De bouwwerken aan de droogschuur zijn 
volop bezig en verlopen volgens schema. Er 
is niet stilgezeten. De muren zijn al flink op 
hoogte gemetseld en het ijzerwerk voor de 

verankering van de ringbalk is gevlochten. 
De ringbalk zorgt voor de draagkracht en 
stabiliteit van de muren. Vandaag wordt de 
bekisting afgewerkt. Klaar om beton te 
gieten! 
 
De bonenoogst zal dit jaar groot zijn. Dat is 
duidelijk zichtbaar aan de terrassen die met 
bonen beplant zijn. Om het tekort aan 
bonenstaken aan te vullen zijn werklieden 
elke dag reeds vroeg in de weer met het 
vervaardigen van ‘tuteurs’ (leistokken).  
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Bij ons in Limburg… (redactie) 

Zoals je in dit nummer kan lezen vierden wij 
uitbundig ons vijftigjarig bestaan. Maar 
niet alleen wij bestaan dit jaar vijftig jaar, 
ook Stelimo, het steunfonds voor 
Limburgse missionarissen en ontwik-
kelingssamenwerking, die jaarlijks een van 

onze projecten sponsoren. Dat werd op 18 
november gevierd. Théogène Havigumana 
van Missio België lichtte er de werking van 
Missio toe, mgr. Patrick Hoogmartens 
sprak een bemoedigend woord en Stelimo-
verantwoordelijke Ward Ceyssens leidde 
een hoopvol panelgesprek met mensen die 
een groot deel van hun leven in de missie 
doorbrachten. 

Reeds eerder, op 4 september, vierden  we 
in de Hasseltse Minderbroederskerk mee 
met het zeventigjarig kloosterjubileum van 
zuster Marie Michel Vanherk.  
Een onwaarschijnlijk leven van dienstbaar-
heid van deze 97-jarige. 
 
Tijdens de algemene vergadering van de 
Genkse Noord-Zuidraad mocht onze 
afgevaardigde, José Voorter, ‘n mooie 
cheque ontvangen uit de handen van 
schepen Anniek Nagels voor de 
voorbeeldige werking van ons 
Kisarocomité. 
 

 
 
Helaas bereikt ons ook af en toe minder 
prettig nieuws. Lieske Ceyssens, een van 
onze trouwe donateurs, overleed. Wij 
leven mee met haar echtgenoot en familie 
en gedenken haar in onze gebeden.  
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in Vlaanderen… (redactie)

Wij stevenen dit jaar af op een recordbedrag aan donaties uit heel Vlaanderen. Mogelijk zit 

ons vijftigjarig bestaan daar voor iets tussen. Zo mochten we niet alleen van particulieren 

mooie bedragen ontvangen, maar ook van de pastorale eenheid Sint-Maarten Koekelare; de 

parochies van Koekelare en omgeving organiseren jaarlijks een actie tijdens de missiemaand.  

Als u dit jaar nog een gift wil doen, kijk dan even op bladzijde 22. 

 

en in Kisaro (Evariste Safari) 

De vier klassen van blok 3 van 

de Groupe Scolaire van Rubona 

werden officieel ingehuldigd op 

16 september. Eregenodigde 

was exécutif (burgemeester) 

Alcade en uiteraard waren ook het 

oudercomité, de leerkrachten en de 

leerlingen aanwezig. Het CPPA werd 

vertegenwoordigd door Augustin 

Bavakure. 

In het Centrum werd de vorming van de 

jongeren plechtig afgerond. Ook daar was 

de burgemeester, de leden van de CPPA, de 

broeders, pastoor Nepo, de arbeiders van 

het Centrum en uiteraard de ge-

diplomeerden en hun ouders. 

De plechtigheid werd afgerond 

met een receptie. 

 

 

 

Op donderdag 24 november vertrok Stefan 

Meyvisch, gepakt en gezakt naar Kisaro. 

Dezelfde avond nog kwam hij er toe. Stefan 

blijft er tot 17 december; dan vliegt hij 

samen met Paul Ackermans terug om  in  

België Kerstmis te vieren.  Op 14 januari 

vertrekt Gerard Moerman naar Rwanda; hij 

zal er blijven en werken tot  einde maart.
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Financien (Marinette Willems) 

 

Ontvangsten Uitgaven Toelichting (30 november) 

      

€ 39.616,27   Giften 

€ 3.900,00   Acties 

€ 8.837,05   Rwandadag 

€ 4.750,00   Bijzondere ontvangsten 

€ 17.857,63   Subsidies 

€ 390,00   Verkoop boek Fureri 

  € 36.341,50 Aankoop/verzending 

  € 2.676,50 Drukwerk/tijdschrift 

  € 14.566,91 Bijzondere uitgaven 

  € 3.799,17 Allerlei 

  € 23.159,21 overschrijving naar Kisaro 

  € 3.508,37 Rwandadag 

  € 24,20 Bankkosten 

€ 75.350,95 € 84.075,86 TOTAAL 

 

De financiële verrichtingen gedurende de voorbije maanden hebben vooral betrekking op: 

- het bedrag van de giften, dat met ongeveer 18.000,00 euro toenam;  

- ontvangsten en de uitgaven voor de brunch ter gelegenheid van onze jaarlijkse Rwandadag;  

- bijzondere ontvangsten naar aanleiding van het drukken van het fotoalbum en de viering van  

het vijftigjarig bestaan;  

- de werkings- en projectsubsidie die we ontvingen van de stad Genk; 

- het verzenden per container van onderdelen om kruiwagens te produceren en de aankoop 

van een aantal tractoronderdelen; 

- druk- en verzendingskosten van ons tijdschrift; 

- bijzondere uitgaven ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan, met o.a. het opmaken en 

drukken van het fotoboek (ca. 8.000 euro), de academische zitting en receptie (ca. 3.000 euro), 

de tentoonstelling (ca. 600 euro) en de reis en het verblijf van onze Rwandese gasten 

gedurende twee weken (ca. 3000 euro). 

- en de vliegtickets voor onze coördinator. 
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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. 

 

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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