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1. ORGANISATIE  

 
1.1. Contactgegevens en raad van bestuur 

 

Comité Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 Genk,  

mailadres: jef.gabriels@telenet.be, 

telefoon: 0475/473209 of 089/209408. 

website: www.kisaro.be 

 

De raad van bestuur bestaat uit:  

 afgevaardigd beheerder: Oosterbos Jan, Berm 17, 3600 Genk 

voorzitter-coördinator: Gabriels Jef, Winterslagstraat 1, 3600 Genk 

secretaris: Dedecker Marc, Molenblookstraat 27, 3690 Zutendaal 

penningmeester: Willems Marinette, Heiweier 21, 3600 Genk 

coördinator Kisaro-Genk: Moerman Gerard, Langemunt 29 bus 1, 9850 Nevele. 

 

Dit bestuur werd benoemd op 21 december 2016 door de algemene vergadering die op 20 

maart 2019 bestaat uit 24 leden. De recentste statutenwijziging werd gepubliceerd in de 

Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 03.03.2017.  

 

Op 10 december 2018 overleed afgevaardigd beheerder Jan Oosterbos. Op de algemene 

vergadering van 20 maart 2019 werd  de samenstelling van de raad van bestuur aangepast. 

 

1.2. Voorstelling en doelstellingen 

 

Het comité werd in 1971 opgericht onder de naam Comité Byumba, ter ondersteuning van 

een  project in Kisaro, destijds nog ressorterend onder de gemeente Byumba. Dit Rwandees 

project, momenteel bekend onder de naam ong CPPA (Centre de Perfectionnement et de 

Promotion Agricole de Kisaro), is een centrum voor landbouwontwikkeling in de brede zin. 

Het comité Kisaro tracht dit project te voorzien van zowel financiële als materiële middelen. 

Het comité nam intussen de rechtsvorm aan van een vzw, met name de vzw Comité Kisaro.  

 

De vzw Comité Kisaro (voorheen Comité Byumba-Kisaro) heeft een dubbel doel: 

 

1. De medemens in de ontwikkelingslanden helpen: daarvoor werken we samen met de ngo 

CPPA in Rwanda; deze samenwerking krijgt concreet gestalte in: 

 

1.1. Het adviseren van het lokale management in Kisaro en het overmaken van geld aan de 

CPPA waarmee men de investeringen kan doen in de sociale sector;  

1.2. Het bekostigen van de aankoop ter plaatse en zo nodig het verzenden van een aantal 

goederen die de landbouw-, de atelier- en de bouwactiviteiten ter plaatse ondersteunen; 

 

2. De lokale bevolking in België informeren en sensibiliseren rond ontwikkelings-

samenwerking, door middel van een tijdschrift, infovergaderingen en  een Rwandadag. 

 

Destijds waren materiaal en middelen vooral bestemd om het landbouwproject tot 

ontplooiing te laten komen teneinde te voorzien in de voedingsnoden van de plaatselijke 
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bevolking in en om Kisaro.  Deze landbouwactiviteiten zijn intussen grotendeels 

zelfvoorzienend geworden en er is enkel nog een kleine ondersteuning met bijvoorbeeld 

meststoffen en inzake technieken en diversificatie bijvoorbeeld voor de ki (kunstmatige 

inseminatie) van varkens. 

 

Na het overlijden in 2015 van de grondlegger van het CPPA (Jules Wieme, broeder Cyriel) 

vond er onder impuls van Gerard Moerman, onze coördinator Kisaro-Genk, een 

herstructurering plaats.  De strak centraal geleide organisatie evolueerde naar een 

organisatie op basis van teamwerking met een managementteam, verslaggeving, opvolging 

enz. 

 

De ondersteuning op korte termijn heeft vooral te maken met hulp bij toekomstgerichte 

investeringen (erfpachtboerderijtjes, regenwaterputten, ...), met investeringen die het 

project (nog) beter inbedden in de plaatselijke samenleving (bouwen van scholen en 

gemeenschapsruimten...). en met het leveren van materialen die in de ateliers een 

toegevoegde waarde krijgen (bijvoorbeeld kruiwagenwielen waarrond kruiwagens gebouwd 

worden). Teneinde een en ander goed te kunnen opvolgen werkt de coördinator 

(onbezoldigd, gepensioneerd ingenieur) tweemaal drie maanden per jaar in Kisaro waar hij 

o.a. ook als 'deputy legal representative' deel uitmaakt van het bestuur van de Rwandese 

ngo CPPA.  
 

Op lange termijn is het uiteraard de bedoeling om het CPPA volledig zonder externe 

ondersteuning te laten werken. Daartoe zijn intussen de structuren opgezet en wordt 

gepoogd om meer in Rwanda aan te kopen en minder vanuit België te verzenden. 

 

 

2. NOORDWERKING 
 

2.1. Algemeen 

 

Het comité dat in de zeventiger jaren werd opgericht, heeft bijzonder veel verdienstelijk 

werk verricht en was zeker tijdens de oorlog in Rwanda (1990-1994) van grote betekenis 

voor de mensen in en rond Kisaro.  

 

Toen  Jules Wieme, die tot zijn laatste levensjaar in Rwanda werkte, in 2015 op zijn 93ste 

overleed, zochten de oorspronkelijke initiatiefnemers nieuwe en (iets) jongere mensen.  
 

Vooral sinds half 2016 werd het comité gereorganiseerd: de  statuten werden aangepast, de 

boekhouding gedigitaliseerd, de bankrekeningen herschikt, de belastingaangifte in orde 

gebracht, de verslaggeving geregeld, het secretariaat overgedragen enz. We herwonnen 

onze erkenning om fiscale attesten af te leveren voor giften en ook de website werd 

vernieuwd. 

 

Het comité neemt intussen deel aan de activiteiten van de Noord-Zuidwerking van de stad 

Genk en van het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking. 
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Onze organisatie is geregistreerd op de website van het 4de Pijlersteunpunt en werd op 12 

november 2018 lid van het 4de pijlerpanel. 

 

De raad van bestuur vergaderde op 23 maart, 22 juni, 3 oktober en 5 december. Op 23 

maart vond de algemene vergadering plaats. 

Er waren werkvergaderingen op 23 maart, 22 juni, 14 september en 21 december en 

overlegvergaderingen met de coördinator op 23 maart, 16 oktober en 5 december 2018. 

 

Het werk gebeurt door vrijwilligers zonder enige vergoeding. 

 

2.2. Fondsenwerving 

 

Om een en ander te situeren worden hieronder de ontvangsten 2017 weergegeven, evenals 

de ontvangsten 2018  en het budget 2019. Laten we even de ontvangsten bekijken. 

 

Buiten de giften en de  acties van scholen en verenigingen is er jaarlijks een Rwandadag, 

waar niet alleen informatie gegeven, maar ook een maaltijd aangeboden wordt. De 

opbrengst hiervan gaat  naar de werking. Ook worden, indien de mogelijkheid zich voordoet, 

subsidiedossiers ingediend (provinciebestuur, Stelimo ...). 

 

    REKENING 2017   REKENING 2018     BUDGET 2019 

ONTVANGSTEN       

GIFTEN € 38 834,63 € 44 504,40 € 35 000,00 

ACTIES € 3 536,92 € 8 199,54 € 7 000,00 

STEUN /SUBSIDIES € 15 652,82 € 15 775,39 € 13 300,00 

RWANDADAG € 7 664,30 € 6 796,20 € 6 500,00 

INTRESTEN BANK € 14,31 € 14,32 € 14,00 

TOTAAL ONTVANGSTEN € 65 702,98 € 75 289,85 € 61 814,00 

 

 

Het bedrag van de giften daalde aanzienlijk tot 18.040,70 euro in 2016 als gevolg van het 

(tijdelijk) verlies om fiscale attesten af te leveren, maar de nieuwe erkenning (19 mei 2017) 

om fiscale attesten af te leveren voor de jaren 2017 en 2018 deed uiteraard het bedrag van 

de giften weer aanzienlijk stijgen. In 2017 bedroeg dit weer 38.834,63 euro en in 2018 in 

totaal zelfs 44.504,40 euro. In de rekening 2017 (zie verder) zien we nog een bedrag van 

5.015,00 euro, in de rekening van 2018 een bedrag van 1.154,00 euro. In de toekomst zijn er 

op deze post geen uitgaven meer. 

 

Op 28 mei 2018 vroegen we een verlenging aan van het recht om fiscale attesten af te 

leveren gedurende de jaren 2019 tot en met 2022. Het onderzoek loopt en er is goede hoop. 

 

Diverse acties van scholen en verenigingen zorgen eveneens voor inkomsten. De 

belangrijkste waren de vastenactie van de Tuinbouwschool van de Scholengroep O.-L.-Vrouw 

van St.-Truiden die 3.399,54 euro opbracht en de actie van het Sint-Jozefinstituut van Bokrijk 

met 4.500,00 euro. 
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We bekwamen eveneens subsidies.  
 

Het provinciebestuur van Limburg subsidieerde de bouw van regenwaterputten (12.500 

euro, 7 augustus), Stelimo kwam voor 1.900 euro tegemoet in de afwerking van het 

parochiecentrum van Murama (10 april) en het stadsbestuur van Genk betaalde een 

werkings- en projectsubsidie uit van 1.375,39 euro (12 november). 
 

Rotary Genk-Noord subsidieerde de bouw van een aantal regenwaterputten via een 

zogenaamde District Grant voor een totaal bedrag van 5.393 euro, gespreid over 2017 

(aankoop materialen) en 2018 (uitvoering van de werken).  Kenmerkend voor deze subsidie 

is dat leveranciers en aannemers rechtstreeks door Rotary betaald worden, zodat dit bedrag 

niet voorkomt in de rekening van de vzw Comité Kisaro.  
 

Indien haalbaar zullen ook in de toekomst (project) subsidies aangevraagd worden. 
 

Tijdens de Rwandadag wordt een maaltijd aangeboden en dat zorgt eveneens voor 

inkomsten. 

 

De weergave van de ontvangsten in een cirkeldiagram geeft volgend beeld: 

 

 
 

 

2.3. Educatie en sensibilisering 

 

Viermaal per jaar wordt er een tijdschrift (ca. 20 blz.) opgemaakt, gedrukt en verzonden naar 

930 papieren en 112 digitale abonnees. De totale kosten hiervoor bedroegen in 2018: 

2.119,45 euro.  

 

Ontvangsten 

giften (59%) 

acties (11%) 

subsidies (21%) 

rwandadag (9%) 
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Wekelijks is er een korte publicatie met de stand van zaken in Kisaro in de plaatselijke editie 

van 'Kerk en Leven'. 

 

In 2018 startte een 

recurrente actie op van het 

Sint-Jozefinstituut van 

Bokrijk waar broeder Cyriel 

destijds actief was. De 

solidariteitsactie van de 

school staat in het teken 

van het project en er vond 

een inleefreis plaats van 9 

vijfdejaars en drie leer-

krachten in juli 2018. Deze 

inleefreis betekende heel 

veel voor de jonge mensen 

die het daaropvolgende 

schooljaar de gangmakers 

worden voor een nieuwe 

actie en een volgende 

inleefreis in 2019, eveneens met vijfdejaars.  
 

Er worden jaarlijks  voordrachten en presentaties gegeven bij verenigingen en in scholen. 

Een greep hieruit: Neos Zutendaal (7 december 2017), Sint-Jozefinstituut Bokrijk (17 mei 

2018), Genk (7 oktober), Koekelare (14 oktober), Rotary Genk-Noord (16 oktober 2018), 

Wielsbeke (12 november 2018), Scholengroep Sint-Truiden (mei 2018) ...  
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Tevens is er jaarlijks een Rwandadag waar de stand van zaken voor een groot publiek wordt 

toegelicht. In 2018 vond deze plaats op 7 oktober en  waren er 248 aanwezigen. 
 

Het comité neemt deel aan de activiteiten georganiseerd door het Gemeentelijk Comité 

Ontwikkelingssamenwerking van Genk en het Limburgs Platform Ontwikkelingssamen-

werking. Een van deze activiteiten was de Noord-Zuidmarkt op 22 juli tijdens de 

zondagsmarkt in Genk. 
 

In de toekomst zal het tijdschrift verder viermaal per jaar verschijnen. Intussen is het 

mogelijk het tijdschrift digitaal te ontvangen, maar voorlopig blijkt dat de meeste (vooral 

oudere) lezers de voorkeur geven aan de gedrukte versie. De wekelijkse publicatie in Kerk en 

Leven wordt voortgezet. Ook in 2019 zullen en voordrachten en presentaties gegeven 

worden. De Rwandadag is gepland op 6 oktober. 
 

3. ZUIDWERKING 
 

3.1. Ontstaan en ontwikkeling van het project 
 

In 1972 begon Jules Wieme (broeder Cyriel) in Kisaro (Rwanda) met een landbouwopleiding 

voor een veertigtal jongens op enkele hectaren heuvelachtige grond die ter beschikking 

gesteld werd  door het ministerie. Die opleiding was gebaseerd op het radicaal terrasseren, 

een methode waarbij intense handenarbeid na enige tijd een behoorlijke bestaanszekerheid 

en  zelfredzaamheid bood aan hen die er de inspanning voor opbrachten. Honderden 

gezinnen (en duizenden mensen) vonden op deze manier in de loop van de voorbije 

vijfenveertig  jaar werk en inkomen. Dat was niet alleen het geval in de landbouw: de 

georganiseerde verkoop van een deel van de productie leverde eveneens werk en inkomen. 

Het terrasseren ging uiteraard niet ongemerkt voorbij en de methode werd overgenomen 

door veel mensen in de buurt en op andere plaatsen in Rwanda.  
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Momenteel ziet men rondom Kisaro terrassen zover het oog reikt. De gevolgen voor de 

omgeving zijn dan ook vèrstrekkend. Niet alleen de dalen (waar vaak thee verplant wordt) 

maar ook de heuvels worden vruchtbaar als de erosie vermeden kan worden.  

Uiteraard zijn er ook andere activiteiten die in de loop van deze veertig jaar ontwikkeld 

werden, telkens vanuit een radicale keuze voor de meest armen.  

Er werden bijvoorbeeld in die periode meerdere kleuter- en lagere scholen opgericht. Nadat 

de eerste school  uitgebouwd was, werd ze overgenomen en ingeschakeld in het 

reguliere Rwandese onderwijs, maar kort daarna startte men vanuit het centrum een nieuwe 

kleuter- en lagere school in een  ander en armer gebied in de omgeving. Ook werden 

huisjes gebouwd voor ongehuwde moeders,  een naaiatelier ingericht, er is de zaterdagse 

soepbedeling enz... Ook werden ateliers gebouwd evenals een slagerij zodat een aantal 

nevenactiviteiten van de landbouw gestimuleerd werd. 

 

Het is overigens dankzij deze heel intense lokale verankering dat het Centrum zonder al te 

veel problemen de oorlog  overleefde en op bepaalde ogenblikken zelfs een belangrijke rol 

speelde voor de voeding en het leven in vluchtelingenkampen. 

 

Voor de formalisering van de structuren werd destiçjds een vzw naar Rwandees recht 

opgericht, het Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole (CPPA) in Kisaro. De 

vzw werd intussen omgevormd tot een ngo. De leden van de ngo en de verantwoordelijken 

voor de diverse werkplekken in het Centrum zijn hoofdzakelijk Rwandese mensen. 

Het hart van de werking is het Centrum op de Kisaroheuvel, een 50-tal ha groot, waar het 

hoofdgebouw gelegen is, de ateliers, de varkenskwekerij, het kiemhuis voor aardappelen, de  

molen, het opleidingscentrum, de administratie…  Dit Centrum werd in de loop van de 

voorbije decennia opgebouwd met financiële middelen en met de hulp van vrijwilligers uit 

België. 
 

Het doel is de zelfredzaamheid te realiseren van de plaatselijke bevolking, wat voor de 

kernactiviteiten van het CPPA intussen zeker slaagt. 
 

In 2013 werd de vroegere Rwandese vzw omgevormd tot een national nongovernment 

organization  Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole de Kisaro: «CPPA».  

 

Dit is dus 'het project' dat ondersteund wordt door het Comité Kisaro. 
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De coördinaten van dit project zijn: Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole 

Kisaro (CPPA), ngo, boîte postale 485, Kigali, Rwanda, rek. (RW-/00060066760047, bank 

BKIGRWRW). 

 

De projectverantwoordelijke is dhr. Evariste Safari, directeur, +250 788743387, 

safevariste@yahoo.fr,  en de voorzitter van de ngo is mevr. Xavérina Mugemana-

Niwemutoni, xave.niwemutoni@yahoo.fr 

 

Na het overlijden van broeder Cyriel werd een aantal activiteiten (o.a. de werkplaatsen voor 

metaal en hout, slachtvloer, vleesverwerking en molen) overgebracht van de grond die 

eigendom was van de broeders naar de grond waarop de ngo een concessie heeft.  Die 

verhuis gebeurde in 2016 en 2017, gaf het project een belangrijke boost en leidde ook tot 

een efficiënter gebruik van de ruimten. 
 

3.2. Terugkerende activiteiten 
 

De hoofdactiviteit was oorspronkelijk het opzetten en uitbaten van een landbouwproject in 

de brede zin van het woord, inclusief de opleiding van jonge boeren. In de loop der jaren 

werd er gediversifieerd: ook een hout- en metaalatelier, een varkensslachtplaats en een 

slagerij.   
 

Dit resulteert na verloop van tijd uiteraard  in  een aantal jaarlijks terugkomende activiteiten.  

mailto:xave.niwemutoni@yahoo.fr
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Het oogsten van de tarwe en de aardappelen,  het kweken en mesten van varkens (het 

project kunstmatige inseminatie staat model voor heel Rwanda en het aantal klanten voor 

de afzet van het varkensvlees groeit nog steeds), de wekelijkse inzameling van groenten die 

in Kigali vermarkt worden, het onderhoud van de gebouwen en de wegen, de jaarlijkse 

sessie beroepsopleiding voor jonge boeren.  

 

Dit alles verloopt volgens schema en de activiteiten zijn grosso modo zelfvoorzienend. 
   
Sinds enkele jaren gebeuren er ook investeringen ten bate van de plaatselijke gemeenschap 

(zie verder). 
 

3.3. Overzicht van de geboden ondersteuning 
 

De ondersteuning van deze initiatieven door het Comité Kisaro gebeurt op de volgende 

wijze: 
 

3.3.1. Jaarlijkse aankoop van materialen en  verzending  
 

Ook in 2018 (zie blz. 14) maakten de kosten voor de aankoop en het verzenden van 

materialen een belangrijk deel uit van de uitgaven. De (kleinere) materialen worden 

verzonden (via Fedex of meegenomen door reizigers die naar Kisaro gaan).  

Wij denken hier voornamelijk aan: auto-onderdelen, zaden, materiaal inseminatie, 

elektrische materialen… 
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In 2018 werd geen container verzonden, waardoor de rechtstreekse financiële onder-

steuning groter werd. 
 

3.3.2.  Adviserende ondersteuning 

 

Sinds enkele jaren en zeker na het overlijden van Jules Wieme gaat ingenieur  Gerard 

Moerman (gepensioneerd) elk jaar tweemaal gedurende ongeveer drie maanden ter plaatse 

om het managementteam te ondersteunen. Hij coacht dit managementteam en volgt de 

investeringen  op. Gedurende de periodes dat hij in België is houdt hij intens contact met de 

directeur in Kisaro (Evariste Safari) en volgt hij (per mail) de vergaderingen van het 

managementteam. Hij doet dit zonder vergoeding. Zijn vluchten worden door het comité 

betaald. Gerard Moermans verblijf in Rwanda: van 18 december 2017 tot 16 maart 2018, 

van 16 juli tot 23 september 2018 en van 8 december 2018 tot 8 maart 2019. 

 

3.3.3. Rechtstreekse financiële ondersteuning  

 

De financiële ondersteuning gebeurt door overschrijving op de rekening van ong CPPA 

Kisaro, District Rulindo, Rwanda, nummer 00060066760047 BIC: BKIGRWRW. 

 

In 2017 werd in totaal 37.500 euro overgeschreven, aangewend voor investeringen ter 

plaatse. 

 

3.3.4. Analyse van de uitgaven 

 

Bij de uitgaven kunnen enkele kanttekeningen gemaakt worden zodat een en ander 

gereduceerd wordt tot de effectieve netto-uitgaven: 

 

De belangrijkste rubriek van  uitgaven was dit jaar het overschrijven van speciën. Zoals 

hierboven vermeld werd in 2017 in totaal 37.500 euro overgeschreven en aangewend voor 

investeringen ter plaatse. 

 

Omdat er dit jaar geen container verzonden werd blijft het bedrag onder de rubriek 

aankopen en verzenden eerder bescheiden. Deze aankopen zijn overwegend kleinere 

pakketten auto-onderdelen, zaadgoed, materiaal voor de ki van varkens, kleine 

machineonderdelen  enz. die meestal verzonden worden via Fedex (421,47 euro) of 

meegenomen worden door mensen die Kisaro bezoeken. Al deze goederen zijn bestemd 

voor de werking in Kisaro. 

 

De rubriek drukwerk en zegels omvat hoofdzakelijk de druk- en verzendingskosten van het 

driemaandelijks tijdschrift (18 à 24 blz) dat aan 930 papieren en 112 digitale abonnees 

verzonden wordt (zie blz 14). 

 

De onkosten voor de Rwandadag (2.556,70 euro) moeten afgetrokken worden van de 

ontvangsten  uit de Rwandadag (zie ontvangsten). 

 

Bij de rubriek allerlei zijn er enerzijds 

- de reiskosten, twee vluchten, heen en terug, voor een bedrag van 1.637,63 euro; 

- de werkingskosten van de vereniging. 
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In 2017 werd in totaal 37.500,00 euro overgeschreven naar de rekening van de ngo in Kisaro, 

wat bankkosten met zich meebracht.  

 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat al het werk door vrijwilligers gedaan wordt, die daar 

zelfs geen onkostenvergoeding voor vragen. Er worden evenmin beheerskosten 

aangerekend. 

 

Op die manier uitgezuiverd zijn er voor 47.899,01 euro effectieve uitgaven gebeurd, die als 

volgt kunnen worden ingedeeld: 

 

aankopen en verzenden €    5.860,37 

drukwerk en zegels €    2.299,27 

bankkosten €          80,62 

reis- en werkingskosten €    2.158,75 

geld verzonden naar rekening in Kisaro (speciën) €  37.500,00 

 

of in een cirkeldiagram voorgesteld:  

 
 

 

 

3.4. Recente investeringen door het CPPA ('projecten') 
 

Naast de opleiding van jonge boeren (elk jaar start er een sessie voor 30 cursisten) en het 

normale landbouwwerk investeert de ngo CPPA enerzijds toekomstgericht in de eigen 

landbouwactiviteiten en anderzijds ten bate van de lokale gemeenschap. Deze activiteiten 

Uitgaven 

aankoop-verzenden (12%) 

drukwerk-zegels (5%) 

bankkosten 

reis- en werkingskosten (5%) 

specien (78%) 
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worden dus ontplooid door  het CPPA en niet door Belgische vzw Comité Kisaro, die ze 

evenwel waar mogelijk financieel en met materiaal ondersteunt. 

 

Enkele recente investeringen van het CPPA (2018) worden hier voorzien van enig 

commentaar en kostprijs. 

 

 

3.4.1. Regenwaterputten  

 

In 2018 werden er 16 

regenwaterputten voltooid, gesub-

sidieerd door de provincie Limburg 

en 3 door Rotary Genk-Noord. 

Tevens werden de daken verstevigd 

van de boerderijtjes waar een 

regenwaterpunt gebouwd werd om 

waterverlies tegen te gaan. Het 

water wordt via goten naar de put 

aangebracht, waaruit het met een 

robuuste, eenvoudige handpomp 

opgehaald kan worden en gebruikt 

voor landbouwdoelstellingen in de 

drogere periodes. De gebruikers 

ondertekenden een overeenkomst.  In 2018 werden 16 RWP afgerekend, waarvan 11 

gesubsidieerd door de provincie Limburg, drie door Rotary Genk-Noord, één door Umubano 

en één door Waregem. Dit brengt het aantal (door diverse instanties) gesubsidieerde  en 

afgerekende regenwaterputten op 69: 

 

 

54 CYIZA Alois 2017 12 m³ 1 Umubano 

55 HAVUGIMANA Caroli 2017 12 m³ 1 Provincie Limburg

56 GASIGWA Cléoface 2017 12 m³ 2 Provincie Limburg

57 NGOBOKA Jean de Dieu    Murama 2017 12 m³ 3 Provincie Limburg

58 HAKIZIMANA Anaclet 2017 12 m³ 4 Provincie Limburg

59 SINDIBUZE Claver 2017 12 m³ 5 Provincie Limburg

60 MBARUSHIMANA 2017 12 m³ 6 Provincie Limburg

61 NIYIKORA 2017 12 m³ 7 Provincie Limburg

62 NTAMAHUNGIRO Jean Damacène 2017 12 m³ 8 Provincie Limburg

63 NTAMBARA Emmanuel 2017 12 m³ 9 Provincie Limburg

64 NSEGUMUREMYI Célestin 2017 12 m³ 10 Provincie Limburg

65 Philibert 2017 12 m³ 11 Provincie Limburg

66 Gitatsa - classe Maternelle 2017 2x12 m³ 1 Waregem et autres

67 NTABANGANYIMANA Jean Paul Gako 2018 12 m³ 1 Rotary Genk-Noord

68 UWINEZA Marie-Solange 2018 12 m³ 2 Rotary Genk-Noord

69 Ndayambaje André 2018 12 m³ 3 Rotary Genk-Noord  
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3.4.2. Ombouw veldschuren tot hoevetjes  
 

Om jonge boeren op gang te helpen werden er - van 2014 tot 2017 - 15 boerderijtjes 

gebouwd elk op een stuk grond van een halve hectare, die deze jonge boeren maximaal tien 

jaar kunnen pachten. Intussen loopt een nieuw project, namelijk het ombouwen van 

veldschuren tot hoevetjes. Het zesde van deze hoevetjes nadert zijn voltooiing.  Deze 

(overigens heel belangrijke) projecten worden enkel pro memorie vermeld omdat ze 

uitgevoerd  worden met subsidies van de provincie West-Vlaanderen via de VRV Umubano 

vzw. 
 

3.4.3. Kleuterschool Gitatsa 
 

Sinds het ontstaan van het project is op initiatief van het Centrum en broeder Cyriel in het 

bijzonder in Murama, Rubona, Rutabo, Sayo, Buyoga, Muyanza, Muhihi, Byumba, Rumuli, 

Miyove, Kirenge en Rusasa  

een schoolgebouw geko-

men. Een groot project, dat 

recent van start ging, is de 

bouw van kleuterklassen in 

Gitatsa-Muranzi, een project 

dat een investering verte-

tegenwoordigt van 34.000 

euro. Oorspronkelijk was dit 

bedoeld als een driejaren-

plan, maar dankzij speci-

fieke giften die zich aan-

dienden, kan deze periode 

ingekort worden. In een 

eerste fase is meteen de 

bouw voorzien van drie 

klassen en van de admi-

nistratieve en sanitaire voorzieningen. Intussen werd het terrein genivelleerd, funderingen 

aangelegd, de ruwbouw opgetrokken, ramen en deuren geplaatst en de vloeren afgewerkt.  

 

3.4.4. De school van Murama 
  

De school van Murama is de eerste die broeder Cyriel destijds bouwde. De gebouwen zijn 

intussen afgeleefd. Besprekingen zijn opgestart om hier vanaf volgend jaar werk van te 

maken. De financiering wordt onderzocht. 
 

3.4.5. De parochiegebouwen van Murama 
 

Sinds het ontstaan van het project kwam op elf locaties op initiatief van broeder Cyriel een 

bidplaats: in  Murama, Rubona, Rutabo, Sayo, Buyoga, Muhihi, Rumuli, Rusasa, Muranzi, 

Mutete en Rwagihura. Dit jaar werd intens meegewerkt aan de nieuwe parochiegebouwen 

van Murama. De afwerking van de eigenlijke bouwwerken gebeurt door de parochie zelf. 
 

Wij werkten nog enkele gemeenschapsruimten af. Ook volgend jaar zullen hier nog enkele 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
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3.4.6. Acties Libératha en Jean-Paul 
 

Vanuit het Centrum werd een actie opgezet om een gehandicapt geboren kindje (Libératha) 

uit een arm gezin via een operatie aan de knieën, gevolgd door het plaatsen van een 

prothese, een normaal leven te laten leiden. Dankzij giften uit het thuisland kan deze 

exarticulatie betaald worden.  
 

Jean-Paul, die tijdens zijn middelbaar onderwijs vakantiewerk deed in het Centrum wil 

universitaire studies doen, maar zijn familie kan het niet betalen. Via het comité werd een 

sponsor gezocht voor deze flinke student. 
 

3.5. Vooruitzichten voor de werking in het Zuiden in 2019 
 

Voorafgaand: in december 2018 overleed erevoorzitter en afgevaardigd beheerder Jan 

Oosterbos. Bij leven heeft hij twee levensverzekeringen opgebouwd ten gunste van ons 

comité. Een bedrag van 103.660,17 euro werd overgeschreven op onze rekening en geboekt 

als bijzondere ontvangst. 

 

De ngo voorziet, naast de continuering van de landbouwactiviteiten en de opleiding, de 

afwerking van een reeks regenwaterputten, gesubsidieerd door de provincie Limburg voor 

de periode 2018-2019.  
 

Sinds enkele jaren bestaat het plan om zoveel mogelijk noodzakelijke goederen aan te kopen 

in Rwanda. Toch wordt de mogelijkheid onderzocht (gelet op de uitzonderlijke financiële 

situatie van dit jaar) om eenmalig een grote hoeveelheden zéér specifieke materialen via een 

container te verzenden, zodat ter plaatse een voorraad wordt aangelegd en verzendingen 

via container - die erg duur zijn - voor een periode van ca. vier jaar kunnen vermeden 

worden en vervolgens geleidelijk afgebouwd.  
 

Anderzijds zal er geld worden overgeschreven op de rekening van de ngo CPPA  om ter 

plaatse een fonds aan te leggen (termijnbeleggingen in Rwanda) zodat bijvoorbeeld bij het 

uitvallen van een terreinwagen, ter plaatse een andere kan worden aangekocht.  

 

In de loop van 2019 zullen de kleuterklassen en toebehoren in Gitatsa afgewerkt worden. Er 

wordt tevens een speelplein aangelegd en er zijn omgevingswerken voorzien. Hiermee zullen 

de werken in 2019 voltooid zijn, een jaar vroeger dan voorzien. 
 

Via de vzw VRV Umubano wordt aan de provincie West-Vlaanderen een subsidie gevraagd 

voor de renovatie van de school van Murama. 
 

Verder is het de bedoeling om de parochiegebouwen van Murama finaal af te werken, met 

steun van Stelimo. 
 

Het is tevens de bedoeling om voor de periode 2019-2020 opnieuw een projectsubsidie aan 

te vragen bij de provincie Limburg voor een volgende reeks regenwaterputten.  
 

De firma Bosaq heeft haar medewerking toegezegd om een experiment op te zetten waarbij 

regenwater via zonne-energie gezuiverd kan worden tot drinkbaar water. Het slagen van dit 

project zou een belangrijke stap voorwaarts kunnen zijn in onze strijd voor drinkbaar water.  
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De adviserende ondersteuning loopt ook in 2019. Gerard  Moerman is in Kisaro van                

8 december 2018 tot 8 maart 2019,  en van 23 juli 2019 tot 22 september 2019. Tijdens zijn 

verblijf in België wordt telkens de verdere planning besproken met het comité Kisaro. 
 

Tijdens de zomervakantie zullen andermaal een tiental vijfdejaarsleerlingen van het SJIB een 

inleefreis maken naar Kisaro.  
 

Ten slotte werd bij 11.11.11.  op 14 november een subsidie aangevraagd als 'vierde pijler'. 

 

4. HET BUDGET VOOR 2019 
 

Het budget voor wat betreft de eigen rekeningen is als volgt goedgekeurd door de algemene 

vergadering van 20 maart 2019. De rekening van 2018 is intussen in de tabel  toegevoegd. 

 

REKENING 2017 BUDGET 2018 REKENING 2018 BUDGET 2019

SALDO 31/12/N-1 € 25 168,51 € 21 134,09 € 21 134,09 € 44 814,23

ONTVANGSTEN

GIFTEN € 38 834,63 € 25 000,00 € 44 504,40 € 35 000,00
ACTIES € 3 536,92 € 5 000,00 € 8 199,54 € 7 000,00
STEUN /SUBSIDIES € 15 652,82 € 12 500,00 € 15 775,39 € 13 300,00
UITZONDERLIJKE ONTVANGS € 103 660,17
VERKOOP BOEK € 10 000,00
RWANDADAG € 7 664,30 € 6 500,00 € 6 796,20 € 6 500,00
INTRESTEN BANK € 14,31 € 0,00 € 14,32 € 14,00
TOTAAL ONTVANGSTEN € 65 702,98 € 49 000,00 € 75 289,85 € 175 474,17

BEGINSALDO+ONTVANGSTEN € 90 871,49 € 70 134,09 € 96 423,94 € 220 288,40

UITGAVEN

AANKOPEN EN VERZENDING € 42 795,37 € 10 000,00 € 5 860,37 € 60 000,00
DRUKWERKEN/POST/TELEF € 1 868,85 € 2 000,00 € 2 299,27 € 2 500,00
KOSTEN BOEK € 7 000,00
RWANDADAG € 2 447,67 € 2 000,00 € 2 556,70 € 2 500,00
BANKKOSTEN € 52,02 € 100,00 € 80,62 € 100,00
ALLERLEI € 3 535,50 € 3 900,00 € 2 158,75 € 6 000,00
SPECIËN KISARO € 14 022,99 € 25 000,00 € 37 500,00 € 35 000,00
REGULARISTIE GIFTEN € 5 015,00 € 0,00 € 1 154,00 € 0,00
TOTAAL UITGAVEN € 69 737,40 € 43 000,00 € 51 609,71 € 113 100,00
SALDO OP 31/12/N € 21 134,09 € 27 134,09 € 44 814,23 € 107 188,40  
 

 

Wij rekenen erop dat de toestemming verlengd wordt om fiscale attesten af te leveren en 

daarom wordt het bedrag van de giften weer vrij hoog ingeschat. 
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De inkomsten uit acties komen voornamelijk uit acties in schoolverband in Sint-Truiden en 

Bokrijk. 

 

Het is de bedoeling om in 2019 minstens één subsidiedossier in te dienen. 

 

Er is een uitzonderlijke ontvangst (zie ook p. 17) van 103.660,17 euro. 

 

Er is ook een Rwandadag, en wel op 6 oktober.  

 

Tevens wordt de roman 'Fureri' (broeder) van Marc Dedecker gelanceerd.  'Fureri' is 

gebaseerd op broeder Cyriels uitgebreid dagboek en vele getuigenissen. Het beschrijft zijn 

jeugdjaren, zijn leven in Bokrijk en zijn besluit om op latere leeftijd naar Kisaro te trekken. De 

roman beschrijft hoe Cyriel Wieme in Kisaro zorgde voor tewerkstelling, onderdak en 

scholen  en de initiator was van terrasbouw  om de landbouw rendabel te maken.  

Het boek beschrijft hoe broeder Cyriel tijdens zijn leven uitgroeide tot een missiebroeder die 

populair was en zelfs door de president gerespecteerd werd en hoe hij door de genocide 

(1994) in een hachelijke rol werd geduwd maar erin slaagde te zorgen voor de vele 

vluchtelingen in de kampen.   

 

Er zal dit jaar wellicht een 20 m³-container met specifieke goederen verzonden worden; de 

rubriek aankoop en verzenden van materialen bedraagt daardoor eenmalig 60.000 euro. 

 

Het is de bedoeling om het tijdschrift verder uit te geven.  

 

In de loop van 2019 zullen er meerdere vluchten moeten worden aangekocht voor de 

begeleiders van het project. 

 

Het is ten slotte de bedoeling een bedrag van 35.000 euro over te schrijven naar de ngo 

CPPA als start voor een fondsvorming om grotere projecten en/of de onverwachte 

vervanging van voertuigen of andere toestellen te financieren. 

 

Het geplande budget vertoont in 2019 - gelet op de uitzonderlijke ontvangst - een ruim 

overschot dat zeker nuttig is om toekomstige problemen het hoofd te bieden.  
 

 

Genk, 20 maart 2019 

 

J. Gabriels, voorzitter. 
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