
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 

 

Comité Kisaro vzw 
www.kisaro.be 

Jaarverslag 2021 
 

Algemene vergadering 9 maart 2022 
 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorpagina: feestje na de diploma-uitreiking aan de cursisten van de beroepsopleiding. 

 



 

3 

 

JAARVERSLAG 2021 

 
COMITE KISARO vzw 
Winterslagstraat 1 
3600 Genk 
 

ACTIVITEITENVERSLAG 2021 
 

 
INHOUD 
 

1. Organisatie 
 1.1. Contactgegevens   ...................................................................   4 
 1.2. Voorstelling en doelstellingen   ...............................................   4 

 
2. Noordwerking 

 2.1. Algemeen   ...............................................................................   5 
 2.2. Fondsenwerving   ....................................................................    7 
 2.3. Educatie en sensibilisering   ....................................................    9 

                2.4. Vooruitzichten voor de werking in het Noorden in 2021........  10 
 

3. Zuidwerking 
 3.1. Ontstaan en ontwikkeling van het project...............................  12 

3.2. Terugkerende activiteiten   ...................................................... 14 
        3.3. Overzicht van de geboden ondersteuning   .............................  15

 3.3.1. Jaarlijkse aankoop en verzending van materialen....                
  3.3.2. Adviserende ondersteuning....           

  3.3.3. Rechtstreekse financiële ondersteuning....           
  3.3.4. Analyse van de uitgaven....           

 3.4. Recente investeringen en initiatieven van  het CPPA   ...........   19 
  3.4.1. Regenwaterputten....  

    3.4.2. Catechesegebouwen Murama…. 
  3.4.3. De school van Murama…. 
  3.4.4. De school van Rubona…. 

3.4.5. Het sociaal actieplan.... 
 3.5. Vooruitzichten voor de werking in het Zuiden in 2022   ........   22 

 
4. Budget voor 2022...   23  

 



 

4 

 

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:  
 voorzitter: Gabriels Jef, Winterslagstraat 1, 3600 Genk 

secretaris: Swartenbroekx Geert, Emile Van Dorenlaan 27, 3600 Genk 
 adjunct-secretaris: Willems Guy, Matenstraat 9, 3600 Genk 
penningmeester: Willems Marinette, Heiweier 21, 3600 Genk 
coördinator Kisaro-Genk: Moerman Gerard, Langemunt 29 bus 1, 9850 Deinze 
archivaris: Ackermans Paul, Dijkskensdal 23, 3600 Genk 

 
Dit bestuur werd benoemd door de (digitale) algemene vergadering van 18 maart 2020. De  
statutenwijziging die door deze algemene vergadering werd goedgekeurd, werd gepubliceerd 
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 april 2020.  
 
 
1.2. Voorstelling en doelstellingen 
 
Het comité werd in 1972 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, namelijk 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 lokaal management in Kisaro en het overmaken van geld aan de 
CPPA waarmee men 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 om ter plaatse de landbouw, de varkensteelt, de ateliers en de bouwactiviteiten te 
ondersteunen; 
 
2. De lokale bevolking in België informeren en sensibiliseren rond ontwikkelingssamen-
werking, door middel van een tijdschrift, informatievergaderingen 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 rond Kisaro.  Deze landbouwactiviteiten zijn intussen grotendeels zelfvoor-
zienend geworden en er is enkel nog een kleine materiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor 
de ki (kunstmatige inseminatie) van varkens; er worden eveneens technieken overgedragen 
en suggesties uitgewerkt voor diversificatie. 
 
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 (pachtboerderijtjes, regenwaterputten...),  
- investeringen die het project (nog) beter inbedden in de plaatselijke samenleving (bouwen 
van scholen en gemeenschapsruimten...) en  
- het leveren van materialen die in de ateliers een toegevoegde waarde krijgen (bijvoorbeeld 
wielen voor het bouwen van kruiwagens).  
Om een en ander goed te kunnen opvolgen werkt de coördinator (onbezoldigd gepensioneerd 
ingenieur) in principe 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. Wegens 
corona bleef de verblijfsperiode van onze coördinator in Kisaro in 2021 beperkt. 
 

Op lange termijn is het uiteraard de bedoeling om de kernactiviteiten van het CPPA zonder  
externe ondersteuning te laten werken. Daartoe zijn intussen de structuren opgezet. 
Bovendien pogen de verantwoordelijken zoveel mogelijk de goederen die zij nodig hebben in 
Rwanda aan te kopen. Daardoor moet er minder vanuit België verzonden worden en krijgt ook 
de plaatselijke economie en tewerkstelling een ruggensteun. Zo worden uiteraard ook de 
verzendingskosten en de invoertaksen zoveel mogelijk vermeden.  
 
Om duidelijkheid te krijgen over de kostenplaatsen wordt gewerkt aan de implementatie van 
de analytische boekhouding op basis van een begininventarisatie. Dit om in de toekomst 
dankzij strategische planning realistische meerjarenplannen op te stellen. Mede door de 
pandemie en de beperkte verplaatsingsmogelijkheden liep dit laatste echter vrij aanzienlijke 
vertraging op. 
 

 
2. NOORDWERKING 
 
2.1. Algemeen 
 
Het comité dat in de jaren zeventig 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 92-jarige 
leeftijd overleed, zochten de oorspronkelijke initiatiefnemers nieuwe en (iets) jongere 
mensen om de werking voort te zetten.  
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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. De vzw herwon haar 
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, van het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking en van het 4de Pijlersteunpunt 
als lid van het 4de Pijlerpanel. 
 
De raad van bestuur vergaderde in 2021 op 18 maart (digitaal), 16 juni (digitaal), 20 september 
(live), en 9 december (digitaal). Op 18 maart vond de algemene vergadering plaats (digitaal). 
 

 
De live vergadering van de Raad van Bestuur op 20 september. 
 
Er waren werkvergaderingen, meestal digitaal, op 7 januari (Rwandadag), 25 februari 
(50/80/100), 23 maart (fotoboek), 25 maart (50/80/100), 28 april (50/80/100 en fotoboek), 
10 mei (50/80/100), 19 mei (Rwandadag), 20 mei (50/80/100), 15 juli (fotoboek), 8 september 
en 23 oktober (Rwandadag), 18 november (50/80/100).  
 
Er werden overlegvergaderingen gehouden, meestal digitaal, 20 januari (boekhouding), 26 
januari (Wilde Ganzen en Noord-Zuid Genk), 24 februari (Noord-Zuid Limburg), 22 maart 
(Vierde Pijlers), 21 april (Noord-Zuid Genk), 22 mei (Vierde Pijlers). 
 
Het werk gebeurt door vrijwilligers zonder enige vergoeding. Er is een verzekering afgesloten 
voor hun activiteiten. 
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2.2. Fondsenwerving 
 
Om het een en het ander toe te lichten worden hieronder de ontvangsten 2020 weergegeven, 
evenals het budget en de ontvangsten van 2021,  alsook het budget 2022.  
 

  REKENING 2020 BUDGET 2021 REKENING 2021 BUDGET 2022 

ONTVANGSTEN         

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Bekijken we even de ontvangsten.  
 
De verzamelde ontvangsten gaan voor het overgrote deel naar de werking in Rwanda en 
worden voor een zeer klein gedeelte in België besteed (zie verder). 
 
Ook in 2021 heeft de coronapandemie, net zoals vorig jaar, een heel grote impact op de 
ontvangsten.  
 
De inkomsten uit acties blijven minimaal: 500 euro in plaats van de geraamde 3.000 euro; we 
hadden gehoopt dat de acties zouden mogen heropleven, maar dat was niet het geval.  
 
De verkoop van de roman Fureri van Marc Dedecker benadert het voorziene bedrag, ondanks 
het feit dat er ook in 2021 geen voordrachten konden worden gegeven.  
 
De Rwandadag, coronaproof georganiseerd, boekte een behoorlijk succes. De ‘opbrengst per 
deelnemer’ bedroeg praktisch evenveel als voor de pandemie; helaas moesten we het aantal 
deelnemers sterk beperken om coronaproof te zijn.  Bij de organisatie van de Rwandadag 
kozen we voor een nieuwe formule: een brunch in plaats van een meergangenmenu. Deze 
formule viel mee, zowel voor de mensen die het allemaal organiseren als voor de bezoekers. 
In de toekomst zal deze formule behouden blijven. Ook de tombola blijft een vast gegeven. 
 
Onze subsidies overschrijden dit jaar de raming. Het provinciebestuur van Limburg subsidieert 
blok 1B van de schoolgebouwen van Murama met 13.680,00 euro, Stelimo draagt 2.000,00 
euro bij voor de afwerking van de catecheselokalen in Kisaro, de stadsbesturen van Genk en 
Deinze ondersteunen onze werking en ons project met resp. 2.290,00 en 1.000,00 euro, en 
van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging (Vierde Pijler) ontvangen we een subsidie 
van 1.000 euro die geïnvesteerd wordt in de schoolmeubelen van Rubona. Ook in de toekomst 
zullen we projectsubsidies aanvragen. 
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Via het samenwerkingsverband met de Stichting Wilde Ganzen kwam een subsidie van 
4.805,33 euro ten goede van het Kisaroproject voor de bouw van klaslokalen in Rubona (zie 
verder). Dat bedrag werd door Wilde Ganzen rechtstreeks overgemaakt aan de ngo CPPA in 
Kisaro, samen met onze bijdrage van 9.610,67 euro, die je bij onze uitgaven terugvindt. 
 
We bereikten in 2021 90% van het geraamde bedrag aan giften wat logisch is. In 2020 besliste 
de overheid immers om een eenmalig fiscaal voordeel van 60% toe te passen om de 
ontwikkelingssamenwerking een ruggensteuntje te geven in coronatijd. Daardoor schreef een 
groot aantal donateurs eind 2020 nog een bedrag over om te genieten van dit fiscaal voordeel. 
Dit voordeel werd niet verlengd en daardoor is het logisch dat het bedrag aan giften in 2021 
lichtjes daalde. 
 

 
 
De evolutie van de periodiek terugkerende ontvangsten (zonder de eenmalige uitzonderlijke 
ontvangsten) in absolute cijfers is weergegeven in bovenstaande grafiek. Hierin  is de subsidie 
van Wilde Ganzen opgenomen.  
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De weergave van de ontvangsten (met weglating van de eenmalige bijzondere ontvangsten 
via erfenis) toont volgend cirkeldiagram. Zo goed als alle ontvangsten (94%) kwamen in 2021 
uit giften en subsidies; wegens de pandemie vielen de inkomsten uit andere bronnen haast 
helemaal weg. 
 

 
 
 
2.3. Educatie en sensibilisering 

 
Het tijdschrift voor de leden (telkens ca. 20 blz.) verscheen 
viermaal in 2021. Het werd opgemaakt, gedrukt en gebracht of 
verzonden naar 825 papieren en 233 digitale abonnees.  
 
Wekelijks verschijnt er in de plaatselijke editie van 'Kerk en 
Leven' een korte publicatie met de stand van zaken in Kisaro 
en ook in de plaatselijke pers (Buurtkrant van Het Belang van 
Limburg) krijgen onze acties weerklank. 
  
In 2018 organiseerde het Sint-Jozefinstituut van Bokrijk, waar 

broeder Cyriel destijds actief was, 
een inleefreis voor een tiental 
leerlingen, actie die in 2019 
herhaald werd en die ook in 2020 
gepland was. Deze inleefreis moest 
echter geannuleerd worden wegens 
corona en ook in 2021 was het om 
dezelfde reden niet mogelijk 
dergelijke inleefreis te organiseren. 
Of en wanneer dat in de toekomst 

ONTVANGSTEN 2021

GIFTEN (61%)

ACTIES (1%)

STEUN/SUBSIDIES (33%)

VERKOOP BOEK (1%)

RWANDADAG (4%)
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opnieuw mogelijk zal zijn is voorlopig onduidelijk. 
 

De gebruikelijke voordrachten en presentaties met o.a. het boek Fureri, bij verenigingen, 
tijdens manifestaties en in scholen vielen dit jaar allemaal weg.  
 

De Rwandadag van 3 oktober kon wél 
georganiseerd worden, weliswaar met een 
beperkt aantal bezoekers en met de nodige 
maatregelen tegen corona. Er werd gekozen voor 
een brunchformule, het aantal aanwezigen werd 
beperkt tot 180 en er werd gezorgd voor de 
nodige veiligheid via handgel, handschoentjes, 
ventilatie, CO²-meter, mondmaskers en afstand 
houden. Tijdens de brunch werd informatie 
verschaft over de stand van zaken in Kisaro via 
een powerpoint en enkele korte toespraken. 

 
 
Met het oog op de viering van het vijftigjarig bestaan in 2022 werd contact opgenomen met 
tal van mensen die in het verleden betrokken waren bij het Kisaroproject; dat leverde niet 
alleen veel foto’s op, die gebruikt worden voor een fotoalbum, maar motiveerde ook tal van 
mensen voor een nieuwe actieve betrokkenheid.  
 
Om in coronatijd toch ‘aanwezig’ te blijven werd, in samenwerking met 
‘Zuiderlicht’, een filmpje gerealiseerd dat via de sociale media en in 
winkelruimtes verspreid werd. Bekijk het filmpje via deze QR-code. 
 
Ons comité nam ook deel aan (meestal digitale) activiteiten 
georganiseerd door de stichting Wilde Ganzen, door het Gemeentelijk 
Comité Ontwikkelingssamenwerking van Genk en door de Vierde Pijlers 
van 11.11.11.  
 
 
 

2.4. De vooruitzichten voor de werking in het  Noorden in 2022 
 
De momenteel nog erg uitzichtloze coronasituatie laat niet toe lang vooraf te plannen. Zolang 
onze samenleving niet geleerd heeft om op efficiënte wijze met het virus samen te leven 
moeten we dus al onze geplande activiteiten in voorwaardelijke vorm formuleren en ook 
telkens een plan B achter de hand hebben. Toch hebben we uitgesproken plannen voor 2022.  
 
De gebruikelijke vergaderingen (algemene vergadering, raad van bestuur, werk- en 
overlegvergaderingen) lopen gewoon door en naargelang de omstandigheden is dat live of 
digitaal. 
 
Ook in 2022 zal het tijdschrift viermaal verschijnen. Het totaal aantal abonnees stijgt lichtjes 
en dat is een gevolg van het licht dalend aantal ‘papieren’ en het stijgend aantal ‘digitale’ 
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abonnees.  In totaal hebben we 977 abonnees, waarvan 744 exclusief ‘op papier’, 152 exclusief 
‘digitaal’ en 81 zowel op papier als digitaal. 
 
De wekelijkse publicatie in Kerk en Leven wordt voortgezet en ook via de lokale media willen 
we de samenleving op de hoogte houden van onze activiteiten.  
 
In 2022 zal Paul Ackermans, onze archivaris, een aantal maanden in Kisaro werken. Tijdens 
zijn verblijf in Rwanda zal hij een (nieuw) filmpje maken dat zowel via de Vierde Pijlers als via 
de sociale media verspreid zal worden. 
 
De visienota voor de toekomst werd in 2020 aangezet in het Noorden en het is de bedoeling 
dat die uitmondt in een strategische planning in het Zuiden. De beperkte communicatie-
mogelijkheden en de tijd die moest worden gestoken in het ‘leven met corona’ zorgde voor 
enige vertraging; hieraan wordt voortgewerkt. 
 
Het jaar 2022 is voor ons een heel bijzonder jaar. Op 24 augustus 1922 werd immers Jules 
Wieme, later broeder Cyriel, geboren en dat is dit jaar dus 100 jaar geleden. In het najaar van 
1972 vertrok broeder Cyriel naar Rwanda om er het project op te starten. Dat is dus vijftig jaar 
geleden. Voeg daar nog aan toe dat onze coördinator Gerard Moerman dit jaar tachtig wordt 
en er zijn voldoende redenen om er een jubeljaar van te maken onder de titel 50/80/100.  
 
We vieren dat met meerdere acties.  
 

Zo wordt er een fotoboek 
voorbereid dat de vijftig 
jaar van het project in het 
Zuiden maar ook in het 
Noorden overspant. Op 
basis van dit fotoboek 
wordt er tijdens het 
hoogtepunt van de viering, 
begin oktober, een 
tentoonstelling georgani-
seerd in het Sint-
Jozefinstituut in Bokrijk, de 
plaats waar broeder Cyriel 
het grootste deel van zijn 
kloosterleven doorbracht. 
Er wordt daar ook een 

wandeling uitgestippeld rond het leven en het werk van de broeder. Uiteraard past daarbij 
ook een academische zitting en een bijzondere Rwandadag, gespreid over twee dagen, 1 en 2 
oktober 2022. De vorm waarin deze plaatsvindt zal afhangen van de coronamaatregelen die 
dan  van kracht zijn. 
 
Het was de bedoeling om in de zomer een inleefreis naar Rwanda te organiseren en tevens 
enkele Rwandese gasten uit te nodigen op de viering in oktober, maar op dit ogenblik is het 
zeer onzeker of deze acties kunnen doorgaan. 
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Het blijft tenslotte een enorme uitdaging om in de coronaperiode zowel informatie te 
verspreiden als de ontvangsten te realiseren die nodig zijn om onze sociale rol in Kisaro te 
blijven vervullen. Informatie, sponsoring en subsidiëring zijn hierin belangrijk. Als de live 
contacten moeilijk blijven zullen we gebruik maken van andere technieken en eventueel 
digitaal ‘op de koffie gaan’ in Kisaro. 
 

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 negenenveertig 
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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 heel veel 
mensen in de buurt en op andere plaatsen in Rwanda.  
 

Momenteel ziet men rondom Kisaro terrassen zover het oog reikt. De gevolgen voor de 
omgeving zijn dan ook verstrekkend. Niet alleen de dalen (waar vaak thee verbouwd wordt) 
maar ook de heuvels worden vruchtbaar als de erosie vermeden kan worden.  
Uiteraard zijn er ook andere activiteiten die in de loop van die meer dan veertig jaar 
ontwikkeld werden, telkens vanuit een radicale keuze voor de armsten. 
Er werden bijvoorbeeld in die periode meerdere kleuter- en lagere scholen opgericht. Nadat 
de eerste school gebouwd 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 en was er gedurende lange tijd een zaterdagse soepbedeling. 
Ateliers werden gebouwd evenals een slagerij en een bakkerij zodat ook nevenactiviteiten van 
de landbouw gestimuleerd werden. 
 
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 
in de voeding en het leven in vluchtelingenkampen. 
 
Voor de formalisering van de structuren werd destijds een vzw naar Rwandees recht 
opgericht, het Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole (CPPA) in Kisaro, nu een 
ngo (zie verder). 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 slachthuis, het kiemhuis voor 
aardappelen, de molen, de bakkerij, 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 gelukt is. 
 

In 2013 werd de vroegere Rwandese vzw omgevormd tot een ngo, een  'non governmental 
organization’  met als naam 

Centre de Perfectionnement 
et de Promotion Agricole de 
Kisaro' of CPPA. Dit is dus 
'het project' dat 
ondersteund wordt door de 
vzw Comité Kisaro. Deze 
coronaperiode betekent 
enerzijds een verdere 
verzelfstandiging van het 
project, maar ze zorgt ook 
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voor enige vertraging in de strategische uitbouw ervan. 
 
De coördinaten van dit project zijn: Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole 
Kisaro (CPPA), ngo, boîte postale 485, Kigali, Rwanda, bankrekening BK00060-0667600-47 

met swift BKIGRWRW.  
De projectverantwoordelijke is Evariste Safari, directeur, +250788743387, mail 
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, de slachtvloer, de vleesverwerking en de molen) overgebracht van de grond 
die eigendom was van de broeders naar het terrein waarop de ngo een concessie heeft.  
Die verhuizing gebeurde in 2016 en 2017. Ze gaf het project een belangrijke boost en leidde 
ook tot een efficiënter gebruik van de ruimten. Intussen werd ook een varkensstal bijgebouwd 
en een verkooppunt geïnstalleerd voor bakkerij en slagerij. Dat geeft momenteel 
onderstaande indeling.  
 

 

 
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: er kwam ook een hout- en metaalatelier, een varkensslachtplaats, een 
slagerij en een bakkerij. 
 

mailto:xave.niwemutoni@yahoo.fr
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Dit resulteert na verloop van tijd uiteraard  in  een aantal jaarlijks terugkomende activiteiten  
zoals : landbouw (aardappelen, tarwe, maïs, bonen, sorghum, met grondbewerking, mesten, 
zaaien, oogsten, vermarkten), groentetuinen (jardinage), varkens (kweken, vetmesten, 
verkopen), slagerij en vleesbereiding, bakkerij, houtbewerking, metaal (ramen, deuren, 
gebinten, kruiwagens, garage, fietsen, herstellingen voor de buurt), bouwwerken, algemene 
diensten (inclusief magazijnen), maalderij (voor het Centrum en voor derden). 
De landbouwactiviteiten blijven duidelijk de kernactiviteit. Elk jaar is er een opleidingscyclus 
voor jonge boeren maar ook voor medewerkers in de ateliers. 
Dit alles verloopt volgens schema en we vermoeden sterk dat de kernactiviteiten 
zelfvoorzienend zijn; dat zal moeten blijken uit de analytische boekhouding in opbouw. 
 
Er vinden ook investeringen plaats ten bate van de plaatselijke gemeenschap waarvoor 
voornamelijk de ateliers en de afdeling Bouw ingezet worden (zie verder). Deze investeringen 
gebeuren meestal met middelen die uit België komen. 
 

3.3. Overzicht van de geboden ondersteuning 
 

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

3.3.1.  Adviserende ondersteuning 
 
Gepensioneerd ingenieur Gerard Moerman, onze coördinator in Kisaro, ging in het verleden 
elk jaar tweemaal - gedurende ongeveer drie maanden - ter plaatse om het managementteam 
te coachen. Hij volgt er ook de investeringen op. Gedurende zijn periodes in België houdt hij 
intens contact met de directeur in Kisaro (Evariste Safari) en volgt hij (per mail) de 
vergaderingsverslagen van het managementteam. Gerard Moerman deed dit altijd - en nu nog 
steeds -  zonder vergoeding. Zijn vluchten worden door het comité betaald.  
 
De regelmaat van zijn bezoeken werd ernstig verstoord door de coronacrisis. In 2020  verbleef 
hij in Rwanda van 15 januari tot 15 maart en van 18 september tot 21 december. Deze 
verplaatsingen brachten de nodige testen en quarantaines met zich mee. Dit jaar werd het 
nog moeilijker: zijn verblijf in Rwanda bleef beperkt tot één periode, van 1 mei tot 25 juli. 
Wegens deze bijzondere omstandigheden werd het digitaal contact belangrijker. 
 
3.3.2. Jaarlijkse aankoop en verzending van materialen  
 

De uitgaven voor aankoop en verzending van materialen waren in 2021 zeer bescheiden en 
bleven beperkt tot de aankoop en verzending van enkele machineonderdelen (o.a. een 
aandrijfas) en van materialen voor de organisatie van de ki van varkens. Eind 2020 werd een 
aanzienlijke hoeveelheid goederen per (gedeelde) container verzonden. De factuur voor dit 
transport werd in 2021 vereffend (5.005,05 euro). Eveneens werd een aanzienlijk bedrag 
(9.610,67 euro) overgeschreven naar Wilde Ganzen; daarover meer in de volgende paragraaf. 
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3.3.3. Ondersteuning via een 
samenwerkingsverband 

 
In 2020 leerden we via 11.11.11 de Stichting 

Wilde Ganzen kennen en gingen we een eerste 
constructieve samenwerking aan voor de 

aankoop van een terreinwagen die datzelfde jaar geleverd werd. De kostprijs van 45.000 euro 
werd gedragen door de vzw Comité Kisaro (2/3) en de Stichting Wilde Ganzen (1/3). Het 
verantwoordingsdossier werd begin 2021 opgesteld, ingediend en aanvaard. Ook in 2021 

gingen we in zee met Wilde Ganzen, ditmaal voor de renovatie en de heropbouw van vier 
klaslokalen (blok 1) voor de Groupe Scolaire van de wijk Rubona. Wegens bijzondere 
omstandigheden - een muur die bedoeld was om behouden te blijven viel om door gebrek aan 
stabiliteit - steeg de kostprijs van 10.257,00 euro naar 14.416,00 euro. Wilde Ganzen kwam 
hierin tussenbeide voor 4.805,33 euro (1/3); onze vzw comité Kisaro legde 9.610,67 euro (2/3) 
bij. De werkzaamheden zijn bijna voltooid en in de loop van 2022 zal het 
verantwoordingsdossier over het gebruik van de middelen opgesteld worden. 
 
3.3.4. Rechtstreekse financiële ondersteuning  
 
De rechtstreekse financiële ondersteuning gebeurt door overschrijving op de rekening van 
ngo CPPA Kisaro, District Rulindo, Rwanda, nummer BK00060-0667600-47 met swift 

BKIGRWRW. 
 
In 2021 werd in totaal 40.000 euro overgeschreven, in twee schijven van 20.000 euro. Daarin 
zitten o.a. de subsidies die we ontvingen van andere organisaties (zie boven). Deze bedragen 
dienen om in Kisaro en omgeving de geplande werkzaamheden uit te voeren. 
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3.3.4. Analyse van de uitgaven 
 

UITGAVEN REKENING 2020  BUDGET 2021 REKENING 2021 BUDGET 2022 

AANKOOP EN VERZENDING € 50.575,76 € 25.000,00 € 17.279,16 € 10.000,00 

DRUKWERK/POST/TELEF € 1.865,90 € 2.500,00 € 2.855,44 €  3.500,00 

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

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

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

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

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

TOTAAL UITGAVEN € 110.449,07 € 72.100,00 € 64.754,11 € 73.700,00 

 
Aankoop en verzending. De kosten voor de zending van een gedeelde container 
(kruiwagenwielen en handpompen, einde 2020) werden dit jaar vereffend (5.005,05 euro) en 
ons aandeel voor de bouw van klassen in Rubona (9.610,67 euro) werd overgeschreven naar 
Wilde Ganzen (zie 3.3.3.). De algemene benadering is dat er zoveel mogelijk in Rwanda zelf 
wordt aangekocht. 
 
De rubriek drukwerk en zegels omvat hoofdzakelijk de druk- en verzendingskosten van het 
driemaandelijks tijdschrift (18 à 24 blz.) dat naar de abonnees verzonden wordt. De uitgaven 
liggen licht boven de raming omdat we in de loop van het jaar moesten uitkijken naar een 
andere drukker.  
 
De uitgaven in rubriek allerlei blijven andermaal onder de raming omdat de reiskosten wegens 
corona erg beperkt bleven.  
 
Speciën Kisaro. De belangrijkste rubriek van de uitgaven was ook dit jaar het overschrijven 
van speciën. Zoals hierboven vermeld werd in 2021 in totaal 40.000  euro overgeschreven en 
aangewend voor aankopen en investeringen ter plaatse. 
 
De onkosten voor de Rwandadag (1.791,17 euro) worden uiteraard afgetrokken van de 
ontvangsten  uit de Rwandadag (zie ontvangsten).  
 
Volledigheidshalve wordt vermeld dat al het werk door vrijwilligers verricht wordt, die daar 
zelfs geen onkostenvergoeding voor vragen. Er worden evenmin beheerskosten aangerekend.  
 
De evolutie van de ‘grote’ uitgaven in de loop der jaren ziet er als volgt uit. 
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De uitgaven van het jaar 2021,voorgesteld in een cirkeldiagram, geven volgend beeld:  
 

 
 
 

 
3.4. Recente investeringen en initiatieven van het CPPA ('projecten') 
 
Er is jaarlijks het ‘normale’ landbouwwerk en meestal gebeuren de investeringen in die 
landbouwactiviteiten met eigen middelen. Daarnaast is er de opleiding van jongeren (elk jaar 
start er een sessie voor 30 cursisten). Daarenboven investeeert de ngo CPPA in voorzieningen 
voor de lokale gemeenschap. Deze activiteiten worden financieel ondersteund door de 
Belgische vzw Comité Kisaro. 
 
In 2021 werd in het Centrum zelf ongeveer 4.000 euro geïnvesteerd in toiletten, 
varkensstallen, aanpassingen aan de bakkerij, de slagerij en de slachtvloer, 
verbeteringswerken aan het bezoekershuisje, een publiek toilet met handwasbak, de 
herstelling van een cisterne en herstellingen aan de boerderijtjes. 
 
De meeste en vooral grotere investeringen vonden echter plaats buiten het Centrum. 
 
Enkele recente investeringen worden hieronder vermeld en voorzien van enig commentaar. 

Uitgaven 2021

AANKOPEN EN VERZENDEN (12%) SAMENWERKINGSVERBAND (15%)

DRUKWERK/POST/TELEFOON (4%) RWANDADAG (3%)

ALLERLEI/WERKING (4%) SPECIEN KISARO (62%)

BANKKOSTEN (0%)
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3.4.1. Regenwaterputten  
 
Meer dan tien jaar geleden werd een programma gestart voor de bouw van 
regenwaterputten. Voor de hoevetjes op de helling van de heuvel geeft een regenwaterput 
van ca 10 m³, verbonden met de dakgoot, een voldoende watervoorraad voor vee en sanitair. 
Er werd gekozen voor gemetselde putten (altijd koel water en werk in eigen streek) en een 

robuuste handpomp (eenvoudig onderhoud). 
Met de gebruiker werd een overeenkomst 
afgesloten. Een groot gedeelte van deze 
regenwaterputten werd gesubsidieerd door de 
provincie Limburg, die in 2020 haar programma 
‘RWP’ afsloot. In totaal waren er op dat ogenblik 
100 regenwaterputten gesubsidieerd en 
gebouwd; daarmee is een belangrijke inhaal-
beweging gerealiseerd. 
 
Vanaf nu worden regenwaterputten vooral 
aangelegd bij nieuwe gebouwen, enerzijds bij de 

nieuwgebouwde boerderijtjes (zie jaarverslag 2020) waarbij de regenwaterput standaard is, 
anderzijds bij de schoolgebouwen en uitzonderlijk ook nog eens bij een bestaande woning die 
nog niet voorzien was van een regenwaterput. De voorbije jaren werden 12 hoevetjes 
gebouwd, allemaal voorzien van een RWP.  
 
In 2021 werden er grote cisternes gebouwd bij de nieuwe schoolgebouwen van Murama.   Ook 
werden er twee kleine regenwaterputten gebouwd, bij Kamali in Gitatsa (volgnummer 101) 
en bij de kapel van Rubona (volgnummer 102), allebei 12m³. 
 
3.4.2. De catechesegebouwen in Murama 
 

Dit jaar werden de catechesegebouwen van Murama voltooid dankzij een subsidie van 
Stelimo, het steunfonds van Limburgse missionarissen en ontwikkelingshelpers. 
 
3.4.3. De school van Murama 
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De school van Murama is de eerste die broeder Cyriel destijds bouwde. De gebouwen zijn 
intussen afgeleefd. Er werd een planning uitgewerkt voor de renovatie van deze school. De 
renovatie vormde deels in 2019 maar vooral in 2020 de hoofdactiviteit van het departement 
‘constructions’. De blokken 2 en 3 werden gerenoveerd met subsidies van de provincie West-
Vlaanderen (via Umubano); blok 4 werd gedeeltelijk afgebroken en opgenomen in blok 5 die 
werd heropgebouwd met subsidies van de provincie Limburg 
 
In 2021 werd, eveneens met subsidies van de provincie Limburg, blok 1B afgebroken en 
heropgebouwd (kostprijs: 19.924 euro; provinciale subsidie: 13.680 euro). 
 
Daarmee zijn de werken voor de groupe scolaire Murama voltooid; er is wel nog vraag naar 
de bouw van twee eetzalen, maar daarvoor is nog geen financiering gevonden. 
 
3.4.4. De school van Rubona 
 
In de school van Rubona (GSRubona) stelt zich een gelijkaardig probleem. Ook deze gebouwen 
zijn meer dan veertig jaar oud; daken, ramen en deuren zijn tot op de draad versleten. De elf 
klassen, verspreid over drie blokken, moeten volledig vernieuwd worden. 
 

Voor een eerste blok (4 
klassen) klopten we aan bij 
de Stichting Wilde Ganzen. 
Onvoorziene omstandighe-
den zorgden ervoor dat de 
kostprijs opliep van ca. 
10.000 euro naar 14.416 
euro. Hiervan draagt het 
comité 2/3 bij en Wilde 
Ganzen 1/3. Het dossier 
werd goedgekeurd en de 
ruwbouwwerken zijn uitge-
voerd. 

 
Voor het derde blok (eveneens 4 klassen en chronologisch het tweede werk) werd via de VRV 
Umubano een subsidie aangevraagd en toegezegd door de provincie West-Vlaanderen voor 
een bedrag van 14.812,00 euro. De toezegging dateert van december 2021. De werken zullen 
in 2022 uitgevoerd worden.  
 
Ook voor blok 2 (3 klassen) zijn er plannen. 
 
 

3.4.5. Sociaal actieplan 
 

Met private giften zijn er tafels en stoelen gemaakt voor 10 (arme) gezinnen en via het sociaal 
actieplan met de secteur (gemeente) Kisaro zijn er voor 600 euro ramen en deuren gemaakt, 
eveneens voor arme gezinnen. 
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3.5. Vooruitzichten voor de werking in het Zuiden in 2022 
 

Voorlopig is het niet de bedoeling om een (gedeelde) container te verzenden. De aankopen 
gebeuren zoveel als mogelijk in Rwanda.  
 
Dankzij een intens programma voor regenwaterputten werd de voorbije tien jaar de 
achterstand ingehaald. Nu worden regenwaterputten systematisch gebouwd bij nieuwbouw 
en daar in principe in geïntegreerd. 
 

De werkzaamheden aan de school van Murama zijn voltooid. De bouw van de gevraagde 
eetzalen wordt voorlopig in beraad gehouden, o.a. omdat de noodzaak ervan samenhangt 
met de evolutie van de pandemie.  
 
Intussen is de renovatie van de school van Rubona opgenomen in de planning. Het eerste blok 
is bijna voltooid, voor een volgend blok (blok 3) werd recent de subsidiëring goedgekeurd en 
de werken zullen in 2022 uitgevoerd worden. Voor het laatste blok (blok 2) zal er in de loop 
van 2022 een subsidieaanvraag ingediend worden bij het provinciebestuur van Limburg; 
afhankelijk van de goedkeuring kunnen deze werkzaamheden mogelijk in 2022 van start gaan.  
 
Het is verder de bedoeling om in Gitatsa een bijkomend klaslokaal te bouwen.  Dat gebeurt in 
principe met de steun van Rotary Genk-Noord, waarover begin 2022 een beslissing verwacht 
wordt. 
 
Ook de vrije parochiale school van Muyanza heeft een opknapbeurt nodig; hier gaat het om 
twee blokken. In de loop van 2022 wordt de mogelijkheid onderzocht om eventueel vanaf 
2023 werken uit te voeren. 
 
Daarna worden er voorlopig geen bouwwerkzaamheden aan de scholen meer verwacht.  Er is 
echter wel een aanvraag om de kerk van Murama uit te breiden. Deze vraag wordt in beraad 
gehouden omdat de noodzaak van deze uitbreiding, net zoals de eetzalen van de school van 
Murama, afhankelijk zijn van de evolutie van covid-19. 
 
Om de toekomst van het kernproject, de landbouwactiviteiten – akkerbouw, varkensteelt, 
groenten, slagerij, bakkerij –,  evenals de daartoe nodige ateliers veilig te stellen dringt zich 
een planning op voor de vernieuwing van het rollend materieel en het onderhoud van de eigen 
gebouwen van het Centrum. Vraag is welke voertuigen (zoals de tractor) en welke gebouwen 
vervangen of gerenoveerd moeten worden en hoe dit het beste gebeurt. Het antwoord hangt 
samen met  

- enerzijds de strategische planning die momenteel uitgewerkt wordt en waaruit moet 
blijken op welke activiteiten in de toekomst het hoofdaccent zal liggen;  

- anderzijds met de (on)zekerheid over het gebruiksrecht van het terrein; tijdens de 
burgeroorlog zijn immers zowel in Kisaro als in Kigali de documenten verloren gegaan 
die betrekking hebben op het gebruiksrecht voor 99 jaar.  

Een uitgangspunt is dat de voertuigen goed onderhouden en zo nodig vernieuwd worden 
(zoals bijvoorbeeld in 2020 gebeurde met de Hillux) en dat de gebouwen van het Centrum 
degelijk ingericht worden en voorzien van de nodige faciliteiten om efficiënt en 
toekomstgericht te werken, maar dat nieuwbouw wellicht niet aangewezen is om ‘uiterlijke 
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tekenen van welvaart’ te vermijden. Voor de vernieuwingen - die zich hoe dan ook opdringen 
- wordt er een  voorziening aangelegd voor grote herstellings- en onderhoudswerken. 
 
Het is verder de bedoeling om de bezoekerswoning te voorzien van elementair comfort. 
 
Ook in 2022 zullen er geldoverschrijvingen zijn naar de rekening van de ngo CPPA  om ter 
plaatse een fonds aan te leggen (termijnbeleggingen in Rwanda).  
 

De adviserende ondersteuning blijft behouden in 2022. In het voorjaar (van 6 januari tot 27 
maart) verblijft Paul Ackermans in Kisaro. Hij zal er niet alleen de goede contacten tussen de 
Rwandese ngo en de Belgische vzw in stand houden, maar ook actief zijn in de upgrading van 
de ateliers.  Gerard Moerman zal later in het jaar naar Kisaro afreizen; hij blijft zorgen voor de 
algemene coördinatie. Met Gerard en Paul wordt tijdens hun verblijf in België de verdere 
planning besproken met het Comité Kisaro. 
 

Het was de bedoeling om in 2022 een inleefreis te organiseren voor bestuurders van de vzw 
en voor Belgische betrokkenen om in Kisaro het vijftigjarig bestaan van het project te vieren. 
Dat kan niet doorgaan wegens de gekende omstandigheden. In 2022 zullen er evenmin 
vijfdejaarsleerlingen van het SJIB op inleefreis kunnen gaan. In Kisaro wordt bekeken hoe men 
op eigen specifieke wijze het gouden jubileum van het project kan vieren. 
 

 

 
4. HET BUDGET VOOR 2022 
 

Het budget voor 2022 is vrijwel sluitend.  
 
Een beknopte toelichting bij de ontvangsten. 
Het bedrag van de giften wordt ingeschat zoals de vorige jaren. Dat is iets hoger dan de reële 
ontvangsten in 2021 maar wij hopen op extra giften ter gelegenheid van het jubeljaar. 
Ook in 2020 zullen projectsubsidies aangevraagd worden, waaronder heel concreet een 
erfgoedsubsidie voor het fotoboek ‘50/80/100/’ dat de geschiedenis van het project in beeld 
brengt. Dit boek zal verkocht worden. 
Wij hopen verder dat de Rwandadag  in zijn nieuwe formule geleidelijk opnieuw meer 
inkomsten genereert. 
 
En bij de uitgaven. 
Ook in 2022 zullen bijna alle uitgaven rechtstreeks in Kisaro benut worden. Enerzijds zijn er de 
speciën die naar de ong overgeschreven worden, anderzijds de materialen die bij ons moeten 
worden aangekocht en verzonden. 
De uitgaven voor drukwerk (tijdschrift) stijgen omdat we voor het drukken naar elders 
moesten gaan, waar de kostprijs hoger is. 
Er is een bedrag voorzien voor de drukkosten van het fotoboek waarvan boven sprake was. 
In de uitgaven voor de Rwandadag zijn de kosten opgenomen voor de organisatie van de 
viering begin oktober 2022. 
Bij de werkingskosten gaat het vooral om de tickets voor de verplaatsingen van onze 
coördinatoren. 
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De rekening 2021 evenals het budget 2022 worden als volgt voorgelegd aan de algemene 
vergadering van 9 maart 2022: 
 

  
REKENING 2020                       BUDGET 2021 

REKENING 2021 BUDGET 2022 

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

          

ONTVANGSTEN         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          

UITGAVEN         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDO OP 31/12/N € 224.986,39 € 184.886,39 € 232.175,13 € 232.975,13 

 
 
 
Er is via een spaarrekening een voorziening aangelegd van 59.393,21 euro voor de kosten van 
grote herstellings- en onderhoudswerken. 
 
Genk, 9 maart 2022, 
namens het bestuur,  
Jef Gabriels. 


