
 
 

Beste Familieleden van Broeder Cyriel, 

Eerwaarde Broeders van de Christelijke Scholen, 

Geachte aanwezigen 

 

Als voorzitter van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano breng ik hulde aan Broeder 

Cyriel Wieme. Broeder Cyriel heeft in Rwanda titanenwerk verricht, met onder meer de 

aanleg van terrassen en de bouw van het landbouwopleidingscentrum CPPA in Kisaro. 

 

Toen ik jaren geleden met mijn familie in Kigali woonde, was Broeder Cyriel onze 

leverancier van groenten en van superlekker varkensvlees. Wij bewonderden hem om zijn 

werkkracht en genoten van de vruchten van zijn noeste arbeid. 

 

Mijn vrouw en ikzelf waren er dan ook graag bij toen Broeder Cyriel hier in België zijn 90ste 

verjaardag vierde. Hij vertelde over de littekens van de oorlog op de heuvels van Kisaro. Hij 

had de moed opgebracht om ter plaatse te blijven in de Rwandese hel. 

 

In 2012 ontmoette ik Broeder Cyriel opnieuw, dit keer in Kisaro. Het bezoek luidde een 

nauwe samenwerking in tussen Umubano en het opleidingscentrum CPPA. Ik was verrast 

door de energie van de kranige en nederige Broeder, die zelf het contact met de dagloners 

verzorgde. Hij gidste mij als chauffeur langs de steile wegen die hij zelf had aangelegd. 

 

De samenwerking tussen Umubano en het CPPA heeft inmiddels vaste vorm gekregen. 

Broeder Cyriel heeft dit project in 2013 nog zelf toegelicht aan onze raad van bestuur.  

 

We zijn Broeder Cyriel dankbaar. Het verheugt ons dat hij tijdens zijn laatste levensjaren 

mocht vaststellen dat zijn werk in goede handen is dankzij de toegewijde Rwandese leiding en 

het personeel en de inzet van zijn neef Gerard Moerman, die het centrum in de toekomst zal 

opvolgen in de geest van zijn oom. 

 

Wij bewaren de allerbeste herinnering aan Broeder Cyriel. Hij was een voorbeeld van moed 

en gedrevenheid ten dienste van de bevolking op de heuvels van Rwanda. Moge hij in vrede 

rusten. 

 

Voor de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw 

 

Jean-Pierre Roobrouck 


