
Nonkel Broeder, 

Uw uitstraling en die van uw levenswerk was echt indrukwekkend. De interesse 

en de sympathie voor uw project werden door duizenden mensen gedeeld. Ze 

leefden mee met de verhalen in het tijdschrift en honderden wilden het met 

eigen ogen zien. Kisaro is uitgegroeid tot een trekpleister voor al wie Rwanda 

bezoekt en dat zijn niet alleen Vlamingen, ze komen werkelijk van overal.  

Velen van uw vrienden en sympathisanten zijn hier vandaag aanwezig en ook in 

Rwanda zijn er op dit eigenste moment 2 plechtigheden aan de gang: 

Een in de kathedraal van Byumba, hoofdplaats van de Noordprovincie, en de 

tweede en belangrijkste in de kerk die je met uw mensen zelf gebouwd hebt op 

de heuvel van Kisaro-Murama.  

- In de kathedraal zijn uw medebroeders van Rwanda, kennissen en 

handelaars uit de stad aanwezig. 

Jij reed er met de witte Mitsubishi elke zondagmorgen om 5h heen over een 10 

km lange, slechte aarden bergpiste. De zondag na Allerheiligen was het de 

laatste keer. Je kwam doodmoe het centrum opgereden. Toen besefte niemand 

dat je afscheid zo nabij was.  

- De tweede plechtige misviering, in Kisaro, wordt opgedragen door uw 

trouwe vriend Abbé Emmanuel. In open lucht, op de met gras begroeide 

helling achter de kerk. Het altaar hebben ze onderaan de helling 

opgebouwd en op de glooiing errond, als in een amfitheater, zitten al uw 

medewerkers en de plaatselijke bevolking van de omliggende dorpen 

zoals Murama, Rutabo, Rubona, Sayo, Rusassa, Rwagihura, ook de 

plaatselijke autoriteiten van Kisaro en Rulindo, de zusters van Kigali en 

van andere missieposten en kennissen van overal te lande. Met 

duizenden zitten ze daar, sommigen op banken, anderen op 

boomstammen die met de tractor naar daar zijn gesleept, anderen zitten 

gewoon in het gras. Sommigen komen van uren in ’t ronde te voet en 

onder de brandende zon want het regenseizoen is voorbij. De kinderen 

dansen op de klanken van de trommels, het koor zingt …maar de mensen 

zijn triest, ze zingen en wenen terzelfdertijd omdat papa Cyriel is heen 

gegaan. 



Het zal zeker een troost zijn dat de urne op het Centrum bewaard wordt, op 

een rustige plaats die er zich toe leent om in stilte een gebed te prevelen voor 

u en voor hunzelf om hun zorgen aan u op te dragen want ze hebben uw hulp 

verder nodig. 

Toch moeten we de toekomst van het project Kisaro met vertrouwen tegemoet 

zien. De kaderleden en moniteurs, die er van jongs af aan gevormd zijn, zetten 

uw werk verder en wij blijven hen daarbij steunen. Ook mijn ticket ligt al klaar 

om naar Rwanda terug te keren… om hen te blijven begeleiden en aan te 

moedigen. In het ziekenhuis heb je trouwens nog kunnen meevolgen met 

welke gedrevenheid en zin voor verantwoordelijkheid ze jou project ter harte 

nemen. Ik zal mijn verbindende rol verder zetten. Toch zou ik u willen vragen 

om stilaan bij een wat jongere idealist een vlammetje aan te steken om de 

toekomst te verzekeren. 

Geachte aanwezigen, beste vrienden, 

In naam van de familie, de medewerkers in Kisaro en het Comité hier, wil ik 

jullie van harte danken. 

Niet alleen voor uw aanwezigheid hier maar vooral om uw steun. Bijna een 

halve eeuw hebben jullie, via het Comité Byumba – Kisaro en later ook via 

Umubano en de missiegroepen rond Koekelare, Broeder Cyriel gesteund. 

Alles werd integraal geïnvesteerd in zijn totaalproject dat Kisaro nationaal en 

internationaal op de kaart heeft gezet. Het is een voorbeeld van eerlijke 

ontwikkelingssamenwerking. In die stijl willen we graag met uw steun 

verdergaan. 

We zullen Broeder Cyriel blijven gedenken. In ons geheugen blijft zijn beeltenis  

bewaard, zoals Willem Vermandere  hem zou gebeiteld hebben…met krachtige 

trekken rond de mondhoeken, diepe groeven in het voorhoofd… peinzend… 

over nieuwe ideeën. Er is immers nog zo veel te doen, maar… de boer hij 

ploegde voort! 

Wat jij gezaaid hebt groeit en bloeit op Kisaro, letterlijk vertaald: “de gouden 

heuvel”. 

Murakuze cyane, dank u 


