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Kisaro 
6 oktober Contact :  Gerard Moerman (Kisaro)   

 

 

Colline de Kisaro, beter gekend als de heuvel van Broeder Cyriel  

 
 

Hier ontmoette ik een gewaardeerd bestuurslid van Umubano aan nl Gérard Moerman, die tijdens de 

afwezigheid van broeder Cyriel de honneurs waarnam. Dit bezoek had twee redenen nl een 

updatend gesprek met Gérard over de andere Ngo’s van Umubano in Rwanda en een kennismaking 

met het project Kisaro. 

Er werden twee reeds afgewerkte fermettes bezocht, alles steekt goed en wel doordacht in elkaar. 

Het centrum Kisaro gaat uit van het principe: wat wij elders moeten aankopen, maken we zelf en ook 

van betere kwaliteit, dit naar oer-Vlaamse gewoonte. 



 

Zelfgemaakte kruiwagen , levenslange garantie.    De ‘molen’ van Kisaro  

 

 Naast de algemene landbouw in Kisaro, en deze van de fermettes in het bijzonder, ontstond ook één 

centrum waar een beenhouwerij, bakkerij, een maalderij en atelier aanwezig is. Dit atelier dient voor 

de herstelling van het povere rijdend materieel van het centrum maar ook worden er eenvoudige 

maar degelijke tuingereedschappen vervaardigd. Bij het atelier hoort ook een schrijnwerkerij waar 

alle benodigdheden voor de bouw, deuren, vensters enz.. worden vervaardigd. Ondanks de hevige 

regen genoten wij van het uitzicht en genoot ik persoonlijk van de intense betrokkenheid van Gérard 

bij alle werkzaamheden, zoals het graven van geulen op de aardenwegen waardoor de erosie 

tegengehouden wordt.   

 

Gerard (Kisaro/Umubano) en Bert (Umubano)    Wateroverlast vermijden = erosie bestrijden. 

 

En bijvoorbeeld ook het aanplanten van witloof, een unicum voor deze streek. We bezochten ook de 

school waar kinderen gratis studeren en waar moeders van deze kinderen via kleine 

landbouwwerken een gedeelte van het schoolgeld proberen te betalen. Het volledig Kisaro domein 

omvat 50 hectare, geen vierkante meter  word onbenut gelaten voor de landbouw en veeteelt. 

Veeteelt =voornamelijk varkens die een goedkoop en ideaal proteïne rijk voedsel vormen.  



 

(nu nog) gelukkige varkens, eigen kweek .               Binnenkant van een fermette 

 

Tijdens het gesprek met Gérard kwam de moeilijkheid van het dedouaneren van het goederen 

aanbod. Madame Bélyse die ons bij dit bezoek vergezelde gaf aan Gérard ook nuttige tips om dit 

euvel te verhelpen.  

En dan nog dit: ik verbleef in Kigali in een gastenhuis waar veel ex-pats komen of verblijven. Tijdens 

een gesprek met een Vlaamse klant daar zei deze  me met aandrang zeker het project van Kisaro te 

bezoeken. Hij had dit pas bezocht en zou later nog met andere Vlamingen het project bezoeken.   

Kan het aangewezen zijn een eenvoudige folder te maken om deze in de hotels in Kigali te 

verspreiden ten einde dit project nog meer naambekendheid te geven? 

Ik sprak hierover met Gérard de enige opmerking die hij maakte was dat die eventuele bezoeken wel 

tijdrovend zouden zijn, misschien kan iemand hiervoor opgeleid worden.  

Het totaalproject Kisaro staat voor alles wat Rwanda momenteel nodig heeft. Namelijk vorming van 

de kansarmen,  hen kansen geven, voedselzekerheid bieden en ecologisch werken  door de aanleg 

van de radicale terrassen.  

Tijdens het gesprek met Gérard kwam de aanvraag van Rootfoundation(zie later)  aan bod, hij 

beloofde indien dit aanvaard door Umubano de vorming en training voor de toekomstige 

varkensboeren op zich te nemen. 

Hij raadde aan enkel aan dit project te beginnen indien ze over een attest verleend door het centrum 

van Kisaro beschikken.  

  

  



Humura : 
 

13 oktober 2014 in Ngoma, contact : Jean-Claude Nkundimfura, coördinator  

 

 

Dispensarium , tevens het hoofdkwartier van het bouwproject 

 

Bouwvallige gebouwen worden met nieuwe stenen door leerling-metsers gerestaureerd  

 

 



 

Opgekuist gebouw, klaar voor restauratie, zal dienen als schoolgebouw. 

 

 

De plaats waar de stallen en ecologische toiletten komen. 



 
Zeer hartelijke ontvangst door de verantwoordelijke en de coördinator van het project. Een kort 

bezoek aan het kleine gezondheidscentrum wees uit dat ook hier gekampt wordt met een tekort aan 

middelen. Opdat zij met hun aanpak toch kunnen verder werken. Er werd kennis gemaakt, ik kreeg 

de statuten, de huurovereenkomst voor het terrein waarop zal worden gebouwd en de planning voor 

de bouw van het volledige project.  

Humura dankte Umubano voor het reeds ontvangen gedeelte van de subsidies en verzekerde dat 

deze enkel voor de zaken in de aanvraag zullen worden gebruikt. Namelijk het herstellen van een oud 

gebouw tot lesgebouw, het bouwen van twee stallen en een ecologisch toilet. 

 

Bezoek ter plaatse: in twee bouwvallige gebouwen werd reeds gestart met opleidingen in functie van 

het uitvoeren van het project. In het éne gebouw werd aan jonge kandidaat metsers les gegeven in 

het eenvoudig en op hoek metselen. In het andere bouwvallige gebouw waren 8 jonge vrouwen les 

aan het volgen over kleine eenvoudige landbouw: groenten en kleinvee zoals: kippen, konijnen en 

geiten. Dit gebeurde reeds via het curriculum dat Humura bij hun aanvraag voegde.  

 

Het oud gebouw werd bezocht, voor het herstellen van het gebouw zijn er reeds de bakstenen in de 

maak. Het gebouw stond zeer proper en gereed voor renovatie. Verder werden de gronden waarop 

de stallen en het toilet komen getoond.  

 

De coördinator van het project vertelde dat men in een later stadium denkt aan agro-toerisme. 

Waarbij de plaatselijke producten aan passanten en toeristen zullen worden aangeboden. Voor de 

verkoopplaats hebben zij reeds plannen. De concrete plannen voor het hoofdgebouw, voor agro-

toerismen, zitten nog in de kast.  

Ze maken zich sterk dat dit succesvol kan zijn door het feit dat de hoofdweg naar dit centrum volledig 

wordt vernieuwd en geasfalteerd.  

Persoonlijke conclusie na het bezoek aan dit project: alle medewerkers geven de indruk heel sterk te 

zullen meewerken aan dit project, en dit volgens de opgelegde regels te zullen doen. Mijn enige 

vrees is dat het grote complex voor agro-toerisme zeer modulair zal moeten gebouwd worden, en 

omdat hiervoor één hoog bedrag aan hulp nodig zal zijn. Maar wat het door de PWVL gesponsorde 

gedeelte betreft voel ik de zekerheid dat dit tot een goed einde zal worden gebracht. 

 

  



Runaba: 
 

10 oktober 2014 in Butaro, contact : Abbé Diogène  

 

Half afgewerkte funderingen : de linkerkant en achterzijde moeten nog grotendeels uitgegraven en 

gemetst worden. 

 

Ontmoeting met Abbé  Diogène. Alle papieren lagen klaar i.v.m. de afhandeling van het aardappelen 

project verder werd gesproken over de mogelijke heropstart van de polyvalente zaal in Runaba.  

Het project is gestopt, nadat 2/3 van de fundaties waren uitgegraven en gemetst, wegens gebrek aan 

fondsen. Via Jean-Pierre Roobrouck  zijn reeds onderhandelingen aan de gang met de Abbé en de 

verantwoordelijke ingenieur over het budget. 

Kerk en nood kan het project zeker niet alleen dragen, er zal moeten gezocht worden naar co-

financiers om deze zaal zoals oorspronkelijk gepland op te trekken. 

Er word gezocht naar een oplossing om rekening houdend met het reeds uitgevoerde 

funderingswerk de zaal eventueel modulair op te bouwen. 

Het zou jammer zijn dat de gedane inspanningen door de lokale bevolking (eigen inbreng) en de 

reeds uitgevoerde werken vergeefs zullen zijn geweest.  

 

Bert Sagaert, voor UMUBANO 


