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Toen Afrika mij riep, wist ik niet wat zou volgen. (Br. Cyriel) 
 
 
Herkomst 
 
Het project Kisaro werd 
opgericht in 1972 onder 
leiding van de Vlaamse 
Broeder Cyriel. Het project 
ging aanvankelijk van start 
als Centre d'Education 
Rurale et Artisanale du 
Rwanda (CERAR) dat al snel 
(1975) evolueerde naar een 

CPA (Centre de 
Perfectionnement Agricole - 
Centrum voor landbouw-
vorming). Via onderricht 
streefde men ernaar 
adolescenten te leren 
werken in het juiste 
landbouwsysteem en met 
adequate methodes. Het 
CPA was voornamelijk een 
praktische opleiding die de 
landbouwer in staat moet 
stellen het hoofd te bieden 
aan de problemen eigen aan 
het landbouwbedrijf, en 

waarmee hij of zij op een 
behoorlijke wijze het gezin 
kan onderhouden. Al 
doende, door zelf actief aan 
de slag te gaan op de 
terrassen leerden de 
landbouwers hun stiel. 
Learning by doing was de 
pedagogische leidraad.  
In 1999 kwam naast de  
landbouwvorming ook het 
accent te liggen op promotie 
voor duurzame landbouw en 
werd het CPPA (Centre de 
Perfectionnement et de 
Promotion Agricole) 
geboren, wat tot op heden 
bestaat. Het Centrum zal 
een belangrijke rol spelen in 
de ontwikkeling van de 
landbouw in Rwanda. 

 
 
Br Cyriel (Jules) Wieme 

 
In 1941 trad Jules Wieme 
binnen in het noviciaat van 

de Broeders van de 
Christelijke Scholen in 
Groot-Bijgaarden van 
waaruit hij naar Bokrijk 

gezonden werden. Al snel 
kreeg hij daar de 
verantwoordelijkheid over de 
kloosterboerderij, waar hij 
meer dan 20 jaar werkte. 
Tot in 1971 een stille droom 
werkelijkheid werd. Hij werd 
door de provinciaal gevraagd 
om naar Rwanda te gaan om 
daar een nieuw landbouw-
project op te starten – een 
project dat hij gedurende 42 
jaren met hart en ziel 
gedragen heeft – zijn 
levenswerk. De grote troef 
van Br. Cyriel is dat hij al 
snel doorzag hij dankzij zijn 
kennis van landbouw het 
land en zijn burgers vooruit 
kon helpen. Zij twee 
grootste verwezenlijkingen 
waren de aanleg van 



terrassen om meer 
vruchtbare grond te creëren 
en de grond verslindende 
koeien te vervangen door 
varkensteelt.  
In 2015 is Br. Cyriel 
overleden. Men zal hem 
blijven herinneren als een 
visionair, edelmoedig, 
ijverig, vasthoudend, 
deskundig, opofferend, 
diplomatisch, eigenmachtig 
man, van geen kleintje 
vervaard. Een echte 
christen.  
Dankzij heel wat opgeleide 
monitoren en vele 
vrijwilligers blijft het project 
voortbestaan als de ngo 
CPPA Kisaro, waar nu leken, 
samen met Br. Evariste, een 
belangrijke rol op zich 
genomen hebben.  
 
 
Missie en visie 
 
De missie van het Kisaro 
project is de heuvels in 
Noord-Rwanda vruchtbaar 
maken zodat de bevolking 
voor haar eigen voedsel kan 
zorgen. 

De voornaamste activiteit is 
de verbetering van de 
landbouw in Rwanda en 
daarbij het promoten van 
verschillende teelten om tot 
duurzame landbouw te 
komen met terrasteelt als 
voornaamste techniek.  
Het CPPA geeft voornamelijk 
praktische opleiding die de 
landbouwer in staat moet 
stellen het hoofd te bieden 
aan de problemen eigen aan 
de stiel, en daarmee op een 
behoorlijke wijze zijn gezin 
kan onderhouden.  

Daarnaast ondersteunt het 
boeren ook om samen te 
werken in kleine 
coöperatieven. Maar in 
werkelijkheid is het zoveel 
meer. 
 

Rwanda 
 

 
Rwanda is een klein land in 
Centraal-Afrika en grenst 
aan buurlanden Congo-
Kinshasa, Uganda, Tanzania 
en Burundi. Van 1919 tot 
1962 stond Rwanda onder 
Belgisch bestuur. In 1962 
werd het onafhankelijk. 
In 1994 woedde er een 
zware burgeroorlog – ook 
gekend als de Rwandese 
genocide – waarbij Tutsi’s en 
gematigde Hutu’s werden 
vermoord. Deze oorlog heeft 
het land erg getekend. 
Volgens het ontwikkelings-
programma van de VN leeft 
60,3% van de Rwandese 
bevolking onder de 
armoedegrens. 
 
 

              Landbouw 
  

              Rwanda is voor 90% van zijn 
arbeid afhankelijk van 
landbouw, maar de 
landbouwtechnieken waren 
sterk verouderd en 
onaangepast aan de grillige 
natuur. Eén van de 
voornaamste werken van 
het Kisaroproject is de 
promotie van terrassering, 
de bevordering van 
kwalitatief goed zaai- en 
plantgoed en de distributie 
van chemische meststoffen 
voor de landbouw. Dankzij 
de invoer van verschillende 
zaden en knollen werd de 

eenzijdige teelt van witte 
kool doorbroken. Naast 
landbouw bracht het CPPA 
ook een verandering binnen 
de veeteelt. Er werd ingezet 
op kleinveeteelt, met een 
bijzondere aandacht voor 
varkensteelt, waaruit het 
Nationaal Centrum voor 
Varkensteelt geboren werd, 
met als specialisatie 
kunstmatige inseminatie.       

 
Het totale project omvat 
meer dan 50 hectare 
landbouwgrond die intensief 
bewerkt wordt door 
kandidaat-landbouwers. Er 
werd sterk ingezet op een 
gevarieerde teelt en sterke 
basisproducten om op die 
manier te kunnen aansluiten 
bij de noden van de 
bevolking en de 
mogelijkheden die het land 
te bieden heeft.  
Iedere week werden de 
groenten van de 
landbouwers en het Centrum 
ingezameld, samen met het 
verwerkte vlees en in Kigali 
verkocht. De opbrengsten 
vloeiden terug naar de 
bevolking en het Centrum en 
van de overschot werd 
iedere week op zaterdag 
soep gemaakt die onder de 
mensen verdeeld werd.  

 
Zorg voor jongeren 
 
Omdat zich rond het 
landbouwproject een 
gemeenschap vormde werd 
Kisaro zoveel meer dan een 
landbouwproject. De zorg 
voor de jeugd liep als een 
rode draad doorheen het 
project. Deze gemeenschap, 
die vooral tracht de 

https://www.landenkompas.nl/congo-kinshasa
https://www.landenkompas.nl/congo-kinshasa
https://www.landenkompas.nl/uganda
https://www.landenkompas.nl/tanzania
https://www.landenkompas.nl/burundi


allerarmsten, die in 
mensonwaardige omstandig-
heden leven te onder-
steunen, voorziet in 
onderwijs, gezondheidszorg, 
voedselbedeling, verbeterde 
woonomstandigheden, 
kerken, …   
 

 
Een vreselijke oorlog 

In 1994 werd het land 
geteisterd door een 
burgeroorlog. Gedurende 
een periode van honderd 
dagen, van 6 april tot 15 juli 
1994, werden tussen een 
half miljoen tot een miljoen 
Tutsi én Hutu vermoord. 
Gelukkig niet in Kisaro, 
Cyriels nieuwe thuis. Het 
Centrum werd een 
toevluchtsoord voor vele 
duizenden vluchtelingen. Het 
leven in het Centrum was 
draaglijker dankzij de 
terrasbouw waar de mannen 
konden werken voor een 
loon en relatieve veiligheid 
die de aanwezigheid van Br. 

Cyriel bood. Dankzij zijn 
inzet voor Rwanda genoot 
hij respect bij 
hoogwaardigheidsbekleders. 
Deze gunstige positie en zijn 
bijzondere liefde voor 
mensen in kwetsbare in 
combinatie met een portie 
geluk zorgden ervoor dat het 
Centrum relatief gevrijwaard 
werd van oorlogsgeweld.  

De oorlog liet erge sporen 
na, zowel in het land als in 
het Centrum. Vanaf 1995 
begon de heropbouw van 
het Centrum in 
samenwerking met 
verschillende internationale 
ngo’s.  

Vandaag wordt in Rwanda 
officieel geen onderscheid 
meer gemaakt tussen Hutu’s 
en Tutsi’s, maar zijn alle 
inwoners Rwandezen. Al 
blijven de littekens van de 
vreselijke oorlog hun sporen 
nalaten.  

 
 
Het verhaal gaat verder 
 
Vandaag is het Centrum nog 
steeds actief als ngo CPPA 
Kisaro met als kernopdracht 
de vorming van jonge 
landbouwers, met aandacht 
voor innovaties in landbouw 
en veeteelt. 

 
Vandaag spelen de leken 
een als maar belangrijkere 

rol in het voortbestaan van 
het project dat destijds door 
Br. Cyriel werd opgestart, en 
meer in het bijzonder het 
comité Kisaro. 

 
 

Het  comité heeft als missie: 

 het project in Kisaro 
ter plaatse moreel, 
materieel en 
organisatorisch 
steunen; 

 in eigen land 
activiteiten 
organiseren of 
bijstaan die materiële 
of financiële 
hulpmiddelen 
opbrengen; 

 onze eigen mensen 
focussen op de noden 
van de derde wereld 
en Rwanda in het 
bijzonder. 

 

Br. Cyriel: ‘Toen Afrika mij riep, wist ik niet wat zou volgen. God wist het wel en Hij 
zou me dag aan dag leiden. Wat Hij vroeg was gedweeheid. Ik begon met een 
bezoek. Gedurende drie weken werd ik omstuwd door een menigte kinderen, 
gekleed in lompen: een beeld dat mij niet meer losliet. Wat moest ik doen?  
Ik kwam terug naar België. Mijn oversten lieten me vrij. Ik mocht zelf beslissen. Ik 
had vastgesteld dat de landbouw in Rwanda aan roofbouw leed. Ik begreep hoe dit 
moet worden aangepakt. Maar ik was al vijftig jaar oud. Kan een mens het op die 
leeftijd nog wagen om een werk van lange adem te beginnen? Aan de andere kant, 
die haveloze kinderen wogen op mij. Wat een dilemma. God heeft het uiteindelijk 
voor mij beslist. Bij het lezen van de broodvermenigvuldiging volgens Marcus sloeg 
het woord van Jezus op mij in als een gebod: “GEEF HUN TE ETEN." Ik hakte de knoop 
door. Tegen zo'n gebod is geen verzet mogelijk.’  

 


