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MURAKAZA NEZA MU RWANDA 
VKR REISVERSLAG   2008 – 2009  

 
 
HOE HET GROEIDE 
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Het jaar 2008 begon met een mailtje van Leo om ons uit te nodigen voor een 
kennismakingsgesprek over een reis naar het Land van de Duizend Heuvels. Deze rondreis zou 
kaderen in de werking van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda (VKR) en een aantal 
sympathisanten de mogelijkheid bieden het nuttige met het aangename te combineren: een 
kennismaking met de humanitaire hulp die de VKR daar haast 20 jaar verstrekt én een rondreis 
in een land wat als één van de mooiste ter wereld doorgaat, het Toscane van Afrika wordt het 
soms (terecht) genoemd. Dat die eventuele (her)kennismaking niet zonder de nodige emoties 
en morele kneuzingen zou gebeuren stond bij het begin al als een paal boven water. 
 
Maar toen leek dat allemaal zeer ver weg én reisplannen heb je welhaast altijd, dus waarom 
eens niet gaan luisteren en palaveren op 16 februari. Ondertussen konden we ons licht 
opsteken bij het relaas van de vorige reis op www.kinetjesweb.be en uiteraard ook uitgebreid 
googelen om alles en nog wat te weten te komen over het geboorteland van Anneke en Leo. 
 
Die samenkomst viel best mee en er scheen behoorlijk wat consensus te zijn over de reis. 
Zoveel deelnemers, zoveel beweegredenen, redelijk wat neofieten en ook enkele deelnemers 
die de regio reeds op eigen houtje of in groep hadden bezocht… een mix dus die het beste liet 
verhopen. 
 
En dan begon de uitwisseling van mailtjes waarbij Leo zijn nieuw verworven kennis van het 
Kinyarwanda deskundig tentoonspreidde, maar waarbij ook het reisprogramma én het budget 
stilaan vorm kregen. De groep kreeg eveneens langzamerhand vaste vorm met 3 koppels en 3 
singles. Af en toe dook er wel een eenzaat op die het gezelschap wou komen vervoegen, maar 
finaal bleef “la bande à Leo” beperkt tot de initiële negen. 
 
Het programma schipperde wat heen en weer tussen de onderscheiden data, de hotels en 
andere slaapplaatsen veranderden ook naargelang de mogelijkheden en de financiële 
vereisten, maar finaal kreeg het opzet een overzichtelijke vorm en kregen we eind april de 
bevestiging dat de vluchten geboekt waren, dat we reeds een eerste voorschot mochten 
ophoesten, dat we daarbij de rechtmatige transporteurs werden van 46 kilootjes bagage 
(zonder de handzakken van 10 kilo per persoon te vergeten) én dat de discriminatie nog 
bijlange niet de wereld uit was, WANT de Rwandeeskes moesten minder betalen dan de 
blanco’s (of abazungu zoals we later leerden). Die raciale onrechtvaardigheid werd nadien 
gelukkig rechtgezet… 
 
Ondertussen gaan er ook heel wat infootjes heen en weer omdat het wat stinkt aan de grens 
met “onzen ouwen Congoleeschen kolonie” en dat kunnen we uiteraard allemaal missen als 
kouwe pap en andere kiespijn. 
Zo gaan we stilaan de zomer van 2008 tegemoet en binnen de groep wordt ook aan 
taakverdeling gedaan. Leo is onbetwistbaar CEO, Marie-Jeanne “mater familias”, Dirk “Doctor 
Dollar” (=poenbaas), Georges cineast met de welkome assistentie van eega Monika, Eddy 
kroniekschrijver, Monique (ervaringsdeskundige én spreekster van een behoorlijke portie 
Kinyarwanda), Hilde (mama hier én op verplaatsing) en finaal Anneke samen met Leo 

http://www.kinetjesweb.be/


aboriginale vertegenwoordigers van Rwanda. Homogener, noch diverser kan een groep haast 
niet zijn! 
Officieel zullen we de Belgische bodem verlaten op dinsdag 23 december 2008 om 10u40 om 
deze weer te vervoegen op woensdag 14 januari 2009 op het ontiegelijke ochtenduur van 
pakweg 5 voor de zevenen. 
 
In afwachting daarvan gaan de voorbereidingen natuurlijk onverbiddelijk voort. Zo is er nog de 
“Bulaya” meeting op 7 juni in Nekkersdal te Laken waar we (vergeefs) Philippe en Helly pogen 
te overhalen om alsnog mee te gaan en waar Pauline en later Cri-Cri toch afhaken. Op deze 
memorabele meeting is ook Jacky Albert aanwezig (ooit papa Noël bij Gisimba) met het 
reisverhaal van toen (merci, Monique voor je inspirerende pennenvruchten). Last but not least is 
er een finale vergadering bij Marie-Jeanne en Leo op zondag 6 juni waar de spreekwoordelijke 
nagels met koppen worden geslagen en waar ook nog een heleboel praktische afspraken 
worden gemaakt.  
 
Tussendoor toch nog even een alfabetische opsomming van alle reisgenoten die binnenkort de 
Mille Collines samen gaan ontdekken 
 
 
 

 
Onze CEO zorgt ondertussen voor de broodnodige info en fysieke stappen, zodat de 
onontbeerlijke inentingen, gele kaarten, pasfotookes, visa enzoverdere en -voortse toestanden 
worden verzameld. Daarbij horen ook de gewaardeerde instructies qua pillampen, 
drankklevertjes, buitenmaatse geldbeugels, pilletjes voor en tegen de onontkoombare secreten 
en andere fecaliën. Wij voorzien ons zelfs van hoogtechnologische hulpmiddeltjes als walkie-
talkies en andere opdraaizaklampen. Wij weten ondertussen ook alles over de afweer- en 
ontsnappingstechnieken aan vliegen met een groen achtereinde, andere ambetante insecten en 
vuige tse-tseekes. Wij zouden we er dus klaar moeten voor zijn… 
 
Maarrrrr… we zijn er nog bijlange niet, want “la douloureuse” moet zich nog aanmelden. De 
taksen zijn verhoogd (Leo vermoedt een verholen brandstoftoeslag, maar het resultaat is 
hetzelfde), dus worden we verzocht € 1.078,- op te hoesten en worden we ook gewezen op 
eventuele annulatie- en bijstandsverzekeringen. Voorts is er de samenkomst in de 
stockageruimte waar alle geschenkjes in de kelders van Sint Petrus zullen ingepakt worden 
voor de kleine en minder kleine kindjes in het weeshuis. 
 
Het wordt een hectisch dagje daar in de Kruishoutemse ondergrond,maar finaal raakt alles 
ingepakt in wat we gemeenzaam de maghrebzakken zijn gaan noemen. Mits wat heen en weer 
gejongleer raken die finaal waar ze moeten zijn én uiteindelijk ook samen met alle deelnemers 
aan de trip naar Rwanda aan de incheckbalie. 
 
Zo wordt de uiteindelijke afspraak gemaakt op een druilerige, kille dinsdagmorgen op de 
luchthaven van Zaventem waar iedereen verzamelt onder een Oxfam-affiche van “Coq au vin” 
Jean-Luc Dehaene  met karren vol valiezen, reis- en rugzakken en vooral met kleurrijke 
maghrebzakken die eigenlijk zonder veel moeite of heisa verscheept worden richting Rwanda. 
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Anneke Petros, Dirk Willemyns, Eddy Du Bois, Georges Bulckaert, Hilde Viaene,  

Leo Kinet, Marie-Jeanne Laroy, Monika Desmet en Monique Van Kerchove… 
 



DINSDAG 23.12.08 
HOP, HOP AND AWAY  
 
Gate T66 is de balie waar we dringend moeten zijn, maar het woord “dringend” zal de 
eerstkomende weken wel een andere betekenis krijgen want als voorsmaakje mogen we al 
direct 30 min. wachten voor de desk effectief open gaat. Inchecken gaat overigens supervlot en 
zo zitten we allemaal, netjes 2 per 2 op een rijtje, net als bij een ouderwetse schooluitstap. 
Klagen mogen we zeker niet want in deze Airbus 330 is plaats voor 288 personen en wijzelf 
hebben echt voldoende beenruimte. We krijgen leesvoer en snackjes en om 11u30 zijn we al 
airborne. Nog zowat 6.500 kilometers aftellen en we zijn waar we zijn moeten. Vlucht SN 465 
mag er spoed achter zetten want we zijn allemaal uiterst nieuwsgierig naar wat ons te wachten 
staat! 
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De bezigheidstherapie begint bijna onmiddellijk met 
een krant, daarna de obligate nootjes met een 
welkomstdrink, lezen in het inflightmagazine, een 
lunch met keuze tussen kip en vis, lekker ontspannen 
met de vele muziekkanalen of naar de videofilm Wall-
E kijken, tussendoor de inreiskaart invullen, enkele 
documentaires bekijken of de vakjes van een  
tevredenheidspoll aankruisen, smullen en smikkelen 
van een ijsje of een dubbele sandwich… of 
gewoonweg één of meerdere dutjes doen  
Genoeg intermezzi dus om de tijd vlot door te 
brengen en zo bereiken we rond 15 uur het Afrikaans 
continent en vliegen we via Benghazi Libië binnen. 
Met een snelheid van 870 kpu vliegen we op zowat 
12.000 m hoogte over het zwarte werelddeel en 
hebben helemaal geen last van de -54° C buiten. 

 
Gans beneden zal het trouwens zeker wat warmer zijn want via de schermpjes komen we te 
weten dat we over de Libische woestijn vliegen die blijkbaar geprangd zit tussen de Sahara en 
de Egyptische zandvlakte. Al is “geprangd” meer dan waarschijnlijk een eufemisme want dit 
superstrand strekt zich urenlang onder ons uit. Zelfs geen verdwaalde kameel of enkele 



eenzame bedoeïenen krijgen we in zicht. Om zowat klokslag 18 uur gaat buiten trouwens het 
licht 
uit en het zal behoorlijk wat tijd vergen voor we nog een glimp van een lampje opvangen. Hoog 
in het westen sputtert nog één eenzame ster tegen, maar voor de rest is het pure duisternis. 
 
Gelukkig zijn er de monitors om ons min of meer op de hoogte te houden waar we ons 
bevinden. Zo probeer ik vergeefs iets op te vangen van Darfour Mountain rechts of Addis Abeba 
links. IJdele hoop natuurlijk. Dan de tijd maar iets nuttiger pogen te doden, dus die fameuze 
inreiskaart aangepakt (het sterretje * bij het allerprilste begin van deze tekst verwijst trouwens 
naar de zin bovenop deze kaart en betekent gewoon “Welkom in Rwanda”). 
 
Dat wordt dan meteen ook een eerste confrontatie met het Kinyarwanda, een taal die nog 
ondoordringbaarder is dan West-Vlaams. Geniet even mee… 
 
In het prille begin valt het nog iets of wat mee en slaag ik er zelfs in de woorden uit te spreken: 
“izina” is naam en “gabo” is man of “gore” vrouw al naargelang de seksuele kunne. Maar dan 
wordt het iets moeilijker -alhoewel nog doenbaar- met “ikiruhuko” voor vakantie en  “umukono” 
voor handtekening. Je gaat pas helemaal de bocht uit bij “urupapuro rw’abinjira” (inreiskaart) en 
zeker bij “igihugu wahagurukiyemo” (land van herkomst). Een uitgebreide kennis van de lingo 
zal aan de meesten onder ons waarschijnlijk krot en mot voorbijgaan. Ik loop even op de feiten 
vooruit door nu reeds te melden dat we meer West-Vlaams leren (met als kernwoord 
“kirrekewere”) dan enig ander taaltje… 
 
Maar finaal is er de afdaling naar Kigali en bij het neerlaten van de landingswielen zien we 
zowaar de eerste Afrikaanse lichtjes. De temperatuur blijkt zowat 25° te bedragen en dat is alles 
behalve een onaangename verrassing wetend dat het ongeveer acht uur ’s avonds is. Dankzij 
een brief van de consul wandelen we met onze humanitaire maghrebzakken quasi 
probleemloos de douane voorbij en van de grenspolitie krijgen we zelfs een gepersonaliseerd 
briefje met “ishya n’ihirwe” en dat betekent zoveel als “prettige feestdagen”. We voelen ons 
welkom en hoe! 
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Aan de uitgang worden we opgewacht door een resem mensen die we de komende weken 
meer en beter zullen leren kennen, zoals onze chauffeur-gids en vooral duivel-doet-al Jean 
Damascène Gakwaya en VKR-medewerkster Marie-Thérèse (aka Mama Rwanda). De bagage 
wordt met touwen en rekkers op een pick-up gestouwd en in andere auto’s gepropt, waarna we 
op weg kunnen naar onze thuisbasis voor de komende weken: Guest House Iris, gelegen aan 
de avenue du deputé Kamuzinzi, nummer 8 in hartje Kigali 



Om een lang verhaal kort te maken: den Iris in Kigali is ruim voldoende als plaatsbepaling want 
straten en nummers zijn hier van geen enkel of generlei nut of belang en zijn trouwens -op 
enkele zeldzame uitzonderingen na- nergens terug te vinden. Zoals in Vlaanderen de weg 
wordt aangegeven via primordiale herkenningspunten als kerktorens, cafés en andere 
belangrijke bouwwerken is het van hetzelfde laken een broek in Kigali en grote omgeving. Afein, 
Leo’s zesde zintuig heeft voortreffelijk gewerkt want het is een prima hotel rond een binnenkoer 
aan een rustige straat én op wandelafstand van centrum stad 
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De bagage wordt gedumpt in alle toegewezen kamers (waarbij nummer 13 in de reeks schittert 
door bijgelovige afwezigheid) waarna we ons naar het restaurant begeven voor een eerste, 
weldoende kennismaking met de lokale bieren Primus (5° en geslaagd als doordeweeks pilske) 
en Mützig (een Duitse doorslag met een snuifje sorgho). Aan tafel scharen zich ook Damas 
(responsable légal van het weeshuis), Jacques (zijn rechterhand), Marie-Thérèse en dies 
meer… 
Een klein “creuxke” opvullen blijkt om 23u30 een meer dan 
overvol bord op te leveren met (bikkelharde, maar 
hormonenvrije) steak, wortelen en erwtjes (worteelen en 
erweeten), rijst én frieten, peper- en provençalesaus. Je krijgt 
het amper op, maar dat zal ons de komende weken nog wel 
meer opvallen wanneer we zien welke immense porties de 
Rwandezen, van klein tot groot, probleemloos naar binnen 
werken. 

 

Eindelijk kom ik te weten waar mijn TBM (=teerbeminde) haar bijwijlen onblusbaar appetijt 
vandaan heeft gehaald… 
 
De maan hangt hier zuiders ondersteboven wanneer we ons bedwaarts slepen om onder de 
klamboe te genieten van onze eerste Afrikaanse nacht. Mfite ibitotsi (= ik heb zin om te slapen) 
en wiegen is niet nodig… 
 



WOENSDAG 24.12.08 
DERRIERE LE COIN 
 
We mogen lang slapen, want het ontbijt is pas om 9 uur. Het is zalig wakker worden in een 
prettige temperatuur met vogels overal om je heen. Onze financiële toeverlaat Dirk blijkt zelfs 
een onderlegd vogelaar te zijn die ons meermaals deskundige uitleg verschaft bij alle zicht- en 
hoorbare vogels. 
 
Maar eerst dus het ontbijt met een stevige koffie (en die mag er best wezen) of een hartig 
bakkie thee (een nationale drank) en daarbij alles wat een dag blij mag laten beginnen: een 
hard eitje of smeuïge omelet, confituur à volonté, fruitsap, alles afgerond met een stevige hap 
verse ananas of papaya. Mijn eerste eitje valt ietentwat tegen omdat ik het theezakje verwar 
met het pepervaatje, maar dat komt wel goed. Al kan ik dit euvel zelfs niet aan de jetlag wijten, 
want dat ene (artificieel) uurtje verschil zal deze miskleun ook wel niet kunnen verklaren. 
 
 

 
We passeren voorbij het roemruchte Hotel Mille Collines via voetpaden die nooit zijn aangelegd 
en langs of over open rioolgoten en proberen de eerste souvenirwinkels te omzeilen die 
niettegenstaande verwoede mannelijke camouflagepogingen toch door de vrouwelijke 
reisgenoten worden opgemerkt. Nihil obstat femina… 
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Volgt nadien een hartelijk onthaal door de zusters en later door een indrukwekkende en 
uitbundig geklede mère Annunziata. Nadien zijn we uiteraard enkele euro’s armer (maar een 
indrukwekkende -zeg maar miljoenen- stapel biljetten Rwandese frankskes rijker… verder Frw 
genoemd) en dus gaan we onze innerlijke mens versterken in restaurant Karibu (wat “Welkom” 
blijkt te betekenen in het Swahili). 
 

 
Een historisch wetenswaardigheidje tussendoor: voor de genocide hadden de ambtenaren de 
(Belgisch geërfde?) gewoonte om hun lunchpauze ellenlang te rekken. De nieuwe 
machthebbers wilden daar paal en perk aan stellen door deze breaks tot een strikt minimum te 
beperken. Innovatieve restaurateurs introduceerden toen de buffetformule met als centraal 
thema  “veel, lekker, snel en goedkoop”. In dit soort zaken smul je je dus dik voor Frw 1.700 (€ 
2,2) en dat zie je aan de overvolle borden die de revue passeren. Dat die dan ook nog allemaal 
leeg gesmuld worden tot de laatste korrel rijst zal ons zeker niet de eerste én vooral niet de 
laatste keer verbazen. De Rwandezen zijn stevige smulpapen!!! 
Nog één klein paragraafje over de Karibu: verse groenten en fruit mag je op je bord stapelen tot 
bijna morsen toe, maar bij het vlees staat een duidelijke en onomzeilbare aanwijzing: “trois 
morceaux uniquement”. Ergo: magere dieren, kleine brokken! 
 
Bij het buitengaan worden we overvallen 
door de onafwendbare straatverkopers die 
ons deze keer teisteren met landkaarten van 
Rwanda, Afrika en verre omgeving. Vreemd 
genoeg blijkt één van die kereltjes ooit 
ondergebracht te zijn geweest in het 
weeshuis, waar hij na enkele dagen al 
ontsnapte om zijn straatleven weer op te 
pikken. Ik denk dat het Marie-Jeanne was 
die hem herkende, maar dat raakte hem van 
geen kanten. Zekerheid en vrijheid zullen wel 
steeds een tegenpool blijken en blijven 
zeker? 

 
Dit soort verhaal krijgen we later wel nog een paar maal voorgeschoteld. Begrijpe wie begrijpe 
kan… Onze Europese geest is allicht niet op alle menselijke kronkels voorbereid. Maar goed 
ook of hebben we niettegenstaande alles toch weer iets bijgeleerd? 
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Eerst gaan we op zoek naar een telefoonkaart voor Leo omdat een Belgisch abonnement wel 
iets te duur is om de veelvuldige local calls te bekostigen. We bereiken het cruciale kruispunt 
waar alle verkeer van Kigali (misschien zelfs van Rwanda) samenkomt en vinden uiteindelijk de 
bewuste kaart. Het lokale ORTPN (toeristische dienst) blijkt gesloten maar de bewaker (én een 
zeer behulpzame jonge dame mét GSM bevestigen ons dat het genocidemuseum open is!). De 
temperatuur blijkt intussen ook degelijk op te lopen en we besluiten onze wandeling in te korten 
door beroep te doen op een minibusje. Alhoewel deze busjes niet uit het straatbeeld weg te 
denken zijn, is er eentje charteren toch net iets minder voor de hand liggend. Dus doen we 
finaal beroep op taxi’s om het museum te gaan bezoeken 
 

Negen passagiers is er net eentje teveel, dus 
komen er 3 taxi’s aan te pas om de 
verplaatsing te doen. Al blijkt dit snel een 
maat voor niets te zijn, want op de 
vooravond van Kerst is de gedenkplaats 
gesloten om klokke 12. Allerlei jeremiades 
en dito smeekbeden bij de bewakers blijken 
niet te helpen want het officiële bericht hangt 
uit en vermeldt zelfs dat de sluiting geldt voor 
de rest van het weekeinde. Okay, dan maar 
terug de taxi’s in voor de terugrit naar onze 
thuisbasis. Er wordt naar loffelijke gewoonte 
weer gepalaverd over de prijs en over het feit 
of er wel echt 3 vehikels nodig zijn, tot 
Anneke op het “schitterende” idee komt om 
aan de bewaker te vragen of hij niet even 
zijn matrak wil bovenhalen om de 
prijsonderhandelingen wat te bespoedigen. 
Het duurt wel een tijdje voor de brave man 
beseft dat een “graptjen” betreft want anders 
was een miniconflict niet ver weg. Het wordt 
trouwens een rit met hindernissen, want voor 
we ons lokaal stekje bereiken worden we 
haast van de weg gereden door president 
Kagame met volledig escorte. 
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We belanden gelukkig haast niet in de gracht en kunnen even later genieten van Rwandees 
terrasjesweer, waarbij de stapel bankbiljetten door Dirk vakkundig wordt verdeeld over de 
gegadigden. 
We besluiten de onvermijdelijke wachttijd in te korten door onze bestelling te groeperen tot 
croque monsieur en omelette spéciale. Toch duurt het weer anderhalf uur voor deze culinaire 
hoogstandjes geserveerd worden. In het geval van de omeletjes blijken de dagelijkse frietjes 
zelfs reeds in het gerecht verwerkt te zijn. 
 
Gezien onze groeiende verwantschap met de lokale kippen besluiten we onze bedstee vroeg 
op te zoeken want ook op Kerst gaat de zon om 6 uur onder en morgenvroeg weer 
onverbiddelijk vroeg op. 
 



DONDERDAG 25.12.08 
PAROISSE SAINTE FAMILLE 
 
Op Kerst kan je moeilijk een betere locatie bedenken dan de kerk van de Heilige Familie, vooral 
in de verwachting dat je daar waarschijnlijk een gospelmis met alle ambiance erop en eraan 
mag verwachten. Bovendien ligt dit gebedshuis echt “derrière le coin” zodat we na amper een 
klein kwartiertje reeds ter plekke zijn. Van gospel en aanverwanten is echter weinig te 
bespeuren, tot we op de parvis stuiten op een aantal jeugdige enthousiastelingen die erop los 
trommelen dat het een lieve lust is. In de marge wil er hier wel even opgemerkt worden dat op 
de voorgevel in ’t lang en in ’t breed het bouwjaar 1913 wordt uitgesmeerd, terwijl op de zijgevel 
(spandoek met “100 YUBILE 2000”) fier wordt gemeld dat in het milleniumjaar 2000 het 100-
jarig bestaan van de kerk werd gevierd. Dit rekenkundig wonder werd meer dan waarschijnlijk 
uitgedokterd door hetzelfde genie dat de duizend heuvels "ooit" geteld heeft… 
 

 

 
Overigens is dit stichtelijke gebouw alles behalve een onbesproken blad. De 
“godsbescherming” waarop vluchtelingen en noodlijdenden reeds eeuwenlang overal en in alle 
godsdiensten aanspraak mogen maken werd hier (zoals in zoveel kerken in Rwanda) meer dan 
schandelijk met de voeten getreden. Die zogenaamde bescherming werd zonder enig pardon 
genegeerd en alle aanwezigen werden koelbloedig afgemaakt, met medewerking van de 
pastorale verantwoordelijken. Dit is een eerste confrontatie met de genocide, maar spijtig 
allerminst de laatste  
Gelukkig heeft België hier met een 
assisenzaak het internationaal voortouw 
genomen en enkele “brave, diepgelovige 
paterkes en nonnekes” naar de gepaste 
straffen verwezen 
Maar er zijn natuurlijk ook zeer mooie 
momenten, waarvan we niet echt goed 
beseffen waarom en waaraf. Zo worden er 
steevast ukjes aangevoerd in schitterende 
kleedjes en zijn ook de mama’s en papa’s op 
z’n allerfeestelijkst uitgedost. Is het een soort 
doop of communie, we zullen het wellicht 
nooit te weten komen, maar mooi is het 
alleszins. 
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En als klap op de vuurpijl wordt onze eigenste Monique geïnterviewd door de lokale New 
Times, terwijl Georges erin slaagt de schaarse gospelmomenten te filmen van op het oksaal. 
Het vervolg van onze wandeling leidt bergaf naar de “procure” waar Anneke bij vorige reizen 
meermaals overnacht heeft, maar die vandaag (zoals het een religieuze instelling uiteraard 
past) gesloten is. 
 

 

 

Na de logische bergop belanden we weer in 
(ondertussen “onze”) Iris en besluiten we gezien de 
feestelijk dag ons eens goed te smijten en dat wordt bij 
deze dan een ontdekkingstocht door het menu. 
Intussen zijn we smaakondervindelijk al wel te weten 
gekomen dat de kok steengoed kan koken maar dat 
zijn culinaire capaciteiten omgekeerd evenredig zijn 
met zijn snelheid. In tijd is “trois minutes” gelijk aan de 
afstand “derrière le coin”. Omrekentabellen te 
berekenen via E=MC2… 

 
Alle gerechten van het menu opsommen zou dus meer tijd vragen dan ze klaar te maken en 
dus beperken we ons tot enkele uitschieters als Filet de Tilapia à la sauce Madrace (een 
heerlijk gekorste visfilet in een peper-currysausje) en Filet de Capitaine en Papillotte. Maar er 
wordt ook rijkelijk genoten van kip, kalf, saus van fijne kruiden en “sombe” (een soort spinazie 
van cassave/maniok). 
Met een gecharterd busje rijden we nadien via de wijk Nyamirambo (de oude Arabisch-Indische 
wijk) naar het weeshuis waar voor “les Belges” een heus spektakel werd op touw gezet. Eerst 
worden we door Damas voorgesteld aan het organiserende comité, waarna we geposteerd 
worden aan de eretafel om de optredens van nabij te volgen… En die zijn niet van de minste, 
want zelfs de kranten en de nationale TV zijn aanwezig om sterren in beeld te brengen als 
Manu Martin, Miss Chanel en zelfs Miss Jojo (de lokale Madonna). 
Al bij al wordt het een zeer emotionele bedoeling door de kindjes die op je knieën komen 
gekropen, de onvermijdelijke snotneuzen, de (internationale) vrijwilligsters (sorry meisjes dat 
jullie namen even ontsnappen), de kraaloogjes die je lief, maar onbegrijpelijk en onbegrijpend 
aanstaren, de confrontatie met onze overvloed en hun tekorten, de taalbarrière die je graag zou 
overwinnen, de lokalen en sanitaire voorzieningen die wij zo normaal vinden, het voetbalveld 
zonder netten of gras, de… de… de 
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Ook zijn er nog de emotionele ontmoeting van Hilde met pleegdochter Sandra, de speeches 
van Leo en Monique in het Kinyarwanda, de technische perikelen om het filmpje van Annelies, 
Kim en Jean-Baptiste te tonen, de lauwe Mützig en de warme lachsalvo’s, kortom veel te veel 
om hier op te sommen. Wie er niet bij was kan alleen maar proberen om het te snappen en dat 
zal ons nog meerdere keren overkomen tijdens deze reis. 
 
Back to reality, alsof die er al niet overduidelijk geweest is. Want we zitten nu wel in het 
weeshuis, maar hoe raken we weer in onze thuisbasis. De eerste minibus die ons komt ophalen 
laat ons verweesd achter wegens geen akkoord over de prijs, maar met numero due raken we 
er wel. We besluiten samen nog wel een terrasje te doen, maar eerst moeten de dames hun 
gevoelige ledematen inkapselen en daar komt een lesje Bachtendekuupn’s bij kijken. 
 
Hoe het juist geschreven wordt (staat het wel in den dikke Vandaele?) zullen we wellicht nooit 
te weten komen, maar ergens houdt dit kledingstuk het midden tussen “boy”, “booi”, “bojw” of 
zoiets… Enige zekerheid: het is meestal gebreid of daaromtrent en het houdt je armen, 
schouders en rug warm! 
 
Nog is onze lijdensweg niet ten einde, want voor we bedwaarts mogen gaan heeft Hilde nog 
een zeer pertinente vraag: “Heeft er iemand van julder al een 900 gehoord?”. Dit overvalt ons 
en met dit prangende probleem mogen we ons ter ruste begeven. Voor alle zekerheid en tegen 
beter weten in laten wij ons raam openstaan… Je weet maar nooit dat er een zwaailicht met 
aangepast lawaai passeert! 
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VRIJDAG 26.12.08 
BUTARE, HERE WE COME 
 
Mijn knie die geprangd raakte tussen de achterzetels van de taxi tijdens de rit van gisteren heeft 
de ganse nacht mijn slaap gestoord en zelfs ‘s morgens kan een wandelstok amper soelaas 
bieden bij de tocht naar de ontbijttafel. Maar een prima ontbijt (al is het nauwelijks 6 uur!) en 
vooral de Voltaren die Monique heeft opgediept, brengen wel verlossing. Marie-Rose en Rudy 
gaan ons de komende dagen vergezellen en wanneer onze chauffeurs Jean en Aimable 
opduiken zijn we klaar voor de zowat 135 km naar Butare (ooit hoofdstad en toen Astrida 
genaamd.) Het is buiten 29° en bij het gezapig tempo van 50 kpu (wat later zowat de maximum 
kruissnelheid van Jean blijkt te zijn) kunnen we genieten van de mooie omgeving, al wordt je in 
Rwanda regelmatig op het recente verleden gedrukt zoals nu bij het genocideherdenkingsbeeld 
aan de rivier Nyabarongo (één van de vele schakels in de oorsprong van de Nijl).  We rijden 
overigens zuidwaarts via Gitarama (nu Muhanga) waar Anneke ooit nog gewoond heeft. 
 
Eerste grote stop is het lokale Bokrijk: een replica van de hutten (=urugo) van de mwami’s die 
opgetrokken zijn naast het stenen paleis van de laatste koningen. De laatste van de 
soevereinen was Mutara III Rudahigma die het uithield tot 1961 en nogal mysterieus aan zijn 
einde kwam. De dubieuze rol van onze Belgische witte paterkes in het ganse vóórverhaal van 
de onafhankelijkheid en daaropvolgende genocides is niet direct een onderwerp van dit 
reisverhaal, maar het lezen wel overwaard. Terug naar onze eigenste avonturen: die fameuze 
laatste mwami zette met zijn 2,17 m wel Air Jordan uit den trok, maar mocht nog ferm zijn hoofd 
intrekken als pappie Musinga opdaagde met zijn 2,31 m! Buiten hun lengte hadden die 
koningen nog iets gemeenschappelijks: ze waren verschrikkelijk lelijk, maar dan ook ver-schrik-
ke-lijk!!! 
 

 
De historische, maar ook gezapige info komt allemaal van de lokale gids en ik kan niet instaan 
voor het waarheidsgetrouwe niveau van de details. In Rwanda is er overigens geen één en 
enkele waarachtige échte waarheid, dé waarheid wordt bepaald door de verteller. Er zijn zoveel 
waarheden als er Rwandezen zijn. Wat volgens hem of haar waar is, IS WAAR. En aangezien 
ze nooit het achterste van hun tong laten zien, heb je er steeds het raden naar of je nu iets wis 
en waarachtigs hebt gehoord of boudweg een leugen (lees “interpretatie”). Men noemt dit 
mondelinge overlevering! 
 
Maar nu terug naar de mwami’s. Deze jongens hadden hun dynastie reeds gevestigd in de 
elfde eeuw en hebben niet minder dan 32 vorsten voortgebracht. Hun geliefkoosde trofee was 
overigens een grote trommel (=kalinga) waaraan de gerookte geslachtsdelen van de verslagen 
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vijanden werden bevestigd. In Europa moeten we het met veel minder stellen: de vaas van 
Soissons, de hoorn van Roelandt en andere onschuldige parafernalia. 
 
Veel later kwam dan het “protectoraat” van de paterkes… Voor de gevolgen van de devote 
missionarishouding en andere lectuur verwijs ik u graag door naar “De Gebroken Lans” en 
andere erudiete schrijfsels zoals die van Alison des Forges, Jeroen Corduwener, Tim Butcher, 
etc… 
 
En weer zijn we op weg: nu naar het Nationaal Museum van Nyanza (ook al een vroegere 
hoofdstad van Rwanda) waar we een afspraak hebben met de Intore dansers, internationaal 
gekend als de dansers met de lange manen (intore=leeuw) en de meisjes die op onnavolgbare 
wijze de vorm van de inheemse koeienhoorns imiteren. Poco pech, want de dansgroep is 
geconfisceerd door Mister President himself voor één of andere plechtigheid en zit dus in Kigali. 
Of we morgen misschien eens even kunnen terugkomen? Ja, dat kunnen we, maar aangezien 
dat in het weekend is wordt het tarief lichtjes verhoogd tot 135.000 Frw. Deze bizarre logica is 
uiteraard voer voor onze twee expats (Anneke en Leo) die een hartig gesprek gaan voeren met 
de directeur artistique die zwicht bij zoveel overtuigend geweld en het tarief terugbrengt naar de 
overeengekomen 90.000 Frw. 
 

 
Verder dus naar Butare waar we inchecken in het oud-koloniaal hotel Ibis, dat nog steeds 
gerund wordt door de Belgische nakomeling Michel Campion die al lang beseft heeft dat het 
uitzicht van achter zijn bureau veel minder interessant is dan dat vanop het terras en daarom 
zijn dagen daar dan ook consequent doorbrengt. Dat deze zienswijze enige invloed heeft op de 
vervallen staat van het gebouw staat buiten kijf. Anderzijds hebben “les soirées belges à l’Ibis” 
uit het koloniale tijdperk hier nog steeds een onbetwistbare faam. Was er niet ooit een clochard 
in Merksplas die op zijn muur geschreven had: “Pourquoi papa n’était-il pas colonial?”. 
 
Wij checken in en de kamers, al zijn ze dan aftands ouderwets, zijn meer dan behoorlijk groot, 
maar omdat de ramen blijkbaar een ganse dag hebben open gestaan wordt de klamboe 
onmiddellijk neergelaten en de muggenmelk binnen handbereik geplaatst. Zoals gewoonlijk is 
er geen douchegordijn, is de toiletrolhouder stuk en beschikken we over amper één handdoek. 
Dat mag echter de pret niet drukken… 
 
Onze kompanen vertrekken op shoppingtocht en ik ga met Anneke naar het “hôpital 
universitaire”. Als buitenlander moet ik eerst een borgsom van 6.000 Frw betalen, waarna een 
geüniformeerde bewaker ons naar de wachtzaal begeleidt. De dienstdoende dokter komt ons 
verwittigen dat hij eerst nog sito presto een open breuk moet zetten, maar dat hij nadien tijd zal 
maken voor mijn knieprobleem 
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.Ondertussen zien we de droom van Hilde bewaarheid worden: een witte pick-up die dienst doet 
als ambulance, spijtig genoeg echter zonder sirene. Een man met een open beenbreuk ligt 
gewoon achteraan in de laadbak. De overijverige bestuurder van de brancard slaagt erin om 
over de open riolering te struikelen en met de patiënt daarna nog even tegen een telefooncel te 
rijden. Hopelijk was de onfortuinlijke man toen al bewusteloos…. 
 
Eindelijk heeft de dokter tijd voor mij en na grondig onderzoek blijkt er maar één remedie te zijn: 
RUST! Wel wat moeilijk als je juist aan een rondreis in Rwanda begonnen bent, waar behoorlijk 
wat wandelen op het programma staat én ritten over pistes met “puttekes” die zeer eufemistisch 
omschreven worden als “nid de poule”. Serieuze kippen zijn dat hier! 
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Bij onze terugkomst treffen we onze reisgenoten aan die de lokale souvenirwinkel zowat aan 
het plunderen zijn. Nadien komen we gewoontegetrouw op het gekende terras terecht, waar we 
kennis maken met Lode Van Pee, plastisch duizendpoot, schrijver en fotograaf, fanaat van l’Os 
d’Asante, CEO van het Caermesklooster in Gent, architect van het museum van Nyanza en 
andere projecten, maar vooral een aangenaam causeur die een fris pintje niet schuwt. First 
things first… 
 
Aan een andere tafel zit Hilde intussen samen met Leo te praten met Faustin, de oom van haar 
zonen. Blijkbaar levert dat gesprek wel enkele positieve resultaten op, maar dat is een verhaal 
in de privésfeer en dat daarom ook niet wordt opgenomen in dit relaas. Voor de verhalen in de 
schuifjes “persoonlijk” gelieve contact op te nemen met de betrokkenen! 
 
Ondertussen is het licht in de hoofdstraat uitgevallen, maar gelukkig heeft Ibis een 
electrogeengroep. Wel moeten we langs de achteringang in het restaurant raken, want de 
hoofdtafel is intussen ingenomen door de Premier Ministre . Buiten blijft het onophoudelijk 
regenen en hoewel dit ritmisch intermezzo de wachttijd voor de gerechten niet echt inkort, raken 
we om iets na tienen toch in onze kamer. Niets te vroeg trouwens, want de lokale haan kraait al 
om 6u30! 
 



ZATERDAG 27.12.08 
(HER)KENNISMAKING MET SAVE 
 
De GSM-wekker is nog niet uitgebiept of het nieuws floept reeds aan op TV: twee armtierige 
graadjes in Brussel. Dan voelen de 29° hier wel een stuk gezelliger aan. Terwijl we gaan 
ontbijten, trekt een hele stoet aan ons voorbij. Het blijkt de jaarlijkse bedevaart naar Kibugo te 
zijn waar in de jaren 80 een aantal Mariaverschijningen zijn gerapporteerd, die overigens door 
de H. Kerk als echt erkend worden. Gans Rwanda wil daar zijn voor de mis op 28 december en 
vertrekt dus gepakt en gezakt naar deze tweedaagse viering. 
 
Wij gaan anderzijds op weg naar Save, het internaat waar Anneke en Leo een belangrijk deel 
van hun prille jeugd hebben doorgebracht en dat een primordiale rol heeft gespeeld in de 
uiteindelijke reis naar Bulaya. De weg is licht golvend tot de laatste hectometers, dan volgt een 
kronkelige aarden weg vol putten en bulten, maar wel met het steeds weerkerende, frappante 
beeld: volk, volk, volk… 
 

 
We worden ontvangen door zuster Veneranda en terwijl er tussen de ouwe getrouwen 
nieuwtjes en andere weetjes worden uitgewisseld, krijg ik van Hilde een eerste les in 
biotuinieren: “Die stink’rtjens houwen de biëstrië weg van de koöl’n!”  (in academische taal : die 
stinkertjes (tagetes patula erecta) houden het ongedierte weg van de kolen). Duidelijker, noch 
plastischer kan niet. 
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Bij haar onophoudelijke zoektocht naar een toilet, krijgt Anneke ondertussen een Rwandese lik-
op-stuk wanneer ze een pronte non aanspreekt met “Madame…” maar onmiddellijk “D’abord on 
dit muraho (goeiedag)” krijgt aangesmeerd. Nadien draait de zuster wel bij en vergezelt ons 
zelfs naar het kerkhof waar Rudy op zoek gaat naar het graf van een Vlaamse broeder. Moraal 
van het verhaal: beter tien muraho’s teveel dan ééntje te weinig! 



Intussen heeft Hilde voldoende info gekregen over het weeshuis waar haar zonen ooit 
verbleven en kunnen we op weg naar Nyanza, waar de onnavolgbare speurneus van Jean ons 
feilloos aflevert bij de paters Rogationisten. Dit oorspronkelijk Italiaanse opvangtehuis werd 
ingrijpend veranderd na de genocide. Een Slovaakse priester geeft er ons echter een duidelijk 
beeld van het verleden en heden. Eerste slachtoffer van de reis blijkt echter Georges te zijn die 
moet uitpuffen in het wachtlokaal wegens “problemen met de darms” zoals Marie-Jeanne het 
kleurrijk en in allesomvattende beeldtaal omschrijft. 
 
Terug in Save verorberen we onze “smos” picknick en krijgen we 3 verrassingen te verwerken: 
de eerste door de zusters met kefir (soort yoghurt, maar superlekker als je van het drankje 
houdt), twee de honingwijn (iets zoeter en alcoholischer, maar zeer prettig van smaak) en als 
derde een ferme, fikse regenbui. 
Als besluit van ons bezoek, het warme onthaal, de hartelijke menselijkheid en vooral de 
gesprekken met Anneke en Leo moet ik echter pertinent afstand nemen van de kwalificaties 
“heropvoedingsgesticht”  en zelfs “concentratiekamp” die worden gebruikt in de film “Bulaya”. Er 
zijn net iets teveel nuances tussen wit en zwart om daar hier verder op in te gaan, maar 
dergelijke ervaringen heeft deze reis voor ons nog wel meer in petto. Ook hier reizen we om te 
leren… 
 
De regen is aan het uitdruppelen wanneer we Butare terug bereiken. We hebben een tweetal 
uren om het Nationaal Museum te bezoeken en dat loont echt wel de moeite. We kopen ook 
enkele souvenirs in de museumwinkel waar naar inlandse gewoonte geen klein geld aanwezig 
is. Zoals overal is geduld dus de boodschap of het alternatief “Het is gepast, laat maar”. In 
plaats van 1 koop ik dan maar 2 “biëstekloppers” (versierde insectenmeppers) in de ijdele hoop 
het wisselgeldprobleem zo op te lossen, maar finaal geef ik de kassier amnestie voor een 
schamele 100 Frw. Maar de expats zijn minder soepel, dus Anneke blijft de kerel belagen tot de 
laatste 50 centjes over de toog worden geschoven. Honni soit qui mal y pense, maar amafranga 
(=geld) blijft amafranga, zelfs schamele centjes! 
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Op de parking en het omringende park kijken we onze ogen uit naar de zowat tiental 
bruidsparen die ondanks de matige zon de omgeving toch hebben uitgekozen als fotodecor. 
Eén van onze aandachtspunten is een bruidsjonker die komt aangetuft op een aftandse, 
rokerige brommer, maar eens in de bruidsstoet vergeet zijn “velospelden” uit te doen. Het zicht 
is wel even hilarisch… 
 



 
Achter het museum zijn wij ondertussen verzeild onder het afdak waar we zullen vergast 
worden op het spektakel van de Intore dansers. Niet minder dan 3 kwartier lang worden we 
getrakteerd op zang, muziek en dans. We mogen nog wel een supplementje van 2.000 Frw 
ophoesten voor het fotograferen en nog een habbekrats van 5.000 Frw voor de video-opnamen. 
Maar ja voor wat hoort wat en enkel het danske van Leo was al de moeite waard!  
 
Om halfzes profiteren we reeds van het terrasjesweer in de Ibis met een frisse glas inzoga 
(=bier) en wordt een strategisch belangrijke beslissing genomen: wij kiezen unaniem voor de 
dagschotel. Deze vitale beslissing zorgt ervoor dat we na amper één uurtje al kunnen eten 
 
Na het avondmaal wordt trouwens onderhandeld over het protocol van de walkie-talkies. Leo 
valt terug op zijn ouwe scoutstotem Tam Hert, wat mij dan weer om godweetwelke reden 
inspireert tot Luie Wolf. Wij nemen dus de communicatie- verantwoordelijkheid op ons en 
besluiten in een zeldzaam moment van sublieme helderheid zelfs om elk in een andere auto te 
gaan zitten waardoor de uitwisseling van wetenswaardigheden geoptimaliseerd wordt. We 
blijven onszelf verbazen! 
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ZONDAG, 28 DECEMBER 2008 
DU RIZ AU LIT 
 
Om 6 uur is ’t al appel aan bed, gevolgd door een pover ontbijt van toast en confituur, waarna 
we (als troost) bij een schitterende zon om 7u30 de baan op tuffen richting Nyungwe, nationaal 
reservaat met het grootste bergregenwoud van Afrika. 
 
Ondanks dit een zondag is wordt er druk gewerkt op de rijstvelden. Het zijn voornamelijk 
gevangenen, waarbij de roze blijkbaar in voorarrest zitten en de oranje reeds veroordeeld zijn 
door de volkstribunalen, de gacaca (= vergadering in het gras). Maar vooral is er ook de niet 
aflatende verwondering van de werkelijk duizenden mannen, vrouwen en kinderen die op en af 
lopen langs de wegen. Dit blijft ons verbazen. Sommigen kleurrijk uitgedost, anderen in 
rotversleten lompen, de ene met een afgeladen fiets, de andere dan weer met de meest 
afwisselende lading op het hoofd. Helling op, helling af, deze onophoudelijke M/V-stroom schijnt 
niet te stelpen. 
 
We rijden langs de Mount Huye en kruisen de rivier Mwogo (ook al een stuk bovenloop van de 
Nijl). We stoppen voor een fotoshoot  bij de mooi geschakeerde theevelden, waarbij we zoals 
steeds verrast worden door horden kinderen en volwassenen die we proberen te paaien met 
een agacupa (= leeg PET waterflesje), bic, snoepje of ballon… Om 9u20 bereiken we de ingang 
van het park, maar dan nog blijft het een uurtje rijden voor we aan het vertrekpunt van de pistes 
komen. Onderweg spotten we reeds onze eerste fauna: Hoest apen (niks met kuchkuch te 
maken). En ééntje is in het wild toch net iets spannender dan 20 samen in een kooi in de Zoo 
van Antwerpen. 
 

 
We splitsen ons op in 2 groepen: eentje voor de gele en een andere voor de, iets lastigere, 
blauwe piste. Allebei zijn ze ongeveer 3,5 km lang en dat is toch zowat 3 uur stappen. Onze 
gids voor de gele piste is Daniël en is eerder van het moeilijke type wat het onderscheid tussen 
L en R aangaat, wat soms leidt tot misverstanden, tot op het hilarische af. 
 
Daniël vertelt ons allerlei verhalen en wetenswaardigheden over fauna en flora. Zo is dit 
wandelpad genoemd naar de hier welig tierende gele zwam, al moeten we vooral opletten van 
de gevaarlijke witte bamboezwam want die wordt gebruikt om “poison d’amour” te maken, een 
drankje wat een ontrouwe man ervan weerhoudt vreemd te gaan en hem ten eeuwigen dage 
bindt aan de brouwster van het goedje (de dames hebben in ’t geniep hun sakochskes serieus  
volgeschept) 
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Maar er is ook nog een straffere “onheilsplant” die pas om de 15 jaar bloeit en daarbij de 
poorten naar de hel telkens wagenwijd openzet. De laatste bloei dateert van de genocide in 94, 
dus volgend jaar is ’t hier weer “koekenbak en patacrac”. Vroeger werden die planten 
opgegeten door de bergolifanten, maar het laatste exemplaar van die omvangrijke 
onkruidverdelgers werd omgelegd in 1999. 
Anderzijds is de honing die de bijtjes produceren van de bloempjes van deze plant dan wel 
weer goedaardig en beschermt zelfs tegen onheil. 
 Van de minimaal 100 soorten orchideeën die hier welig zouden moeten tieren hebben we geen 
enkele gezien. De chimpansees en andere vierhandigen waren op weekend. We hebben een 
aap met een witte kraag gezien, een pier van wel 50 cm, een bruine vlinder en enkele 
verdwaalde vogels en eekhoorns, maar de rest was huilen met de pet op, al is de natuur op zich 
wel meer dan de moeite waard. Wat de flora aangaat kregen we de “pompon” pas op het einde 
voorgeschoteld toen Daniël een rotswand opdook en terugkwam met een slingerplant die 
zichzelf met zachte haakjes aan de rots kon verankeren. 

 
 

 
 
Deze plant bleek hoofdzakelijk gebruikt te worden “pour faire le riz”. Tien minuten later en na 
een spervuur van vragen (Is het een smaakverbeteraar? Is het een bindmiddel? Is het een 
afrodisiac? Kan je er je haar mee kammen of je rug mee schrobben? Is het soms een vergif of 
kalmeermiddel?) met een steevast NEEN als antwoord , kwamen we finaal te weten dat het om 
“lit” ging waarbij uiteindelijk bleek dat deze zachte planten makkelijk samenklitten tot een zacht 
matras. Melci Daniër! 
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Wel hebben we genoten van de vele verrassende en gevarieerde landschappen en bovendien 
blijkt bij aankomst op het vertrekpunt de oogst van de “blauwe bende” nog minder imposant te 
zijn: welgeteld één zwarte slang. Maar dat zal ons worst wezen, want aan de picknicktafel 
kunnen we genieten van een smakelijk boke omelet en twee heerlijke minibananen per 
persoon. Meer moet dat niet zijn… 
 

 
Om kwart na vier nemen we de asfaltweg naar Butare en bewonderen Jeans stuurmanskunst 
terwijl hij de kippennesten keurig omzeilt. Wij maken een tussenstop aan de markt (?) in 
Gikongoro voor een voorraad amazi (= water) en Leo praat even met Emmanuel Mugenzise die 
morgen onze gids zal zijn in het genocidemuseum van Murambi. 
 
Is het de reuk van de stal of een opstoot testosteron om uit te gaan op zondagavond, we 
hebben er het raden naar, maar plots stormt Aimable ons voorbij alsof zijn gat in brand staat. 
Maar de rook blijkt ergens anders vandaan te komen, want vlak voor de afslag naar Butare 
staat de Toyota jeep aan de kant met de knipperlichten aan en met de motorkap open. Het 
verdict van Rudy is onverbiddelijk: “om zeep”. 
 
We besluiten dus om allemaal samen over te stappen bij Jean, wat niet zo evident is met 11 
mensen op krap 6 plaatsen. Maar het lukt en na nauwelijks enkele minuten kunnen we ons 
opgelucht naar buiten wurmen. 
 
Dit wedervaren kan natuurlijk enkel goedgemaakt worden met een hartig aperitief op het terras 
van de Ibis waar ook Lode Van Pee opduikt. Jean is ondertussen teruggereden om Aimable te 
depanneren en bezweert ons dat het vervoersprobleem tegen morgenochtend zal opgelost zijn. 
 
We besluiten om de formule “dagschotel” terug uit te spelen, en inderdaad, dat lukt behoorlijk 
qua timing. De soep is heerlijk, maar het vlees is van het type bodybuilding voor kaakspieren. 
Perfectie is nu eenmaal niet van deze wereld… 
 
Als uitsmijter krijgen we van de patron nog een laatste nieuwsje mee: we hebben een nieuwe 
premier, Herman “Haiku” Van Rompuy. 
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MAANDAG, 29 DECEMBER 2008 
EMO A VOLONTE 
 
Hoe één letter in de horeca zo’n verschil kan maken. Wat hunkeren we na de obligate toast met 
confituur in den iBis naar ons copieus ontbijt in den iRis. Maar anderzijds is Jean erin geslaagd 
om een vervangwagen te vinden voor de Toyota en om 8u30 stappen we in voor een rit van 
anderhalf uur naar Murambi 
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Een directere confrontatie met de genocide dan dit is moeilijk te omschrijven, maar ik heb toch 
een schamele poging gedaan in het gastenboek: “Une confrontation des plus profondes avec 
l’horreur du génocide. Man will never learn!”. Pover, maar beter kon ik niet, want… 
 
Zowat 50.000 Tutsi’s werden uit de omringende heuvels samengebracht in dit “veilige 
schuiloord”.  Na 2 weken in de kerk en de schoolgebouwen zonder noemenswaardig eten of 
drinken, werd de kerk in brand gestoken en de klassen bestookt met granaten. De slachtpartij 
werd nadien beslecht met hamers, sikkels, machetes en alles wat maar als moordwapen kon 
gebruikt worden. Er bleven nauwelijks vijf overlevenden over  waarbij onze gids Emmanuel. Hij 
werd “vergeten” tussen de lijken met schotwonden in het hoofd en het onderbeen. Hij kon 
ontsnappen in de duisternis. Onze vrouwelijke gids is een Hutu die gespaard werd met haar 
baby, maar eerst werden haar Tutsi-man en 2 oudere zonen voor haar ogen met machetes 
vermoord. 
 
 



 
Zoals reeds gezegd is het niet de bedoeling van dit reisverslag om de vroegere, noch de 
recente geschiedenis van het land te ontleden, daar zijn andere en meer beslagen bronnen 
voor. Maar af en toe ben je dat wel aan jezelf verplicht, omdat het verleden nodig is om het 
heden te begrijpen. 
 
Waarom bvb de Fransen persona non grata zijn? Omdat de militairen van Opération Turquoise 
zich grosso modo afzijdig en/of partijdig hielden in het conflict en in Murambi bvb. een 
volleybalterrein aanlegden bovenop het voorlopige massagraf van de slachtoffers. Al 
naargelang de bronnen moet dit verhaal natuurlijk genuanceerd en/of geïnterpreteerd worden. 
Maar wat is de juiste context? Zijn er wellicht TOCH nog méér waarheden dan er Rwandezen 
zijn? Het is niet aan ons, povere passanten, om dat uit te zoeken, maar we worden er wel 
dubbel en dik met onze neus op gedrukt. 
 
In Murambi zit de confrontatie hem vooral in de meer dan 2.000 lijken van kinderen en 
volwassenen van alle leeftijden die liggen opgebaard in de klaslokalen. Bij het delven van het 
finale, grote massagraf voor de 50.000 slachtoffers werd geopteerd om een deel van hen op 
deze manier te tonen als permanente aanklacht tegen geweld. 
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Na deze aangrijpende confrontatie gaan we op weg naar Lodge Jeanjou van Georges en Lydie 
Kamanayo, ergens achteraan in het hol van Pluto… Eens de hoofdweg verlaten bereiken we 
om 13 uur (na 20 min. zwaar geaccidenteerde piste) het middelpunt van het 27 ha domein 
Georges heeft enkele gewoontes in petto die je niet zou verwachten van iemand die in België is 
opgegroeid en zijn latere rijkdom alleen maar als gevolg van een “vleselijke verhouding” heeft 
vergaard (cfr zijn eigen films). 



Hij heeft het eeuwenoude feodale pachtsysteem (= ubuhake) weer ingevoerd. Hoewel dat bij de 
locals weinig weerstand schijnt op te roepen en zelfs de regering het nog steeds gebruikt, zou 
je dat niet verwachten van een umuzungu. Even een beetje uitleg: de mensen die dus al 
tientallen jaren op die grond leven en té arm zijn om ook maar één cent pacht te betalen, 
worden nu door onze illustere expat verplicht om alle mogelijke en onmogelijke jobkes uit te 
voeren, want huur kunnen ze toch niet betalen. Van postkolonialisme gesproken!  De kinderen 
uit de nabije omgeving zijn zelfs reeds gedrild, want ze mogen maar tot op 20 meter van de 
lodge komen… Plaatsvervangende schaamte was het enige passende gevoel. 
 

 
En het is nog niet gedaan, want deze emo-dag heeft blijkbaar veel in petto. Via-via-via radio en 
andere tamtams is Anneke al maandenlang op zoek naar familie die de genocide overleefd 
hebben. Haar mama is net voor “le massacre” overleden, over haar broer is er voorlopig geen 
enkel nieuws, maar er zijn nog nichten en achternichten die naar Afrikaanse normen behoorlijk 
“close” zijn. Blijkt één van die nichtjes toch wel het huisslaafje te zijn van de Kamanayo’s zeker. 
De geveinsde verbazing van Georges bij “Oh, is Anneke er ook bij?” verdoezelt niet dat hij het 
meisje dat eerst Annekes moeder en later zijn eigen blinde moeder jarenlang verzorgt heeft nu 
als meid voor alle werk uitbuit (7 op 7 en 24 op 24) voor een schamele 8.000 Frw per maand.  
Voor die € 2,6  per week mag Kunera Nicole wel beschikken over een éénpersoonsbed waar 
ook haar dochtertje Nana (Brenda) mag in slapen. De toelichting van Lydie dat ze ook “kost en 
inwoon” hebben, verklaart natuurlijk alles. En dan maar mekkeren dat ze maar niet 
onafhankelijk hadden moeten worden! Shame on you… 
 
Als uitsmijtertje wil ik nog even meegeven dat Georges, weliswaar met de hulp van 2 andere 
“filantropen”, erin geslaagd is de lokale waterbevoorrading te monopoliseren. Rara hoe de 
mensen aan hun dagelijks rantsoentje geraken…  
 
En toch is het einde van deze dag nog niet in zicht!!! Wij gaan op weg naar Kamonyi waar we 
een afspraak hebben met zuster Donatilla. Zij is ons “paspoort” naar de Twa, waar je anders zo 
goed als niet binnenraakt. Dit volk zijn afstammelingen van de pygmeeën, vormen nauwelijks 
één procent van de bevolking en zijn straatarm omdat hun enige bron van inkomen de 
pottenbakkerij is… maar die brengt ook niks meer op. Wij zijn onafrikaans stipt op tijd en 
worden onthaald door de quasi voltallige groep zusters Bernardijnen. Monika blijkt feilloos alle 
namen en rangen van de orde te kennen en wij mogen genieten van zelfgebakken wafeltjes en 
broodjes met confituur. 
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Soms is het leven simpel en oh zo verschrikkelijk mooi en lekker! 
 
Maar goed dus, onder begeleiding van zuster Donatilla rijden we naar de Twa waar we zullen 
onthaald worden door een “interrectuër” die ons wegwijs gaat maken in het reilen en zeilen van 
de Batwa. Het onthaal was zo hartelijk dat je ter plaatse zou smelten. Die mensen hebben 
letterlijk niets, maar geven je toch alles wat ze hebben. Gewoonweg niet te omschrijven! 
 

 
Amper zijn de auto’s gestopt of we worden als koningen ingehaald met zang, dans en muziek . 
Daarna volgt een demonstratie hoe de klei met handen en voeten gevormd wordt tot potten en 
andere gebruiksvoorwerpen, allemaal deskundig uitgelegd door de intellectueel van het dorpje. 
Daarna wordt het vuur aangestoken om de “oogst” van de dag te bakken. Tussendoor vertelt 
onze gastheer ons dat de potten niks meer opbrengen, maar dat ze van de regering een stuk 
moeras van 3,8 ha mogen ontginnen waarop ze vorig jaar zowat 600 kilo maïs hebben geoogst. 
De nederzetting telt 27 gezinnen met in het totaal ongeveer 200 kinderen en volwassenen. 
Toch is er nog genoeg geld overgebleven om 2 koebeesten aan te schaffen, die ons dan ook 
trots getoond worden. 
 
Investeren in de toekomst kost natuurlijk geld, want werktuigen, zaden, etc… zijn duur. Dankzij 
een gezamenlijke inspanning en enkele zeer milde gevers hebben we de Twa finaal 170.000 
Frw mogen overhandigen en dat “ontplofte” in een volkse euforie die nog een nasleepje kreeg 
toen iedereen zijn zakken leegmaakte met bics, snoep, ballonnen… Aangezien er geen 
recipiënt was om al dat lekkers op te bergen werd de gemeenschappelijke “toiletemmer” dan 
maar even als opslagruimte gebruikt. Honni soit qui en zo verder… 
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Met zang en dans worden we naar de auto’s uitgeleide gedaan, even zuster Donatilla droppen 
en we kunnen op weg naar Kigali. Om 19 uur rijden we over de brug van de Nyabarongo en 
amper een kwartiertje later zijn we reeds in onze thuisbasis Iris.  
 
Een record is het zeker niet, maar het begint vlot te lopen: bestellen om 20 uur  en geserveerd 
worden om 21u40. Al hebben we een duidelijke inspanning geleverd door allemaal hetzelfde te 
bestellen, zijnde Capitaine aux Fines Herbes… De wegen van de chef zijn ondoorgrondelijk, 
maar langdurigheid blijft voorspelbaar. Finaal tuigen we pas bedwaarts om halfelf, maar niet 
zonder een voorafgaande uitwisseling van de massa emoties die we vandaag mochten en 
moesten verwerken. Ellende, vriendschap, vreugde, verdriet, verbazing… Dit is me inderdaad 
de reis wel om nooit meer te vergeten! 
 



DINSDAG, 30 DECEMBER 2008 
UN MARDI A KIGALI 
 
Goed opgeladen via een uitstekend ontbijt schieten we ons om 9u30 het centrum van Kigali 
binnen waarbij de auto’s strategisch worden opgesteld want de koopwoede van de dames is 
voelbaar en tussentijdse opslagcapaciteit is dus van primordiaal belang. Zakken, tassen en 
andere dozen moeten dus regelmatig kunnen gedumpt worden. Tegen Belgische 
geplogenheden in wordt afbieden al gauw een sport waarbij niets of niemand ontzien wordt. 
Finaal is iets kopen niet belangrijk meer, iets goedkoper bemachtigen dan aangeprezen is nu 
de (haast Olympische) ambitie. 
 
Laat ondergetekende u nu reeds waarschuwen dat we de maghrebzakken weer gebruikt 
hebben om terug te reizen, zeker wanneer de dames te weten kwamen dat al die humanitaire 
extra kilo’s ook geldig blijven retour Bulaya. 
 
Eerst duikelen we een toko binnen waar Hilde meteen aan de uitzet van Sandra begint en na 
“rijp beraad” een wit servies met gouden biezeken aanschaft. Aansluitend sponsort Dirk het 
bestek en Anneke de pollepel. Sandra kan dus zonder schroom koekeneteken houden. 
 

 

Rwanda 2008-2009 – p. 27 

Nadien zwermen de dames uit over een wirwar van winkeltjes. Stilaan maar zeker worden de 
autokoffers dus gevuld met een amalgaam van beelden, maskers, sjaals, juwelen en juweeltjes 
batikstoffen, kandelaars en andere voorwerpen die geen enkel ander nut hebben dan lege 
koffers te vullen. 
Maar als je kooplust niet kan bevredigen in reguliere winkel(tje)s, is er in Kigali toch nog steeds 



een oplossing. Een bezoek aan “les kiosques”. Als je in een winkel 20 of 25% kan afpingelen 
heb je een goede zaak gedaan, bij de kiosken begin je echter met 20 of 25% van de vraagprijs 
te bieden. De M/V uitbater vraagt trouwens al direct wat iets je waard is. Als je dan meer dan 
1/3 van de vraagprijs neertelt ben je “gechareld”. Ook de technieken van weggaan, nonchalant 
terug voorbijlopen, een achterop hollende uitbater of laten afbieden door iemand anders worden 
hier frequent toegepast. Even bekruipt mij de lust om de succesformule “kirrekewere” aan één 
of andere autochtoon door te verkopen, maar ’t is weeral van honni enzoverder en –zovoorts… 
 
Na zoveel uitgaven moet de tank uiteraard weer gevuld worden, dus dringt een passage bij de 
zusters zich op. We krijgen zelfs een betere koers dan de eerste keer en mogen dat uiteraard 
vieren met een uitgebreide buffetommeganck in de Karibu. 
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Aimable moest terug naar school voor een eindwerk of zoiets, dus heeft Jean een 
vervangchauffeur opgediept, afgestudeerd en bilingue anglais met (volgens Jean) de 
ingewikkelde naam Gabelliair. Later blijkt de knul gewoon Gabriël te heten. 
 
Ondertussen is het rittenschema door allerlei omstandigheden behoorlijk in de war geraakt en 
besluiten we een poging te doen om de ontstane leemte op te vullen met een bezoek aan het 
genocidemuseum, dat deze keer trouwens wel open is. 
In de marge overigens even aanstippen dat genocide een vrij recent woord is gemaakt door ene 
professor Lemkin. Voor de nieuwsgierigaards: er moet maar even gegoogeld worden om er 
alles over te weten te komen. 
 
Het museum werd betaald door de Britten en kijkt uit over Kigali vanaf een terrasheuvel waar 
zowat 250.000 (!!!) slachtoffers werden begraven. De benedenverdieping is cirkelvormig en leidt 
de bezoekers via tekstpanelen, foto’s en videoschermen doorheen de verschrikkingen van “le 
massacre”. Het is een beklijvende ervaring, vooral wanneer je geconfronteerd wordt met de foto 
van onze gids Emmanuel (Murambi), maar ook met het wedervaren van Damas Mutenzintare 
Gisimba en het gelijknamige weeshuis. 
 
De bovenverdieping heeft twee afdelingen: de ene behandelt de meest “recente” genocides in 
o.a. Duitsland, Joegoslavië, Armenië en teveel tutti quanti, de andere is volledig gewijd aan de 
jongste slachtoffertjes van le massacre… En dat blijft serieus aan je ribben plakken. 
Aangrijpend zijn de grote foto’s op de muren van kindjes van soms nauwelijks enkele maanden 
jong die op de meest gruwelijke manieren werden omgebracht. Wat daarbij extra pijn doet zijn 
de opsommingen die bij elke foto worden weergegeven: naam, leeftijd, lievelingseten, hobby’s  
en/of tijdverdrijf, toekomstplannen… om dan abrupt af te sluiten met de manier waarop elk kind 
werd omgebracht. 
 



Hallucinant daarbij is de vaststelling dat zoiets vaak gebeurde door iemand die het kind 
vertrouwde: een vriend des huizes, een buurman… 
 
In de wetenschap dat dit amper 15 jaar geleden gebeurde begin je onwillekeurig rondom te 
kijken, want iedereen die je ziet is wellicht een dader, een getuige, een slachtoffer… Het is echt 
aangrijpend en één van de muurslogans die in het museum getoond worden vond ik wel zeer 
aandoenlijk: de foto van een kindje met daarboven SINIGIZE IMPFUBYI… ik heb er niet voor 
gekozen om wees te zijn! 
 
Dit bezoek vraagt om een adempauze, daarom volgen nu enkele al of niet interessante weetjes, 
bedoeld om de zinnen even te verzetten. Onderwerp: DE KOE (of inka voor de boeren die dan 
weer umuhinzi zijn). 
 
Wat volgt is een micmac van wat ik gelezen heb, wat men me links en rechts op de mouw heeft 
gespeld en wat mijn lokale bron Jean me voor wis en waarachtig heeft verklaard. Enige 
schadeclaim van ongelovigaards heeft dus geen enkele zin. 
 
Hier gaan we dan: de koe neemt een onvervangbare plaats in binnen de Rwandese 
samenleving. Niet heilig zoals in India, maar veel scheelt het niet. De koe is een symbool van 
rijkdom en schoonheid. Een vrouw de ogen van een koe toedichten is dus allesbehalve een 
verwijt, maar een ode aan haar mooie ogen. Zeg dus volgende keer niet “Schat, je ogen blinken 
zo mooi!”, maar wel “Liefste, je kijkt als een koe!”. Succes verzekerd (maar waarschijnlijk niet in 
de Vlaanders)! 
 
Rijkdom wordt overigens ook bepaald in functie van het aantal koebeesten dat je op je erf hebt. 
Ook de bruidsschat wordt in koeien uitgedrukt, al kan je die afbetalen in geiten en soms zelfs 
schapen als je toekomstige schoonvader coulant (én geduldig) is. De juiste omrekeningstabel 
heb ik niet voorhanden, want vlak voor Nieuwjaar is de koebeurs van Kigali gesloten. 
 
Anderzijds heb ik hier wel enkele richtprijzen voor nieuwsgierige, huwbare landgenoten. Besef 
wel dat je in Rwanda serieus uit de spreekwoordelijke pijp zult moeten komen, want het 
gemiddelde geboortecijfer is hier niet minder dan 5,8 ukjes per madam. Gedaan dus met ’s 
weekends tot den negenen in je tram te liggen. Pampers zijn er ook niet: dus ’s morgens 
kakdoeken wassen en dan de geit melken voor het fleske, want zelfs met twee flinke borsten 
kan ze er geen 5,8 aan! 
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Maar goed: wat moet dat kosten? Een inlandse koe kost 80.000 à 100.000 RwF, een mixbeest 
met Europese inbreng kost 300.000 à 500.000 Rwf en een puur Europees rasbeest moet 
ergens tussen 600.000 en 800.000 Rwf opbrengen. 
Gelieve er wel rekening mee te houden dat pure eurokoebeesten het hier amper enkele 
maanden volhouden wegens niet weer- en virusbestendig! 
 
Ondertussen zijn we weer in het weeshuis aanbeland waar we vakkundig worden rondgeleid 
door Sandra, alhoewel die eerst moest bekomen van de “uitzet” die Hilde had meegezeuld. We 
bezoeken het naaiatelier (voor de macho’s:de baas is hier een man), de keuken, de sanitaire 
voorzieningen, de M/V dortoirs met ronkende namen als New Life, Smart Boys etc. De jongens 
slapen in behoorlijk grote slaapzalen met stapelbedden, de meisjes beschikken over relatief 
knusse chambrettes met telkens vier slaapplaatsen waar vlakbij ook de mama’s resideren. Die 
mama’s zijn ex-bewoners van het weeshuis die nu de rol van “troostende schouder” op zich 
nemen. 
 
Finaal nemen we nog een “snelle” hap in onze Ibis, voorafgegaan door een aperitiefje Mützig 
(waarbij Monika zich afvraagt wat Musti nu eigenlijk met dat bier te maken heeft). In navolging 
van het pientere poesje fladderen wij ook gedisciplineerd naar onze kamers voor een 
welgekomen nachtrust. 
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WOENSDAG, 31 DECEMBER 2008 
ZWAAI ZWAAI, BYE BYE 2008 
 
Dit is amper dag 9 van ons verblijf in Rwanda en al lijkt wel een eeuwigheid te duren, toch zijn 
de dagen voorbij gevlogen, net zoals het jaar dat we vandaag gaan uitwuiven. Murabeho dus 
2008 en even afwachten wat 2009 zal brengen. 
 
Na het intussen welgekende ontbijt, sjokken we om 9u30 via de Sainte Famille de heuvel af 
naar de zusters van Calcutta waar we een afspraak hebben om 10 uur, ook met Thérèse. Dat 
mama Rwanda pas om 12 uur opduikt is het resultaat van een hoogtechnologische 
telefoontechniek die ik nu ga proberen uit te leggen in doordeweekse mensentaal. Om het 
verhaal plastisch gemakkelijk te maken heb ik de gesprekspartners A en B genoemd, 
eenvoudiger kon niet. Volg mee… 
A Je suis là 
B Moi aussi, je suis presque là 
A Où es-tu ? Moi je suis à l’orphelinat. 
B Je suis presque là ! 
A Où es-tu ? 
B Mais à l’orphelinat !!! 
A Mais quel orphelinat ? 
 
Pas dan wordt de babelse spraakverwarring stilaan duidelijk want A is bij de zusters van 
Calcutta, terwijl B bij Gisimba was, net de vergissing heeft ingezien maar die nog groter maakt 
door naar hotel Iris te rijden en dat dan weer prompt te verlaten terug richting weeshuis 
Gisimba. 
 
De rest van de A en B conversatie wordt jullie gracieus onthouden, maar om 12 uur was alles 
opgelost. Thérèse meldt zich finaal met de omslag die samen met Marie-Jeanne in besloten 
kring wordt overhandigd, waarna wij o.l.v. een jonge, maar strenge priorin Gracia een 
rondleiding krijgen door de gebouwen. 
Eén restrictie: geen foto’s! Blijkbaar heeft een reportageteam daar ooit misbruik van gemaakt en 
moeten wij daar nu voor boeten. Maar ja, aan den Delhaize moeten de stoute hondjes ook 
buiten wachten naast de stoute wildplassers… 
 
Dit wordt weer een hoofdstuk dat thuishoort onder EMO. Hier worden zowat 125 kindjes 
opgevangen van borelingskes tot peutertjes. Maar ook enkele tientallen mentaal en/of fysiek 
gehandicapte volwassenen. Het beeld van de vrouw die tijdens de genocide beide voorarmen 
werd ontnomen en dus nu voor alles en nog wat afhankelijk is van haar omgeving krijg ik nooit 
meer weggewist. En nog bleef ze vriendelijk lachen… 
 
Agnost of atheïst, hier buig je deemoedig het hoofd voor de prestaties van de zusters en hun 
medewerksters. Bij de allerkleinsten zitten ze met 5 tot 6 baby’s in één bedje, maar er is 
gewoon weg geen personeel genoeg om die kindjes maar even naar de buitenlucht te brengen. 
Kindjes die HIV besmet blijken te zijn worden per 3 à 4 samengebracht bij een pleegmama in 
huisjes in het noorden. En zo gaat de ellende maar door en probeer je jezelf te troosten met de 
kleine druppels die op deze grote, hete plaat worden gedropt. 
 
Na een kort overzicht op het terras van de Iris vertrekken Marie-Jeanne, Monique en Leo naar 
het boerderij-project om eindelijk finaal proberen te weten te komen hoe groot dat terrein nu wel 
eigenlijk is. Van die rustpauze maken Anneke en ik gebruik om samen met Hilde en Dirk al  
shoppende (weeral?) Kigali te gaan teisteren. Tenslotte is het Rond Punt waar alle bedrijvigheid 
van de hoofdstad zich afspeelt net “derrière le coin”… En inderdaad is het inderdaad een vrij 
korte klim naar dit kloppend hart van de hoofdstad. 
Eerst bezoeken we een nieuw shopping centrum Nakumatt dat 7 op 7 en 24 op 24 geopend is 



en waar letterlijk alles is te verkrijgen. Daarna duiken we de kleurrijke en lawaaierige zijstraatjes 
in op zoek naar postkaarten en andere prullaria. Dat is gewoon een zeer plezierige ervaring. 
Buiten de overal aanwezige venters valt niemand je lastig, maar we blijven ons verbazen over 
de mensenmassa die er overal en altijd is… 
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Maar ja, het is vandaag ook Oudejaar en na Georges en Monique blijkt nu net Marie-Jeanne 
poblemen te hebben met “de darms”. Het is niet echt geplogen zoals dat heet, maar “shit 
happens” (wie bedenkt toch al die gezegden?). Dus vertrekken we uiteindelijk met 8 naar 
restaurant Sol e Luna, een Italiaans eethuis dat torenhoog uitsteekt boven Kigali en waar we bij 
een heerlijke zomertemperatuur van ergens 26 graadjes de overgang gaan maken van oud 
naar nieuw. 
 
Over wat we gegeten hebben ga ik hier in detail niet uitweiden, behalve dan over het imposante 
hoofdgerecht van Dirk: een reuzengrote tilapia alla griglia die langs alle kanten het bord 
overbengelde maar finaal toch moest zwichten voor de ontembare honger van onze ornitoloog. 
Ere zij wie ere toekomt en dat werd uitbundig in de verf gezet door vuurwerk op de achtergrond 
en frisse bubbels aangeboden door il padrone terwijl de wishes and kisses uiteraard welig 
werden uitgewisseld 
 



DONDERDAG, 1 JANUARI 2009 
GENIETEN VAN EEN NIEUW JAAR 
 
Hoeft het nog gezegd dat we het (hopelijk gezegende) nieuwe jaar hebben ingezet met een 
luilekker lang schitterend ontbijt, waarna we pas om 11 uur het minibusje hebben genomen om 
naar het weeshuis te rijden. Daar aangekomen was de paniek wel effekens te snijden want het 
busje was weer weggereden maar had nog wel steeds een valies aan boord vol 
reservegeschenken. Via allerlei tamtams en andere GSM’s wordt dat euvel vrij snel opgelost en 
kunnen de festiviteiten beginnen. 
 
De darms van Marie-Jeanne zijn terug tot de orde geroepen en bovendien wordt ze als 
verrassing in een kleurrijke, op maat gemaakte lokale klederdracht gehuld. Ze ziet er 
schitterend uit en dan wordt het fleurige plaatje nog kracht bijgezet door de Aussies die Anneke 
tussendoor in den Iris gecharterd heeft, zijnde Mike en Val, die ook komen aangesjeesd en ons 
de ganse dag gaan gezelschap houden, bovendien de weeskinderen gaan veroveren en als 
klap op de vuurpijl nog een serieuze donatie van $ 300 gaan doen. Naar eigen zeggen beleven 
ze de dag van hun leven en voor ons betekent het enorm veel dat deze eigenlijk wildvreemde 
mensen zich zo spontaan inleven in het reilen en zeilen ten huize Gisimba. 
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Ondertussen begint de refter zich langzaam maar zeker te vullen met de kinderen en hier pas 
blijkt proefondervindelijk dat bevolkingsexplosie geen ijdel woord is want zoals Marie-Jeanne en 
Leo voorspeld hadden zijn er plots veel meer dan de voltijdse bewoners van het weeshuis en 
blijken heel wat jonge buurtbewoners ook geïnteresseerd te zijn in een flinke maaltijd en een 
mooi geschenk.  



Maar eerst tijd voor de show… Traditionele zang en dans worden afgewisseld met moderne 
(zelfs eigen gecomponeerde) muziek, af en toe onderbroken door speeches van Leo en 
Monique. Hoeft het nog gezegd dat hun kennis van het Kinyarwanda uitermate geapprecieerd 
wordt! Ondertussen worden langs beide kanten van de kantine meterslange tafels volgestouwd 
met dienbladen, stolpen en andere recipiënten vol gerechten waar de kinderen reikhalzend, 
maar ongelooflijk gedisciplineerd en kalm naar uitkijken. Wat een traktatie! 
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Wanneer de buffetten open gaan blijft de discipline bewonderenswaardig bewaard. Eerst mogen 
de kleintjes zich bevoorraden en naar lokale gewoonte stappen ze naar buiten met hoog 
opgestapelde, volle borden. Maar ik mag hier nu reeds stellen dat je achter hen zelfs niet de 
miezerigste rijstkorrel zal kunnen oprapen, want ALLES wordt vakkundig naar binnen gewerkt. 
De laatste rijstkorrel wordt even smakelijk opgepeuzeld als de eerste en aan de afwas zal niet 
veel energie moeten besteed worden. Leo had voor 300 man eten besteld, finaal is er voor 350 
geleverd en toch overleeft er geen noemenswaardige korrel of kruimel. 
 
Marie-Rose en Rudy zijn intussen ook aangekomen met hun maghrebzak, waarbij dit natuurlijk 
de aanzet is om de rest van de andere zakken, en de fameuze reservevalies, aan te slepen en 
we dus regelrecht op weg gaan naar het hoogtepunt van de dag. De paar honderd kilo zakken 
oogsten vele “oohs” en “aahs” wanneer ze de zaal worden ingezeuld en iedereen zit nu 
werkelijk uit te kijken naar le moment suprême. 
 



 
Ook hier wordt begonnen met de kleintjes die zich telkens halsoverkop naar buiten reppen om 
hun pakje open te maken en te pronken met hun geschenkjes. 
De tientallen en tientallen pretlichtjes die je in al die ogen kan zien zijn werkelijk onbetaalbaar.  
Die grijpgrage handjes die genieten van het kleinste prulletje zijn onbeschrijfelijk. Als geluk een 
gezicht heeft hebben we dat dikwijls gezien in Gisimba… 
 
Maar ook de mama’s en het personeel worden niet vergeten en zelfs de kleinste staaltjes 
parfum die we in België vaak achteloos of halfleeg weggooien zorgen hier voor heel wat plezier 
en genot. 
 
Finaal wordt heel de bende samen gebracht voor een speech van Damas en een groepsfoto. 
Een gezellige afsluiter van een prachtige dag. Als de rest van 2009 deze trend volgt zitten we 
gebeiteld. Duimen dus… 
 
De rest van de avond wordt rustig nagenieten op het terras van den Ibis, die we ondertussen 
trouwens “onzen Ibis” zijn gaan noemen. Maar bij dat nagenieten hebben we even mama 
Rwanda vergeten, want Thérèse heeft via een radiozender en wat lokale tamtamtoestanden 
een nicht van Anneke teruggevonden: Immaculée. Het volledige verhaal is voor de persoonlijke 
annalen, maar even ter info meegeven dat we een chauffeur hebben die ons zonder 
straatnamen en huisnummers mijlen ver weg naar een onverlichte wijk brengt waar we een 
ommuurd huis bereiken zonder bel waar de poort na enig heen en weer geroep over de muur 
toch open gaat. We zijn bij Immaculée en bij Monfils, King, Chouchou, Jackson, Jean-Pierre 
enz… etc… Het onthaal en de warmte die je hier krijgt is on(na)vertelbaar. 
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Om 8 uur zijn we terug in het hotel waar Hilde bezoek krijgt van de tante (Marie) van haar twee 
zonen Levi en Simon. Maar ook dit verhaal wordt in het privéschuifje gestopt. Een gestoffeerd 
verslag wordt op eenvoudige aanvraag door Hilde graag in het onbevlekt Bachtens ten gehore 
gebracht. Als je ’t niet snapt van de eerste keer, is er geen probleem: kirrekewere… 
 
Wat niet zo direct kan weggemoffeld worden is het feit dat Marie-Jeanne terug zwanger is. Niet 
dat Leo ons verantwoording of toelichting verschuldigd is, maar als zijn eega dat zo boudweg in 
de groep smijt is enige bijkomende informatie toch wel het minste en bovendien zijn we 
goddomme nog maar den eerste januari en bovenop zijn ze quasi opa en oma tegen dat we 
terug in Bulaya zijn. 
 
Later blijkt het ganse verhaal maar een droom te zijn geweest, maar voor ons is het nog alles 
behalve gedaan. De tamtam van nichtje Immaculée heeft immers reeds rondgetoetert dat we in 
town zijn en daar duiken in onzen Iris reeds andere familieleden op: Claire, Lina en Prince-
Bosco. Maar ook dit hoofdstuk gaat in het privéschuifje wegens veel te lang en te complex… 
 



VRIJDAG, 2 JANUARI 2009 
DE WONDERBAARLIJKE VISVANGST 
 
Mooier dan Garda of Como? Lago d’Iseo is wellicht nog mooier, maar ’t zal kampen met het 
Kivumeer, dat zijn reputatie alles behalve oneer aandoet. Natuurlijk weet ik dat nog niet 
wanneer we ’s morgens na 2 tankstops (ééntje bij de nonnekes Bernardijnen voor pecuniaire 
behoeften en eentje waarbij de mazout a rato van 756 Frw /l onze tank verzadigt) vertrekken 
naar Kibuye. We trotseren de drukte van hét kruispunt Nyabagogo (elk Rwandees 
vervoermiddel van motortaxi (= boda boda) tot autobus schijnt hier wel voorbij te moeten) en 
met een nieuwe voorraad water bereiken we de slingerweg richting “province de l’Ouest”. 
 
Onze eerste tussenstop is de brug over de ondertussen reeds genoegzaam gekende 
Nyabarongo, waarbij de dames één na één gebruik maken van de zedige bescherming van de 
brug om hun plasje te maken. Tot het de beurt is aan Hilde die middenin haar gevoeg gestoord 
wordt door 2 lokale boeren. De uitleg die daarna volgde in ’t Bachtens is niet geschikt voor 
publicatie! 
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Na enkele honderden meters zijn we trouwens terug gestopt om de watervallen te bewonderen 
en waar ze weeral vandaan kwamen zal wel eeuwig een vraagstuk blijven, maar toch waren ze 
er. M/V van jong tot oud, waarbij een pienter kereltje dat met een combinatie van enkele takjes, 
touwtjes en een agacupa  een viool had ineengeflanst die bovendien nog klonk ook.  
De Elisabethwedstrijd zal hij er wel nooit mee winnen, maar kwestie van creativiteit was dit wel 
één van de toppunten van onze reis… 
 
Iets voor tweeën bereiken we de uitlopers van het prachtige Kivumeer en kunnen we inchecken 



in het presbyteriaanse centrum Bethanie wat de 3 komende nachten onze uitvalbasis zal zijn 
om de regio te verkennen. Eerst is er wat consternatie over onze aankomstdatum (we waren 
blijkbaar reeds gisteren verwacht), maar vooral over de kamers voor de singles: versleten 
kazematten zonder kleerkast, met een gammele WC en met een plastieken wastobbe als 
douche. Onderweg naar de receptie kunnen we gelukkig de manager (letterlijk) enteren zodat 
we finaal allemaal samen logeren in de nieuwbouw boven de baai. L’union fait la force. Nem! 
 
Na 3 dagen had nog niemand de structuur van ons logement echt door. Trappen die nergens 
naartoe leiden zijn behoorlijk geheimzinnig. Gangen die plots stoppen aan een blinde muur 
leiden tot mysterieuze veronderstellingen. Sleutels die verdwijnen, deuren die niet meer 
opengaan, lichten die ongevraagd aan en uitgaan… Rara, waar logeren we? En hoewel men 
overduidelijk de duurste producten gebruikt heeft om dit gebouw neer te poten, had men al 
even overduidelijk geen tijd of goesting meer om het ook nog eens deftig af te werken. 
Lamentabele (én blote) elektriciteitsleidingen tot in de badkamers toe, warm water als de geiser 
goedgezind is, TV met enkel en alleen sneeuwreportages… Als Rwanda zijn ambitie om dé 
toeristische trekpleister van Afrika te worden wil realiseren, is er nog verschrikkelijk veel werk 
aan de winkel. Het potentieel is er, nu nog de gepaste (sterke) schouders om eronder te 
zetten… 
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Dezelfde vaststelling van onkunde (onwil nemen we voorlopig nog niet in overweging) is te 
merken aan tafel. Het standaard antwoord dat je krijgt eens je een keuze gemaakt hebt uit het 
menu is “Y’en a pas”. Maar Belzkens passen zich makkelijk aan en dus eten we maar wat wel 
voorradig is en dat is nog altijd succulent. 
 
Zo verorberen wij een heerlijke vismaaltijd, waarna we worden opgewacht door kapitein Jean-
Baptiste die met ons het meer opvaart om de lokale vissers van nabij gade te slaan bij hun 
vangst. 
 
We kiezen het zogezegde “ruime sop” om 19u30, maar de vissers hebben hun netten pas 
uitgezet zodat we minimum twee uren moeten wachten. Onze kapitein besluit dan maar om 
rond enkele eilanden te varen en ons zo kennis te laten maken met de lokale flora. Alleen zijn 
we nauwelijks de eerste bocht goed om of het is al zo goed als pikdonker en is er quasi niks 
meer te zien dan enkele vage schaduwen tegen de nachtelijke hemel. 
 
Wanneer we om pakweg 21u30 bij onze vissers aankomen is hun kapitein al stomdronken, 
steekt daarbij vrolijk een jointje op en plast dan nog vrolijker overboord… Maar binnen een 
kwartiertje zouden ze wel aan de klus beginnen. 
 



 
Terzijde misschien even aanstippen dat de vissers normaal 3 maal per nacht hun netten 
uitwerpen en dat ze werken voor een coöperatieve die hen ongeveer 1.000 Frw per kilo vis 
uitbetaalt. Doorgaans vissen ze echter niet meer dan 5 kilo bijeen omdat het Kivumeer door het 
enorme gasgehalte in het water nauwelijks vis bevat en er dus per visser finaal vrij weinig 
overblijft. Naast een zeldzame tilapia bestaat de vangst hoofdzakelijk uit zambasa, minivisjes 
van amper enkele centimeter die worden gedroogd of op allerlei manieren klaargemaakt. 
Lekker zijn ze wel, maar dat is een magere troost want om elf uur hebben we nog steeds niets 
gezien en verzoeken we Jean-Baptiste om ons per hoogdringendheid te repatriëren naar de 
Bethanie. Nadien vertelt men ons dat we de vissers wat bakschich hadden moeten toeschuiven 
om hun werk te bespoedigen. 
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ZATERDAG, 3 JANUARI 2009 
HET VREDESEILAND BESTAAT ECHT… 
 
Hopelijk valt de tweede boottocht met Jean-Baptiste beter mee dan onze nachtelijke maiden 
trip, wanneer we via enkele tussenstops afvaren naar l’île Napoléon, zo genoemd omdat het 
profiel van ver inderdaad lijkt op de steek van de kleine Keizer. Wanneer de motor begint te 
sputteren weet onze stoere kapitein midden op het meer snel enkele liters brandstof te bedelen 
bij een toevallige passant waardoor we onze trip toch niet al zwemmend moeten afwerken.  
 
Buiten enkele geiten en koeien (die her en der de nodige welriekende sporen deponeren) blijkt 
dit eiland een zeer grote kolonie vleermuizen te herbergen. Deze diertjes met een spanwijdte 
van 50 à 60 cm zijn min of meer beschermd en mogen enkel in het weekend worden 
opgeschrikt met een maximum van 3 maal en dan nog telkens bij een andere zwerm. Jagen is 
al helemaal uit den boze, zeer tegen de zin van de Congolese buren die verlekkerd zijn op deze 
lekkernij en die met behulp van een slinger of katapult blijkbaar zeer kundig zijn om deze 
vliegende maaltijd neer te halen. 
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Enkele dapperen klimmen in het zog van onze kapitein de heuvel op waarbij honderden 
vleermuizen kortstondig hun bomen verlaten om voor een verbazend spektakel te zorgen. 
Wanneer de beestjes terug vredig gaan slapen in hun bomen, zijn wij met de boot al aan het 
terugtuffen naar het privé eilandje van Jean-Baptiste wat Amahoro heet en dat betekent vrede. 
Onderweg vertelt Leo ons de culinaire geheimen van “coeur de beurre”, waarna we middenin 
de wilde natuur mogen beginnen aan het echte werk: tilapia aux tomates à la braise met de 
onvermijdelijke frietjes. Gewoonweg heerlijk! 



Tussendoor is onze kapitein erin geslaagd even de motor van zijn schuit te vervangen, maar 
niettegenstaande dat varen we gezapig weer af richting Bethanie waar we aankomen om 
16u15. 
Voor de onoplettende, onachtzame of misschien zelfs onwillige lezer kan het eventueel 
onwillekeurig overkomen of we in Rwanda niets anders gedaan hebben dan eten. Laten wij 
deze misvatting kordaat en direct ontkrachten en zelfs hardnekkig ontkennen. Door de lange 
wachttijden zijn we genoodzaakt om onze maaltijden gemiddeld 2 uur op voorhand te bestellen, 
wat (onterecht) het waanbeeld kan creëren dat we met niks anders bezig zijn. Vandaar ook de 
tactiek om waar en wanneer het maar kan hetzelfde te bestellen om aldus chefs en obers het 
leven zo eenvoudig mogelijk te maken. Al heeft dat lang niet altijd het beoogde resultaat… 
 
De meesten van ons hebben hier reeds meer frietjes gegeten dan op een normaal 
vakantieseizoen in Europa, maar nood breekt wet én bovendien: ze zijn echt lekker, ook hier in 
de Bethanie. Georges en Monika gaan resoluut voor kip (maar krijgen daarbij niet de saus die 
ze besteld hadden), 6 van ons gaan in het kader van de gezamenlijke bestelpolitiek resoluut 
voor brochetten van geitenvlees en Marie-Jeanne kiest voor “vis met stekkers” (verdere uitleg 
rechtstreeks bij haar op te vragen).  
 
Voldaan over het vlotte verloop van deze bestelling gaan we ons even opfrissen in de 
respectieve kamers maar worden onderweg hijgend ingehaald door onze lokale beschermengel 
Jeanette die met een laatste ademstoot nog kan uitbrengen: “Chèvre… y’en a pas”. Wij 
schakelen dan maar noodgedwongen en unaniem over op gefriteerde zambasa. 
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Wij hadden de afzonderlijke kiosk gereserveerd voor ons avondmaal en de tafel staat ons daar 



dan ook reeds gedekt en wel op te wachten. Alleen is de verlichting stuk en moeten we ons 
behelpen met onze pillichten. Het eten staat overigens quasi onmiddellijk op tafel, alleen 
moeten we vandaag dan weer ellendig lang wachten op de drank. Perfectie is (nog) niet van 
deze wereld! 
 
Overigens zullen we onze tactiek en aanpak misschien wat moeten bijstellen, want door ons 
doorgedreven time management is eten en drinken reeds afgehaspeld om 20 uur. Naar de 
kamer dan maar waar op TV keuze is uit 2 kanalen sneeuw en we nogmaals ter verpozing de 
vissers gadeslaan op weg naar hun dagelijks besogne. Dan maar met de kippen op stok… 
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ZONDAG, 4 JANUARI 2009 
WANDELEN IN KIBUYE 
 
Vandaag is het de zevende dag, dus perfect geschikt voor rust en terrasjes. Rustig opstarten 
met een uitgebreid ontbijt is een must: sandwiches, omelet, confituur, minibanaantjes, verse 
ananas en koffie… Al is dat wel Nescafé, want frais y’en a pas! Raar in een koffieproducerend 
land… Nadien in slow motion de berg op en dan gezapig de helling naar beneden slenteren, 
richting Kibuye. 
 
De echte markt mag dan wel op vrijdag plaatsvinden, toch is het in en om de kraampjes ook 
vandaag een drukke en kleurrijke bedoening. Echt iets aankopen doen we niet want geen 
enkele van de eetwaren (vis, fruit, groenten,…) ziet er fris, appetijtelijk of hygiënisch uit. De 
kalkoen die parmantig flaneert tussen de rijen zambasa die op de grond te drogen liggen zet 
ook al niet aan tot consumptie, net zo min trouwens als de zwermen insecten die alom 
tegenwoordig zijn. Fotogeniek zijn dan weer de kleermakers en schoenlappers die in open lucht 
hun vakkennis demonstreren. 
 

 
Wat ook opvalt zijn de 3 kerken die we op nauwelijks één kilometer van elkaar aantreffen en die 
allemaal afgeladen vol zitten, al worden ze dan afgewisseld met 2 overwoekerde massagraven 
van elk meer dan respectievelijk 10.000 en 11.400 slachtoffers. “Le massacre” is nooit ver weg. 
Tenslotte belanden we op het terras van Home St. Jean waar we toasten op de verjaardag van 
Monique en daarbij smikkelen en smullen van de friet (alweer) met saucissen. 
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We doen het vandaag trouwens ongelooflijk economisch want een kleine Primus kost hier 
amper 400 Frw en Marie-Jeanne slaagt erin om mits enige wringerij 3 kopjes te puren uit één 
schamel theezakje. 
 
Tussendoor genieten we van het magnifieke uitzicht van op het terras terwijl we via SMS op de 
hoogte worden gehouden van wat er reilt en zeilt in het hoge noorden:de Elfstedentocht zou 
waarschijnlijk doorgaan, in Lebbeke is het -2° en in Holsbeek zelfs -7°, waar dan ook 
geschaatst wordt op de vijver. En wij maar zweten! 
 
Wanneer we op de terugweg voorbijkomen aan het voetbalstadion (ontdaan van waarschijnlijk 
overbodige lijnen, middenstip of netten) toont Dirk zich een begenadigd shotter door in één trap 
een verdwaalde bal over de straat én over de stadionmuur  keihard het plein op te keilen. Een 
transfer naar FC Kibuye is dus niet uitgesloten… 
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Aan de afslag naar Bethanie zijn we getuige van een aardig staaltje openbaar vervoer in 
Rwanda. Het is een evenement dat ergens zweeft tussen hallucinant, kleurrijk, hectisch, 
folkloristisch en legio andere adjectieven. Aan de ene zijde van de bus staan trossen would-be 
passagiers te zwaaien met biljetten om op één of andere manier toch op de bus te raken en zo 
een rit naar Kigali te versieren. Aan de andere kant heb je een horde verkopers van 
pindanootjes, agacupa’s met een dubieuze inhoud, bananen enzovoort. Aangezien één van de 
criteria is dat je meer kans hebt om op de bus te raken als je geen bagage hebt, wordt die langs 
de kant van de leurders zonder schroom door de vensters naar binnen gesmokkeld.  
 
Af en toe wordt de deur op een kier gezet en kan een extra passagier zich naar binnen wurmen. 
Hoe het systeem eigenlijk werkt, blijft een onopgelost raadsel. Net zo raadselachtig als het 
uitzicht van de chauffeur, want voor zijn ogen vertoont de voorruit een gigantische barst met 
legio vertakkingen, waarbij de scheuren blijkbaar enkel worden bijeengehouden door de massa 
insecten die erin kleven. 
 



 
Enkele reisgenoten zijn ondertussen aan de praat geraakt met een Congolese Rwandees of 
vice versa die vertelt over het leven en meer specifiek zijn wedervaren aan de overzijde van de 
grens en daarbij ook boudweg poneert dat Nkunda de enige is waarvan nog redding kan 
verwacht worden. De daarop volgende weken zullen de brave man ongelijk geven, maar als we 
het allemaal op voorhand wisten zat Madame Blanche zonder job 
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We sjokken terug naar Bethanie en proberen, voor we ons gaan opfrissen, onze 
“voedselplanning” op peil te houden: wat, hoe, waar, wanneer… tot Jeanette onze keuze 
drastisch beperkt tussen zambasa en kip, want al de rest… y’en a pas! 
 
Aan tafel is het gesprek van de dames ondertussen verschoven van scatologische subtiliteiten 
en darms naar meer toegankelijke onderwerpen zoals vapeurs met onaangename gevolgen als 
bedampte brillen, kloddernatte nachtkledij, ondoorzichtbare autoruiten en andere 
encyclopedische wetenswaardigheden. Thank U Lord for being a man! 
 



 

 
Niettegenstaande de ampele uitwijdingen en toelichtingen is 
ons eetfestijn reeds afgelopen om 19 uur, wat betekent dat we 
de sneeuw op TV elke dag wat vroeger mogen bekijken en 
dat we -als dit doorgaat- nog vóór de kippen op de roest 
zullen zitten. 
 
Later, veel later (want mea culpa heeft deze schrijverij veel 
langer geduurd dan ik gedacht had en dat om velerlei al of 
niet geldige redenen) heb ik op internet een uiterst 
betrouwbare getuigenis gevonden van enen Edward (geen 
familie) uit Oakland uit de US of A die de ganse Bethanie 
typeert in amper 4 woorden: “Great location, lousy food!”… Ik 
hoor Jeanette hem al antwoorden: “Lousy… y’en a pas!” 
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MAANDAG, 5 JANUARI 2009 
LANGS DE OEVERS VAN HET MEER 
 
Er staat een behoorlijke rit op het programma, dus ontbijten we reeds om 6u30. De bagage 
inladen plus de picknick voor onderweg en om 8 uur rijden we de hort op richting Gisengyi maar 
niet nadat de dames na ons korte verblijf aan het meer de graad van “zonnebruin” bij iedereen 
op degelijke deurwaarderswijze hebben vastgelegd: gradaties gaan dus van de neus van 
Georges over het spleetje van Hilde naar enkele discreet gekeurde decolletés. Thank U… maar 
die kennen we al! 
 
Jean schat de rit van pakweg 110 km in op een schamele 6 uur want het overgrote deel van de 
weg is verharde, maar hobbelige piste en dat zullen we geweten hebben evenals het feit dat de 
lokale kippen nesten hebben aangelegd waar ze in WO1 een half bataljon konden in 
verstoppen. Wanneer Jean als afsluiter aankondigt dat we nu gaan kennismaken met het ware 
Afrika, hebben we eigenlijk geen benul van wat de brave man nu echt bedoelt. Lang gaat dat 
echter niet duren… Op het einde van de rit weet je bijna perfect waar elk onderdeel van je 
lichaam zich bevindt of waar het naartoe geschokt is. Een simpel kirrekewere helpt niet. 
Bovendien is Jean een beetje pips en wordt hij door de dames allerlei pilletjes opgesolferd die 
de brave ziel zonder veel morren binnenkapt. Tussendoor wordt er natuurlijk af en toe gestopt 
voor de onafwendbare plaspauzes, maar ook om de ronduit schitterende panorama’s te 
bewonderen. 
 

.
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Af en toe ontdekken we kleine dorpjes, meestal in lintbebouwing, maar ook veel eenzame, 
afgelegen boerderijtjes en huisjes. Maar hoe woest en gehavend de weg en het landschap er 



ook bijliggen, toch blijf je overal mensen tegenkomen, te voet of met zwaarbeladen fietsen of 
huisgemaakte kruiwagens. Waar we ook stoppen, steeds zijn we in een mum van tijd omringd 
door mensen van alle leeftijden, vooral als de bics, ballonnen en bonbons worden 
bovengehaald. Ook de vraag naar amafaranga is niet van de lucht, alsof bij de abazungu de 
centen zomaar op te rapen zouden zijn.  Eerlijkheid gebiedt ons toch om te zeggen dat wij, 
Belgen en andere westerlingen, in het oog van de doorsnee Rwandees stinkend rijk zijn… 
 
Om kwart voor twaalf zien we in de verte Goma liggen en bereiken we tevens de asfaltweg. 
Deze ligt er niet veel beter bij dan de piste, maar wordt momenteel hersteld door de Duitse 
firma Strabag die zowat overal in het land infrastructuurwerken uitvoert. De breedte van de weg 
wordt gewoon verdubbeld en de huizen die in de weg staan worden simpelweg gemarkeerd met 
een grote X, wat de bewoners 3 maand de tijd geeft om van logement te veranderen. Meestal 
doen ze dat toch niet en eens het voorste gedeelte door de bulldozers is afgebroken wordt er 
achteraan gewoon weer een stuk bijgebouwd. Urbanisatie is hier duidelijk een vrij eenvoudig 
gegeven… 
 

 
Ondertussen zijn we in Gisenyi aanbeland waar de kinderen van Save ooit jaarlijks naartoe 
trokken om in een tentenkamp hun vakantie door te brengen, maar waarbij ooit 2 meisjes 
verdronken wat tot een latent trauma heeft geleid. Jean brengt ons tot aan de Rwandees-
Congolese grensovergang maar verwittigt ons vooral niet te fotograferen wat tot een 
beschuldiging van spionage kan leiden. Maar buiten het feit dat je aan een slagboom moet 
aanschuiven, wijst niets erop dat op de spreekwoordelijke boogscheut een bloedige oorlog aan 
de gang is. Intussen zijn we  door de oude koloniale wijken van Gisenyi gereden waarna we 
aanbelanden bij de gebouwen van Bralirwa (Brasseries & Limonaderies Rwandaises) waar 
zowat elke pint en frisdrank wordt vervaardigd. De koloniale glorie van toen is links en rechts 
nog te merken en blijkbaar probeert men die in ere te herstellen. Grote verwaarloosde villa’s 
met overwoekerde tuinen worden beetje bij beetje opgelapt of worden simpelweg gemarkeerd 
met de gekende X als het verval té ver gevorderd is. De promenade langs het meer wordt 
opgekalefaterd (Gisenyi werd ooit het Cannes van Afrika genoemd). Men doet hier behoorlijke 
inspanningen om het toerisme terug aan te zwengelen. 
 
Om 13u30 bereiken we Hotel Paradis Malahide aan de rand van het meer en dit komt 
inderdaad dicht in de buurt van het paradijs. Zon, water, bloemenpracht, kleurrijke vlinders en 
vogels, een uiterst hartelijk onthaal… Elke kamer is overigens een afzonderlijke, ronde 
bungalow waar het aangenaam verblijven is. Dat een stopcontact niks oplevert of een kraan 
niet dicht te krijgen is nemen we er maar bij, het echte paradijs was tenslotte ook niet perfect. 
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Daarom dat het ook begint te regenen net nadat we onze picknick verorberd hebben in de tuin. 
Maar dat is meteen het excuus of de aanleiding voor iedereen om in de open lobby te beginnen 
aan wat al dagen wordt uitgesteld: ansichtjes volkrabbelen voor de goegemeente in ’t 
Belgiekske. Tof detail overigens: onze garçon heeft als complete voornaam Jean-Marie Vianney 
maar weet niet wat dat betekent, dus leggen we hem even uit wie het pastoorke van Ars ooit 
geweest is. 
 

.
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De rest van de avond wordt snel samengevat: Marie-Jeanne en Leo krijgen bezoek van 
schoonzus Julienne met kinderen, wij vergasten ons op geitenvlees (mét friet uiteraard) en de 
patron vergast ons op zijn beurt op een demonstratie lokale Intore dansers. Maar we blijken het 
inlandse levensritme al behoorlijk onder de knie te hebben want om goed negen uur duiken we 
onze bungalows binnen voor een hopelijk verkwikkende nachtrust want we eten hier wel veel en 
smakelijk, maar we verbruiken ook veel energie. Al wordt die nuttig besteed! 
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DINSDAG, 6 JANUARI 2009 
OP NAAR GORILLALAND 
 
Het is reeds volop zon wanneer we aanschuiven aan de grote tafel op nauwelijks enkele 
passen van het meer. Terwijl het in België stenen uit de grond vriest (alleszins in mijn tuin zoals 
ik bij terugkeer ondervind), zitten wij hier te ontbijten in de tuin van Eden begeleid met 
vogelzang in quadrafonie. Geniet even, al was het maar heel even, met ons mee (met gesloten 
ogen, want dan kan je de geuren veel beter ervaren): koffie en thee quasi direct achter de hoek 
geoogst, overheerlijke fruitsla met o.m. ananas en maracuja, knisperende toast, omelet met 
kaas of tomaat, pancakes en bessenconfituur. Dit alles word bovendien geserveerd op 
handgesculpteerde schotels met handgesculpteerd bestek door het immer lachende personeel 
van Madame Odette, soms zelfs in looppas. Waarom zouden we nog vertrekken??? 
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Nog even 2 feitjes meegeven: Julienne gaat ons enkele daagjes vergezellen op de rest van de 
reis en het personeel van Le Paradis heeft beslist dat Hilde mijn zus is. Toen ze bij dat heuglijke 
nieuws wou weglopen heb ik de magische kreet “kirrekewere” succesvol uitgeschreeuwd en 
haar nadien stante pede geadopteerd, zoals zij ook mij, uiteraard met instemming van mijnTBM 

 

 
Met pijn in het hart en smart in de ogen is om 10 uur alles ingeladen en vertrekken we op 



expeditie naar de lokale warmwaterbronnen. Dat is overigens een overdadig luxueuze naam 
voor een verzameling van acht m2 keien waar tussenuit wat stoom opstijgt en af en toe een 
vaag “blubke” weerklinkt. 
Verder dus maar voor een nostalgisch bezoek aan hotel Méridien dat ondertussen herbouwd 
werd en nog steeds wordt tot het nieuwe boegbeeld van Gisenyi: Hotel Kivu Serena Luxe. 
Terwijl de dames enkele kamers prospecteren heb ik even de prijslijst ingekeken en 
onomstootbaar vastgesteld dat dit geen spek is voor onze bek: de goedkoopste dubbel zonder 
ontbijt kost een slappe € 150. 
 

.
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De souvenirwinkel in het hotel kan weinig harten bekoren, maar wel het artisanaal winkeltje 
ernaast, waar ik vooral oog heb voor een gesculpteerde deur die al snel van 7 dure cijfers zakt 
naar 500.000 Frw. Vervoer is volgens de uitbater geen probleem, want zo’n ding schuif je 
probleemloos onder je vliegtuigzetel. Al moet je dan wel drie rijen achter jou overtuigen om 
enkele uren met opgetrokken knieën te reizen. 
 
Al kan de wereld soms zo eenvoudig zijn en is ook mijn TBM gewonnen voor de aanschaf, toch 
maak ik van mijn hart een steen. Al gebiedt mijn geweten mij nu en hier toe te geven dat ik die 
deur had moeten kopen. Life sucks… 
 
Maar tijd om te treuren is er echt niet, want na amper enkele minuten dropt Jean ons bij het 
lokale Centre Artisanal waar een tiental winkeltjes samenhokken. Die worden door onze 
medereizigsters vakkundig en supersnel leeggekocht  
 
 
 



 
 

Daar de middag wenkt en het aperitief dus aangewezen is, brengt Jean ons naar één van zijn 
allerlaatste ontdekkingen: MOSTEJ. Dat is de enigmatische afkorting van Motel de Thérèse de 
l’Enfant Jésu. Na een rondleiding (de bruidssuite is een overnachting waard) worden we 
ondergebracht op het terras met prachtig uitzicht op een betonnen parking en het roestig dak van 
een oude fabriek. We moeten amper 2 uur wachten op de overigens voortreffelijke maaltijd en dat 
is in onze huidige normen best aanvaardvaar. Voor zij die willen likkebaarden  een klein greepje uit 
het menu: verse tilapia of nijlbaars, geitenbout, kalfslapjes met een waaier van sausjes op basis 
van gember, komijn, rozemarijn of coco. Maar laat ons deze gastronomische opsomming niet 
afsluiten zonder de heerlijke frietjes te vermelden. Die overigens à volonté zijn 
 

 
Al is de maaghonger dan misschien gestild, toch is dat zeker niet het geval met de koophonger, 
want na nauwelijks enkele kilometer  dropt Jean ons af bij het Atélier Coopératif KIAKA waar de 
reeds omvangrijke voorraad souvenirs en geschenken nog aanzienlijk wordt aangevuld. 
 
Abominabele pistes worden afgewisseld met bijna berijdbare veldwegen en, zeer af en toe, 
zelfs met een strookje asfalt, al ben je een kniesoor wanneer je valt over dergelijke futiliteiten. 
Om ons thuisgevoel te bekrachtigen gaan plots de hemelsluizen wagenwijd open en dat zal 
blijven duren tot 17 uur wanneer de eerste silhouetten van de Chaîne de Virunga (=vulkaan) in  
de verte in het vizier komen. 
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Door de laaghangende wolken kan je nauwelijks wat zien van de top van de vulkanen, maar via 
(doorgaans) welingelichte bron is de eerste die we zien de Karisimbi van zowat 4.507 meter 
hoog. 
 
We rijden door het centrum van Ruhengeri richting National Park, terwijl mijn nieuwe zus en ik 
foto’s maken van de sorgho-velden want dat had ze haar zonen beloofd. Wat wel opvalt (en 
later bevestigd wordt door verscheidene bronnen) is dat de mensen hier een behoorlijk meer 
inkomen hebben dan het nationale gemiddelde. Bijna alle huizen zijn bvb. in baksteen en niet in 
zongedroogde klei of met kalk bestreken staketsels. 
 
Finaal bereiken we onze stek voor vannacht, het Kinigi Guest House, een verzameling 
bungalows en gezamzlijke slaapzalen dat geleid wordt door het vrouwencollectief Asoferwa. 
Wie daarover meer wil weten mag rustig googelen… 
 
Tijdens het aperitief krijg ik een SMSje van dochter Cathy waarin gemeld wordt dat het in België 
min 7° is. Al is het hier vandaag wat frisser dan in het zuiden, toch is een boy amper nodig, al 
besluiten we onze avondsnack niet op het terras maar in het restaurant te bestellen. Maar eerst 
moeten we Monique haar verjaardagsgeschenk nog overhandigen (stiekem aangeschaft in de 
KIAKA). De vissoep is heerlijk, maar dat is de bedstee ook… 
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WOENSDAG, 7 JANUARI 2009 
BEGIN VAN DE COUNTDOWN 
 
We logeren op 2.200 meter hoogte en dat vertaalt zich in een behoorlijk fris ontbijt. Wij kijken uit 
op de vulkaan Sabinyo, maar ook nu zijn de toppen volledig weggestopt door de wolken en dat 
zal de ganse dag trouwens zo blijven. 
We ondervinden trouwens wat dit hoogland voor klimaat heeft want het weer varieert 
onophoudelijk tussen druilregen en stortbuien. 
 

 
Maar deze ochtend zijn er 2 vaststellingen: primo is het onze laatste woensdag in Rwanda en 
de countdown gaat dus van start en secundo dat het ontbijt hier verrukkelijk is met o.a. lekkere 
omeletten en Japanse pruimen, maar vooral door de overheerlijke maracuja (specialiteit van het 
huis). 
 
Om een prangende vraag te beantwoorden vooraleer ze gesteld wordt: waarom geen bezoek 
aan de wereldberoemde gorilla’s? Omdat we dat op voorhand in onderling overleg beslist 
hadden. Zo een ochtendlijke klim naar het reservaat kost immers niet minder dan 475 USD of 
zowat 260.000 Frw per persoon (een autochtoon betaalt slechts 18.000 Frw) en dat vonden we 
wel veel te duur in verhouding met het mogelijke resultaat. En dan zijn er nog de exorbitante 
supplementen om foto’s te nemen of (nog een pak duurder) om te filmen. Amerikanen zouden 
dat allemaal schijnbaar zonder verpinken betalen vooral als ze de al de kers op de kaart een 
foto mogen nemen bij het graf van Dian Fossey. 
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Om 8u45 vertrekken we dus richting Ruhengeri en dan merk je aan de overvolle akkers wel 



waarom de Province du Nord de voorraadschuur van het land wordt genoemd. We rijden eerst 
langs de post want de ansichtjes moeten nog in Bulaya en omstreken geraken. De 2 
postbedienden weten niet waar ze het hebben bij deze invasie en besluiten samen één van de 
twee loketten te bemannen om zo het hoofd te bieden aan deze raid. 
 
Om 10 uur bereiken we op een kleine 3 km van de Ugandese grens de piste die ons rond het 
meer van Butaro moet voeren. Het is hier dat in reactie op de genocide de invasie van de FPR 
rebellen begon onder leiding van Fred Rwigema, maar wij nu met meer vreedzame bedoelingen 
rondrijden. Bij zonnig weer moet het prachtig zijn en op een bepaald moment krijg je zelfs een 
tweede meer te zien, nl. Ruhondo. De regen en de mist wisselen elkaar echter dermate af dat 
we het met wat vage panorama’s moeten stellen. 
 
Met een slakkengangetje van amper 10 kpu krijgen we na anderhalf uur zicht op de waterval 
van Butaro. Hoe korter we trouwens deze waterval naderen, hoe meer de zon door de wolken 
breekt. Met de hulp van China en Sri-Lanka wordt hier een waterkrachtcentrale van 2,2 KW (= 
het equivalent van een windmolen bij ons) gebouwd en wordt er met behulp van Nederland ook 
een kweekprogramma van tilapia opgezet op het meer. 
 
Even later worden we geconfronteerd met een bordje “Route Fermée” wat door Jean op 
aangeven van een voorbijganger straal wordt genegeerd … Maar enkele honderden meters 
verder mogen we toch rechtsomkeer maken (wat bloedstollend is op deze smalle pistes) daar 
de brug die er ’s morgens nog lag nu is afgebroken. Jean mag in ’t vervolg zijn bronnen wel 
eens dubbelchecken. 
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De enige oplossing is nu om de bergen over de oudste piste over te steken en die is indien 
mogelijk nog veel slechter dan alles wat we tot nu toe hebben gezien. Van de gelegenheid en 
de verlatenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om een sanitaire stop te combineren met het 
verorberen van onze picknick. Waarbij al snel blijkt dat “eenzaam en verlaten” een uitermate 
rekbaar begrip is tussen de 1.000 heuvels want van boven en van onder komen in een mum 
van tijd een 7-tal kinderen opgedoken. Eerst argwanend (buiten père Richard hebben ze nog 
nooit een umuzungu in 3D gezien) en na een tijdje een stuk toeschietelijker al ligt dat meer aan 
de agacupa en andere bics en ballonnen dan aan ons. Wat echter voor hen dé absolute 
attractie van de namiddag wordt is het moment wanneer Dirk hen toont hoe je een opgeblazen 
ballon kan laten “pruttelen” en “zingen”.  
 
We raken behoorlijk dooreengeschud, maar ongeschonden over de kam en rijden dan 
dalwaarts naar Kinikira en later Base dat we om 15 uur bereiken voor een alweer welkome 
sanitaire stop. Wie intussen zijn vellen postzegels gelikt en wel op de kaarten bevestigd heeft 
doet ze hier op de post en dan kunnen we op weg naar Kigali. Dat is nauwelijks 50 km zodat we 
na amper een uurtje onze thuisbasis bereiken, net op tijd trouwens voor de hemelsluizen weer 
open gaan. 
 
De Iris blijkt ondertussen blijkbaar goed te floreren want na de nieuwe terrasmeubelen worden 
ook de loodzware stoelen in het restaurant vervangen door moderne, maar vooral veel lichtere 
exemplaren. 
 
Tijdens de lunch wordt druk gepalaverd over de programma’s van morgen (we splitsen op in 2 
groepen) en voor bedtijd krijgen we als uitsmijter op Al Djazeera de dramatische beelden te zien 
over de aanval op Gaza.  
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DONDERDAG, 8 JANUARI 2009 
EMOTIE IN NYAMATA 
 
De ochtend in telegramstijl: Anneke ziekskes na het grootste deel van de nacht in de badkamer, 
Hilde probeert een nieuw recept van ananas met theepoeder (blijkt niet zo lekker te zijn als met 
ei), Jean arriveert te laat wegens opgehouden –na 5 dagen afwezigheid- door zijn eega (al 
vertrouwt hij me achteraf monkelend toe: “ C’était une brague poul amuser res dames!”) en dan 
is het tijd om de groep daadwerkelijk op te splitsen. Marie-Jeanne, Monique en Leo gaan 
samen met Julienne naar het weeshuis om een dagje te vergaderen en de rest van de bende 
vertrekt met Jean richting Nyamata (de laatste woonplaats van Annekes familie). 
 
Eerst nog even langs bij de zusters voor de laatste centen, maar onze bankier laat ellendig lang 
op zich wachten, wat ons dan weer de tijd geeft om de in aanbouw zijnde nieuwe klassen te 
bekijken: de mannen metsen, maar mortel maken en aandragen of stenen stapelen en 
verslepen zijn blijkbaar werkjes die voor de vrouwen zijn weggelegd. Nadien brengen we nog 
een snel bezoekje aan de gekende librairie Ikirezi (gerund door de Nederlander Chiel Lijdsman) 
voor boeken en CD’s. 
 
Voor we de stad uitrijden, gaan we eerst nog Kamp Kigali bezichtigen, de kazerne waar de 10 
Belgische para’s vermoord werden en die onveranderd bewaard is gebleven om deze 
afslachting blijvend te herdenken. Buiten staat een reeks sobere herdenkingsstenen, één per 
soldaat, en binnen is een permanente, beklijvende tentoonstelling over genocides hier en in het 
algemeen. 
 
Iets voor de middag verlaten we de hoofdstad via de nieuwe weg die bedoeld is om op termijn 
Kigali te verbinden met Bujumbura. De nieuwe luchthaven is langs deze weg in aanbouw en in 
de meest dichtbije buitenwijken van de stad gaat de prijs van woningen, villa’s en gronden nu 
pijlsnel de hoogte in, net zoals trouwens de prijs van alle percelen en huizen die kortbij deze 
weg liggen en waarvan de commerciële waarde nu reeds torenhoog wordt ingeschat. 
 
Na amper 45 min. bereiken we reeds Nyamata en rijden we naar het Centre Paroissal, ooit 
gerund door de Witte Paters, om onze zoektocht te beginnen. Abbé Jean-Baptiste ontvangt ons 
hartelijk, maar is hier slechts sinds 1997 zodat hij weinig of niets afweet van wat hier allemaal 
voor of na de genocide gebeurd is. Wel herinnert Anneke zich Grégoire, de vroegere secretaris 
van het centrum, die wel kennis heeft in de voorgeschiedenis en de familie kende. 
 
Grégoire leidt ons langs belangrijke mijlpalen en dat wordt een zeer emotionele en 
confronterende bedoeling waarvan het merendeel ook weer thuishoort in de privélade. Maar 
toch nog even enkele meer algemene, maar daarom niet minder aangrijpende momenten, zoals 
het bezoek aan de kerk met de massagraven en catacomben die zowat 15.000 lijken bevatten 
met als één ervan Annekes broer. De Tutsi’s die zich in dit “heilig” gebouw veilig waanden voor 
de wraak van de interahambwe werden meedogenloos afgestraft. De shrapsnelgaten in luifels 
en deuren, de vele kogelgaten en ingetrapte binnendeuren zijn evenveel getuigen van de 
razernij die hier heeft doorgeraasd. De “klus” werd afgemaakt zoals steeds met alles wat maar 
voorhanden was: machetes, hamers, messen, beitels… Het meest confronterende beeld wordt 
echter gevormd door de duizenden kledingstukken van de slachtoffers die kriskras uitgestald 
liggen op de zitbanken. We luisteren onthutst naar Grégoire en naar een jongere gids die ons 
vertellen over onthoofdingen en andere gruweldaden, maar ook dat de “massacre” finaal werd 
afgerond door het regeringsleger die alle overlevenden het genadeschot heeft toegediend 
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Dat Annekes broer, Francis, zeker tot de slachtoffers behoorde weten we door de gids die hem 
zich zeer goed herinnerde omdat hij voor hem een umuzungu was door zijn blekere kleur. Hij 
werd ontdekt in het huis van Annekes neef Zaramba die ook met zijn gehele gezin werd 
uitgemoord. Wij gaan al die emotioneel geladen plekken bezoeken zoals het verwaarloosde 
huisje van haar mama (die overleed vòòr de genocide) en het ooit riante huis van neef Zaramba 
waarbij Anneke vertelt over de mooie tuin vol bloemen en planten die allemaal verwaarloosd 
werden. Ook de avocadoboom blijkt omgehakt, net als de mooie appelsienboom. Weilanden en 
akkers zijn overwoekerd door onkruid. Wij nemen dankbaar, maar emotioneel afscheid van 
Grégoire die finaal nog een verre verwant blijkt te zijn (foto’s worden uitgewisseld) en rijden 
terug naar Kigali waar we om 15u30 aankomen. 
 
Mijn zus Hilde moet echter nog een afsluitbare metalen bruidskoffer (une malle) hebben voor 
haar dochter Sandra en deze zoektocht brengt ons eerst via de zwarte markt naar een andere 
wijk van de stad waar dergelijke kisten verkrijgbaar zijn in alle maten en kleuren. Het duo Jean 
en Thérèse gaat zorgen voor de succesvolle afwikkeling van deze transactie. 
 
Onze steun en toeverlaat Jean dropt ons dan in Snack BCK. Eigenlijk betekent dat niet meer 
dan een uit de kluiten gewassen Boucherie & Charcuterie de Kigali met kleine supermarkt en 
annex gelagzaal met terras. Maar het broodje “smos” is er wel lekker, ze serveren Mützig van ’t 
vat en in de winkel kan de slinkende voorraad spekken worden aangevuld tot een aanvaardbaar 
niveau. 
 
Vanavond is het weer familiereünie want Hilde heeft een afspraak met tante Marie en wij 
worden afgehaald door cousin Prince voor een etentje in hun manoir. Ook Hilde heeft later 
gezapige verhalen over haar wedervaren en zonder familiale details weer te geven wil ik wel 
een stukje uit onze uitstap verhalen omdat het zo anekdotisch is. 
 
In de manoir worden we ontvangen door de gardien en een trio tamme kraanvogels. Het 
aperitief gaat door in het riante salon in aanwezigheid van de minister van binnenlandse zaken, 
een uitgetreden non Consuele die na acht jaar Italië de lingo vloeiend beheerst en als klap op 
de vuurpijl de duurste wijn (die zij zelf niet drinken) met een uitgebreid, succulent diner 
klaargemaakt door nichtje Lina die haar studies in Montreal even onderbroken heeft voor een 
kerstvakantie in haar thuisland.  
 
Het statieportret van Kagame domineert de living, alsmede dat van generaal-majoor Fred 
Rwigema, de leider van de RPF die de invasie vanuit Uganda inzette maar daarbij heldhaftig 
sneuvelde (wat niet echt waar is want hij werd neergeknald door zijn eigen staf). 
 
  



Blijkt dear Fred  ook weer een verwant te zijn, net als trouwens de pauselijke nuntius, 
Monseigneur Pasteur Anaclet (of zoiets), die dan ook subito presto wordt opgebeld. Rwandese 
familieleden hebben de gezellige tot overweldigende gewoonte om je te overstelpen met 
attenties van allerlei aard. Dat heeft -tot op zekere hoogte- zijn charmes, maar aangezien het 
begrip “familie” hier vrij losjes en vooral ruim gehanteerd wordt, heb je al snel verwanten in elke 
uithoek van het land. Later, veel later (dit relaas heeft immers veel bloed, tranen, zweet en 
vooral een immense hoeveelheid tijd gevergd) blijkt een familielid van onze CEO Leo één van 
de nieuwste presidentskandidaten te zijn. Straks ontwikkelt er zich noch een familievete tussen 
Kruishoutem en Baardegem. 
 
Afsluiten: het is 0u30 en een gezellige 18° wanneer we terug in “onzen” Iris aanbelanden. 
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VRIJDAG, 9 JANUARI 2009 
EEN STRONTDOEK IS NIET ALTIJD EEN LUIER! 
 
De druilregen blijft aanhouden, maar we zijn toch reeds paraat om 6u30. We gaan er een paar 
dagen vandoor, dus is er eerst het gekende gezeul met de valiezen naar de bewaarruimte. 
Ondertussen hebben we ook de maghrebzakken gerecupereerd zodat de berg souvenirs, de 
geschenken en ander overtollig materiaal daarin een plaats kunnen vinden. 
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We vertrekken om 8u45 en tussen het geroezemoes door vertelt Marie-Jeanne dat ze vannacht 
bevallen is van een gezonde dochter van 3,750 kilo. Leo is nog niet in de directe omgeving, 
maar die sukkel zal wel content zijn dat hij niet meer op zoek moet naar de gepocheerde vis die 
zijn zwangere vrouw van hem eiste. Het begrip DMC (= dement maar content) moet maar eens 
duidelijk omschreven worden… 
 
Om kwart na 10 bereiken we Rwagama (het absolute middelpunt van ’t hol van Pluto) waar we 
een koffie en theepauze inlassen in het Dereva hotel. We brengen ook even een bezoek aan de 
zogezegd prachtige boetiek… die intussen failliet blijkt te zijn! 
 
Dan maar verder naar Kibungo waarbij we naar een tijdje zicht krijgen op het klooster op de 
bergtop waar we heen rijden. Tussendoor stoppen we even om de immense rijstvelden te 
bewonderen en even uit te puffen want de zon priemt door de wolken en piekt nu naar 30°. 
 
Om goed 13 uur bereiken we het Kakira-atelier waar imigongo schilderijen worden gemaakt. 
Voor mensen die er meer willen over weten is Google de ideale portal, voor hen die geen 
geduld hebben: imigongo is een lokale prinselijke uitvinding (een ecotip voor Laurent) en 
worden reeds eeuwenlang gemaakt van gedroogd koeienmest dat in reliëf wordt aangebracht in 
strakke zwart-wit patronen of kleurrijke, abstracte taferelen. Dat die creaties in de smaak vallen 
is een understatement want de winkel wordt bijna leeggekocht. 
 
 
 
 
 



 
Na een tussenstop voor aankoop van bananen, rijdt Jean ons een piste op naar een 
hoogplateau vol koeien en rotsen waar we zicht krijgen op de derde grens van onze rondreis: 
Tanzania. Tussen de smulpartij door maken er enkelen gebruik om België te bellen, maar het 
wordt een beetje eentonig: winterkou, vriesweer, slippartijen… Zouden we dan toch niet hier 
blijven? 
 
Maar nu moeten we dringend op weg want om stipt zes uur moeten we aan de kloostertafel 
zitten van Notre Dame de Kibungo. In de buurt van Gatore spotten we trouwens een mooi 
tafereel: twee umuzungu toeristen op hypermoderne fietsen met alles erop en eraan worden 
moeiteloos gevolgd en zelfs voorbijgestoken door de lokale fietsers op loodzware, haast 
vooroorlogse vehikels zonder enig hulpstuk. Misschien een tip voor een Belgische wielerploeg 
die op zoek is naar een begaafd ronderenner? 
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Om 16u30 verlaten we de weg voor een piste waarlangs we na amper enkele honderden meter 
onze stek bereiken. Een gloednieuw klooster van 3 à 4 jaar oud dat hoog uittorent over het 
landschap. Hier wonen een twaalftal Trappistenzusters die vanuit Bukavu naar hier zijn 
gekomen om een gastenverblijf uit te bouwen. We zitten hier immers op een (stevige) 
steenworp van het Akagera park waar de hotelprijzen ver uit de spreekwoordelijke pan swingen.
 
Na een retraite in de binnentuin vol hibiscus gaan we naar de spartaanse refter. Maar ere wie 
ere toekomt, het eten is voortreffelijk en de nonnekes hebben zelfs voor bier en honingwijn 
gezorgd. Het enige waar ze bij de verdere uitbouw van hun B&B nog iets moeten aan doen is 
warm water. Zelfs bij een aangename temperatuur blijven het letterlijk koude douches. 
 
Na het eten ontspannen we nog even op de hibiscuskoer terwijl het avondgebed wordt 
aangekondigd door een non die je van ver hoort komen aangesloft en daarom Sister Sledge 
werd gedoopt. Stilte dringt zich nu overduidelijk op zodat we om 20 uur reeds onder de wol 
gaan. 
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ZATERDAG, 10 JANUARI 2009 
EEN BEESTIG DAGJE 
 
Het is na de zessen ’s avonds en ik zit in het schemerdonker helemaal alleen en verlaten naar 
de hibiscus en andere plantaardigen te staren want ik kan onze kamer niet in wegens geen 
sleutel, want… Maar laat ik misschien beter beginnen om 5 uur vanochtend. 
 
Het ontbijt is zo spartaans als de douches, maar best lekker met verse broodjes en 
huisgemaakte kaas en confituur. Iets over zessen vertrekken we naar het Akagera park en al 
snel spotten we onze eerste bavianen. Ze fotograferen blijkt echter andere koek en dat zullen 
we vandaag meermaals ondervinden. Voor je je camera goed en wel in aanslag hebt 
verdwijnen de beestjes ongemeen snel uit het zicht. Foto’s van achterkanten verzamel je à 
volonté vandaar het gemeenschappelijke initiatief om samen een fotoboek uit te geven: “Het gat 
van Afrika”. 
 

Elke auto krijgt aan de ingang een gids 
aangewezen en de onze noemt Théonest. 
Bij de eerste impala’s vertelt hij ons 
professioneel dat deze viervoeters 3 m hoog 
en 11 m ver kunnen springen. Bij het meer 
toont hij ons enkel wat oren en neusgaten 
van nijlpaarden, want het is nog te warm om 
boven water te komen. Op onze vraag 
wanneer we leeuwen gaan zien krijgen we 
het laconieke antwoord dat hij na 2 jaar 
dienst in het park zelf nog maar één leeuwin 
gezien heeft.  

Maar als we echt wat meer dieren willen zien 
moeten we wel even naar het noorden van 
het park. Onze goegemeente gaat akkoord, 
maar al snel blijkt het om een rit van 2,5 à 3 
uur te gaan. In afwachting van deze rit leren 
we dat de oppervlakte van Akagera amper 
een derde bedraagt van voor de genocide, 
dat de rebellen veel beesten hebben 
opgepeuzeld en dat de immigrés uit Uganda 
nu meer koeien laten grazen dan er wilde 
dieren zijn. Tussendoor zien we ook nog een 
mama giraffe met 2 “kleintjes” en spot Hilde 
zelfs een kangoeroe wat bij de anderen 
behoorlijk wat twijfel opwekt. 
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Om 9u30 vertrekken we voor een lange vervelende rit richting naar boven waardoor we op de 
middag de noordingang bereiken. Eens we de savanne oprijden duiken er overal inderdaad wel 
veel dieren op: twiga (= giraffes), imparage (= zebra’s) en andere buffels, antilopes en topi’s, 
hopen zwaluwen, af en toe een zeearend en op het einde zelfs een grote kolonie bavianen. 
 
Tussendoor hebben we gepicknickt, want we moeten om 14 u reeds terug op weg om op tijd in 
het klooster te zijn. 18 u stipt of excommunicatie (= geen eten), kies zelf maar… 
 



Plots krijgen we een alarmsignaal uit de 
achtergrond: Jean heeft een lek in de radiator 
en moet op zoek naar water. We (Monique, 
Hilde, Dirk, Eddy, gids Théonest en chauffeur) 
besluiten een terrasje te doen in Jambo Beach 
aan het Muhazi meer met als onwrikbaar 
excuus dat we de anderen moeten opwachten.
Eens de dorst gelest en de bende au grand 
complet gaan we terug op weg. Aangezien 
Jean de radiator spaarzaam aanvult met één 
agacupa van 33 cc per keer lopen we 
hopeloos vertraging op . De gidsen worden 
gedropt (mits bakschich) aan de boda boda (= 
motortaxi’s) en we halen met nauwelijks 5 min. 
vertraging de deadline om mère Philomène 
van het onheil op de hoogte te brengen. Maar 
die wist al min of meer van wanten door een 
telefoontje van Leo… al was dat dan ook 
midden haar “office”! 

 
Daar Anneke deel uitmaakt van de achterhoede weet u nu waarom ik om 10 na zessen op de 
trappen van de patio zit. De meisjes roken een shaggie en ik, probeer deze annalen verder op 
te schrijven. Maar het wordt al snel donker en ik wacht op soeur Anne. 
 
Om 5 voor 7 zijn ze eindelijk daar en kunnen we finaal aan tafel. Eerst de pollekes wassen en 
dan kunnen we ons tegoed doen aan de welriekende kloostertafel: aardappelsoep, patatten en 
rijst, wortels en erwten, vlees, ananas, bananen en mangopap als afsluiter. Nog even 
aanstippen dat alles supervers is want het klooster beschikt over een eigen, grote boerderij. 
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ZONDAG, 11 JANUARI 2009 
FAMILIEDAG IN KIGALI 
 
De kloosterstond heeft goud in de mond, dus vroeg op, ontbijt met het gekende recept en dan 
op weg naar Kigali. Eén minpunt: Marie-Jeanne heeft een stijve nek! 
 
Jean heeft de radiator hersteld en als penitentie de auto binnen en buiten opgekuist. Onder een 
stralend blauwe hemel rijden we naar de hoofdstad, maar voor we naar de Iris gaan wordt eerst 
nog een tussenstop ingelast aan de kiosken want de dames hebben blijkbaar besloten dat we 
niet terugreizen vooraleer de maghrebzakken nokvol gevuld zijn. 
 

 
Om 12u45 bereiken we onze stek waar we reeds opgewacht worden door nichtje Kinera, die na 
een tijdje wordt vervoegd door nichtje Ratio die per motortaxi komt aangesjeesd vanuit Nyanza. 
Later komt ook Claire met achterban de familieraad vervoegen. 
 
Hilde wordt samen met Monique afgehaald door tante Marie voor een familieraad op 
verplaatsing en Marie-Jeanne vertrekt samen met Leo en Julienne naar de boerderij. Na een 
kort overleg gaan ook Dirk, Monika en Georges met hen mee. De grote diaspora dus en dan 
maar beweren dat je de zevende dag moet rusten… 
 
Verdere details van deze drukke dag des heren is verkrijgbaar bij de onderscheiden 
belanghebbenden, alleen wil ik nog even aanhalen dat het overleggen en naparaten ons op het 
terras houdt tot 11 uur en dat is hier een ontiegelijk laat uur!  
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MAANDAG, 12 JANUARI 2009 
ER IS NOG WAT PLAATS IN DE MAGHREBZAKKEN… 
 
Een snelle rekensom: we hebben recht op 46 kilo bagage en 10 kilo handbagage + er is nog 
geld in de kluis bij de zusters + er wordt extra plaats gecreëerd door alles wat we kunnen achter 
te laten + Jean kan ons overal heenbrengen = aan de koopwoede zal tot de laatste snik 
voldaan worden. 
 
Leo en eega zijn uitgenodigd bij de zusters, de rest van de bende gaat zich nog eens voldoen in 
de Karibu. Eens de eetlust voldaan posteert Jean zich op een strategische plaats in de buurt 
van de moskee zodat de inkopen regelmatig kunnen gedropt worden. Stoffen, hemden, CD’s, 
snackschaaltjes, beeldjes… Terwijl de dames de winkeltjes teisteren blijven Dirk en ik verweesd 
op de stoep achter, waar we natuurlijk ook belaagd worden. Hoe laag we ook afdingen, toch 
kunnen we niet aan de verkoop ontsnappen. Dat worden dus 3 minitamtams voor Dirk aan 
2.000 Frw en ik 2 postuurkes voor 1.000 Frw. 
 

 
We doen ook nog wat shopping in de BCK (bananenlikeur e.d.) en dankzij Jean kunnen we ook 
sigaretten op de kop tikken voor ons Hilde: een gans pakje voor 500 Frw (de locals kopen per 2 
à 3 siggies). 
 
Om 16 uur komen we aan in Gisimba waar Leo en Co nog alles en nog wat moeten bespreken 
zodat de rest zich gaat laven in Saloon Solution: café, ball- en poolroom, barbier, restaurant en 
wie weet wat nog. Een grote Primus kost er amper 700 Frw en we nestelen ons gezellig onder 
een afdak om het wedervaren van de voorbije weken eens te overlopen. 
 
De vergadering loopt al bij al positief en we kunnen dus met een gerust gemoed terug naar ons 
logement waar we ons om 19u30 rond de tafel scharen om samen een prachtige mand fruit 
soldaat te maken die Marie-Jeanne en Leo als geschenk hebben ontvangen. 
 
Wij zijn net van plan om valiezen, tassen en andere zakken te gaan vullen wanneer nicht Claire 
opduikt met Lina en Prince. Ik krijg een traditioneel linnen hemd en Anneke wordt overstelpt met 
allerlei kledij en gifts for the kids. Bovendien worden we nog meegesleept voor een 
afscheidsdrink in hotel Serena. Het is al na tienen wanneer we onze bedden kunnen ontruimen 
van alle geschenken en souvenirs. Dodo want morgen… 
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DINSDAG, 13 JANUARI 2009 
BACK TO BULAYA 
 
Wanneer we om 8u30 samenkomen voor het ontbijt blijkt iedereen er toch min of meer in 
geslaagd te zijn om alle bagage en lokale aankopen samen te proppen in de valiezen en 
maghrebzakken. Eens al onze bagage beneden verzameld staat moet de stapel trouwens niet 
echt onderdoen voor de volksverhuizing bij ons vertrek. 
 

 
Voor we de afrekening maken gaan we eerst nog even langs de zusters want er wacht nog een 
lading Twa-potten op ons en ook een aantal plantjes die Hilde, Anneke en Leo thuis gaan 
proberen herop te kweken. En zo wordt het dus stilaan namiddag, de bagage is vol tot overvol 
en de portemonnees leeg, de kamers zijn ontruimd en de auto’s klaar voor vertrek naar de 
luchthaven Kayibanda waar we om 20u50  met de SN 465 zullen opstijgen richting koude 
noorden  
Het vervoer naar de luchthaven verloopt door enkele communicatiestoornissen vrij chaotisch, 
maar we geraken er wel en hebben onderweg zelfs nog de tijd om een stop te doen chez 
Lando. 
 
Finaal wordt de take off een beetje uitgesteld tot 21u15, maar we raken tijdig in Brussel. 
Tussendoor worden we er af en toe op gewezen waar we zijn zoals boven Entebbe en Nairobi. 
Om 4u40 vliegen we over de golf van San Remo, maar eigenlijk zijn we dan al… 
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WOENSDAG, 14 JANUARI 2009 
EN ’T ZAL NIET REGENEN ZEKER… 
 
Een twintigtal minuten voor de vooropgestelde tijd landen we om 5u50 in een koud en druilerig 
België. Niks beter natuurlijk om je er direct attent op te maken dat je wel degelijk terug bent. En 
zeggen dat ze in Rwanda een jaarlijks gemiddelde mogen noteren van 21°! 
 
Maar goed dus, tijd voor afscheid en tot weerziens. De ene neemt de trein, de andere wordt 
afgehaald, maar er is één gezamenlijke vaststelling: het was een prachtige ervaring! 
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