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Een zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.
Kush Janam Parab - Kush Nayan Sal
Heverlee, oktober jl.
Op de vergadering van
de werkgroep Kishor
Nagar in aanwezigheid
van paters WALTER
Vic Van Bortel sj
BECK sj en Aurel
stichter van KN
Brys sj werden heel wat
belangstellingspunten
behandeld. Uit het uitvoerig verslag van Els
leren wij volgende.
De Polytechnische School), naaste buur
van KN en ook een instituut van de Jezuieten, wil een stuk land terug van KN, o.a.
omdat ze een universiteit willen worden.
(Zie antwoord van pater Francken, verderdoor) Ook had het Xavier Institute zijn zinnen gezet op een paar huisjes waar staﬂeden
van KN in wonen. (Zie eveneens verder)
De oogst van 2014 was goed. Er werd 47
ton rijst binnengehaald, wat zich vertaalt in
ongeveer 24 ton eetbare rijst. Dit is goed voor
3 maanden eten. Ook de groenten
deden het goed. Als er overschotten
zijn, worden die verkocht zodat op
zijn minst de kostprijs van de zaden
terugverdiend wordt.
Pater Walter acht het noodzakelijk dat er 3 verantwoordelijken
aangesteld zouden worden die elk
één van de volgende taken op zich
neemt:
* de velden, de landbouw
* de keuken
* de technische: reparaties, het onderhoud

De gebouwen:
er werd 1 nieuw gebouw neergezet, naast
de keuken van de staf, om deze als eetplaats
voor de jongens te gebruiken in het regenseizoen. Gek maar waar: de jongens zitten
er niet graag vanwege de betonnen vloer en
ze zitten ook gewoon veel liever buiten.
Het dispensarium is volledig hersteld tot en
met het dak toe. Het moet nog geschilderd
worden, maar daar zal Pol zich binnenkort
mee gaan bezig houden.
Binnen in de grote hal zou de vloer eruit moeten, want als het regent is het er altijd nat.
De toiletten zijn vernieuwd: er zijn nu 3
blokken: 1 volledig nieuwe, 1 herstelde en
de 3de wordt nog afgewerkt. Dwz aansluiten op de septische put en schilderen. Ook
daar gaat Pol Vogelaere voor zorgen bij zijn
volgende verblijf (vanaf 28.10.2014).

Paters Walter Beck en Aurel Brys in overleg
met de KN-werkgroep in Heverlee.

De keuken van de jongens is volledig
vernieuwd: de muren én vloer zijn betegeld. Het onderhoud zou nu makkelijker
moeten gaan, maar de bezorgdheid blijft
dat, indien er geen verantwoordelijke
wordt aangesteld, de keuken binnen de
kortste keren terug zwart ziet. Pater Walter neemt die bezorgdheid ter harte en
denkt erover om 2 oudere jongens verantwoordelijk te maken.

Is een correspondentiecontact
van jongens uit Kishor Nagar met jongens
uit Vlaanderen wenselijk? Pater Walter zal
ons idee van de correspondentie tussen Indische en Vlaamse jongens nog bespreken
met Pater Francken omdat hier, zoals Els
reeds vermeldde, met veel voorzichtigheid
mee moet worden omgesprongen. (Zie antwoord in de brief van pater Francken)
Wat met de erkenning van een school in
Kishor Nagar?
Grootste discussiepunt vorige vergade-

ring 01/03/2014 was de erkenning van de
school. Pater Walter staat 100% achter deze
erkenning. Voor alle duidelijkheid: het gaat
enkel om de erkenning van klassen 8, 9 en
10. Na terugkeer van Pater Walter zal er
spoedig een aanvraag ingediend worden bij
de State Government of Jharkhand. In een
eerste fase wordt er een ‘opening permission’ gevraagd. Als deze permission bekomen wordt (niet zo moeilijk volgens Pater
Walter), kunnen de oﬃciële ‘matric exams’
in KN zelf georganiseerd worden (einde van
het illegale systeem). Dan moet er dus niet
meer betaald worden aan andere scholen
om daar examen te mogen aﬂeggen, moeten er geen ‘favours’ meer gebeuren voor
deze andere scholen en zal de kwaliteit van
het onderwijs in KN zelf verhogen.
De tweede fase ‘full recognition’ is moeilijker te bereiken en dat kan enkele jaren
duren. Pas in deze fase is er mogelijkheid
om subsidies te krijgen van de Government
voor de oﬃciële leerkrachten.

Op 19 november jl. gaf pater
Francken toelichting in een brief.
Hij zond ons volgende brief in antwoord op
vragen uit de werkvergadering in Heverlee.:
’Pater Walter en ikzelf hebben de laatste
tijd tot over onze oren in het werk gezeten.
Vooral het in cultuur brengen van bijkomende tarwevelden slorpte enorm veel tijd
en energie op. Wij ontvingen de rapporten
van Wim en Els in de beste orde en we hebben ze met de meeste aandacht gelezen. Na
grondig overleg met pater Walter sturen we
u enige toelichting bij enkel aandachtspun-

ten. Zoals jullie weten telt onze staf 20
leden warvan 15 leerkrachten. Oorspronkelijk werd voorgesteld om meer land, dat
wij in gebruik hebben, over te geven aan
het ‘Institute of Polytechnic’, maar God zij
dank, heeft de nieuwe Provinciale Overste,
die beslissingsmacht heeft in deze zaken,
duidelijk gesteld dat er geen sprake kan
zijn van cultuurgrond van Kishor Nagar
af te nemen. Daar zijn we natuurlijk blij
voor. Het argument dat ten voordele van
het Instituut werd gebruikt, was de vaststelling dat pater Francken toch ook de administratie doet van die school! Dat is uiteraard niet correct! Er is daar zelf een full-time
Directeur die de dagelijkse adminstratie
doet en omdat er geen jezuïet bij betrokken is werd aan pater Francken gevraagd te
functioneren als ﬁnancieel adviseur.’
In verband met het huis van leraar Sahdeo

(een van de oudste medewerkers uit de tijd
van Vic Van Bortel) geeft pater Francken
de volgende verduidelijking. Het huis van
Sahdeo ligt vlak bij de toegangspoort en het
is zijn eigendom. Het probleem stelt zich
i.v.m. de woonverblijfjes van Kishor Nagar
zelf. Die liggen eigenlijk op de eigendom
van het Polytechnisch Instituut. Zij geven
onderdak aan 3 staﬂeden van KN: S.S.
Sahu, Mrs. Pushpa and Paritosh. Er is ondertussen overeengekomen dat het Xavier
Institute een nieuw onderkomen zal bouwen voor die staﬂeden, op het grondgebied
van KN zelf. Dat gaat alleen blijkbaar niet
snel genoeg, maar de staﬂeden blijven waar
ze zijn zo lang zij in die nieuwe huisjes zullen

kunnen intrekken. Er werd voorgesteld om
jongens van Kishor Nagar met sponsors (in
België) te laten corresponderen. Daarover
zijn paters Walter en Francken het eens dat
dit heel veel werk met zich zal meebrengen
want de jongens alleen zijn daar niet toe in
staat. Over personeel die hen daarin zouden kunnen begeleiden beschikken zij momenteel hoegenaamd niet. Misschien kan
er in een later stadium aan worden gedacht
en werk van worden gemaakt.
De leiding van KN is volop bezig om
kleine en grotere projecten uit te dokteren die dan via de website kunnen worden
voorgesteld.Er zijn mogelijkheden genoeg
en behoeften nog veel meer, maar er moet
goed nagedacht worden over waar de prioriteiten moeten worden gelegd. Daarover
verwachten we vrij snel de nodige voorstellen en aanbevelingen.
In deze brief drukken paters Francken en
Walter Beck nogmaals hun dank uit voor
de zo noodzakelijke steun.

Regelmatig wordt gevraagd of
onze werkgroep Kishor Nagar
geen erkende NGO kan worden.
Dat zou natuurlijk de mogelijkheid geven
grotere fondsen en steunbedragen aan te
trekken en daarvoor dan ook ﬁscale attesten af te leveren. Voor de eerder bescheiden (maar bijzondere goed bedoelde) organisatie van onze werkgroep behoort dat
niet tot de mogelijkheden. De activiteiten
van de werkgroep KN staan los van die
van de vzw Hubeje. Pater Van Heucke

sj, verantwoordelijke in Brussel voor de
vzw Hubeje omschrijft op zijn beurt zijn
vereniging als slechts een doorsluiskanaal
voor Kishor Nagar en voor meerdere andere goede doelen. Onze Kishor Nagar
werkgroep is GEEN VZW en kan dus
zeker geen ﬁscale attesten aﬂeveren. Enkel
via stortingen op rekening van Hubeje vzw
kunnen de sponsors van onze werkgroep
deze ﬁscale attesten bekomen. In India zelf
is Pater Francken wel actief bezig met het
zoeken naar subsidies via andere NGO’s
en internationale organisaties. Daar wordt
dus ook aan gewerkt.
Ondertussen blijven de leden van de werkgroep enthousiast ijveren voor hulp aan de
jongensgemeenschap van KN en ligt bij
hen de klemtoon op onbaatzuchtige inzet
en het verderzetten van het werk van wijlen pater Vic Van Bortel.

En, hoe is de leefsfeer momenteel
in Kishor Nagar?
De onvermijdelijke problemen die er geweest zijn na het overlijden van Pater Vic
zijn nu van de baan. Er wordt nu ook meer
verwacht van de jongens op schoolniveau.
Ze proberen echt het beste uit elke jongen
te halen. De besten gaan naar St Johns College of Xavier Institute. Pater Walter wil de
kwaliteit van het onderwijs nog verbeteren
zodat er meer jongens kunnen doorstromen
naar de colleges. Hiermee wordt ook reke-

ning gehouden bij het aantrekken van nieuwe en zoveel mogelijk ‘erkende’ leerkrachten
aan te nemen. Zo zijn de 2 vervangsters van
Sunita erkende leerkrachten.
De leerkrachten hebben ondertussen 1000
roepies (ca. 13 € per maand) loonsverhoging gekregen, maar het plan is om er toch
nog iets bij te doen.
De erkenning van de school (high school)
blijft prioritair. Nu moeten de jongens elders hun eindexamen gaan doen. Dat kost
5000 roepies (ca 65€ )per jongen. Ondertussen is KN in orde met alle voorwaarden
om erkend te worden als “minority school”,
dus geen staatsschool. Dat wil zeggen dat we
geen schrik moeten hebben voor inmenging
van de (Hindu-)staat.
Er wordt wel gehoopt op ﬁnanciële ondersteuning, bv. de ﬁnanciering van het middagmaal voor alle jongens.
Het is helemaal niet de bedoeling van paters Francken en Beck om toelatingsgeld te

DE MEETINGS IN ROESELARE EN
ANTWERPEN
Hoe heeft Pater Walter de meetings in
Roeselare en Antwerpen ervaren?

gaan vragen, of jongens toe te laten die elders terecht kunnen. Het idee dat wij ooit
geopperd hebben als werkgroep om misschien enkel te voorzien in lager onderwijs,
vindt Father Walter geen goed idee. Er zouden veel jongens weg zijn overdag naar de
scholen in de stad. Dan is er minder controle over hen en is er geen ‘werkvolk’ voor
de velden. Van zodra pater Walter Beck
terug in India is, zal de aanvraag tot erkenning ingediend worden.
Op onze vraag of het nuttig zou zijn om
zorgbegeleiders voor de jongste kinderen
te voorzien, werd bevestigend geantwoord.
Er wordt gedacht aan nonnetjes die een
soort mini-klooster zouden kunnen hebben in KN. Het aanstellen van een nachtwaker is niet prioritair voor Walter omdat
de jongens terug voldoende gedisciplineerd
zijn. De oudere jongens kunnen ook toezicht houden op de jongere. Het lijkt Walter nuttiger om een permanente keukenverantwoordelijke (kok) aan te nemen en
dat zal binnenkort ook kunnen gebeuren.
Verder droomt hij nog van bedden voor de
jongens en betere wasgelegenheid.
De oud-studenten van KN komen 1x/
jaar samen en sponsoren samen ongeveer
800€ per jaar. Het voorbije jaar hebben de
alumni dat geld gebruikt voor de grafsteen
op het graf van Pater Vic. Het is nuttig de
oud-studenten te blijven stimuleren omdat
zij via hun familie en vrienden de Indiërs
kunnen aanzetten tot sponsoring.

Hij was opgetogen:
de mensen waren
écht geïnteresseerd,
luisterden aandachtig en hij is blij dat
hij het één en ander
heeft kunnen verduidelijken zodat
de mensen nu een
beter zicht hebben
op KN.

IRRIGATIEPROBLEMEN
Een van de besproken mogelijke projecten
was het irrigatieprobleem. Toevallig kregen

we een mail van een zekere Ellen Huizenga
van Ingenieurs zonder Grenzen (IzG). Ze
stelt daarin voor een landbouwingenieur
van hun organisatie naar KN te sturen om
samen een irrigatiesysteem uit te werken.
Deze hulp krijgen we dankzij Simon Vandoorne die enkele jaren geleden heeft meegeholpen in KN en eveneens lid is van IzG.
Het aanbod werd door ons reeds positief
onthaald maar voor de concrete uitwerking werd Ellen doorverwezen naar Pater
Francken. Uiteraard zullen we dat verder
mee opvolgen.
SUNITA IS WEG
Sunita Toppo (Oraon-stam) die al 25 jaar les
gaf aan het 1e en het 2de studiejaar, heeft
KN verlaten: ze is moeten trouwen met haar
schoonbroer na de dood van haar zus. Tja, de
stamtradities moeten worden gerespecteerd.

Wim, Kris en Ingrid,
vormden het hechte Kishor
Nagar Team dat deelnam aan de
Challenge in La Roche-en-Ardenne, ten voordele van Kishor Nagar.
In een totale tijd van 7u41min.45sec (!!)
peddelden zij 6 km (45 min.),
liepen zij op erg geaccidenteerd terrein 9
km (1u50min.)
en daarna volgden 5u7min. afzien op een
MTB (mountainbike).
Het was voor ons moedig team afzien van
de eerste tot de laatste minuut maar aan
opgeven hebben Wim, Kris en Ingrid niet
willen denken. De krampen werden verbeten en de ene hielp de andere door de
moeilijkste momenten. Het leverde alvast
bij de aankomst, een proﬁciat op van de
organisatoren en... VOOR KISHOR NAGAR het mooie bedrag van € 5.079.
Met dank uiteraard aan alle sponsors.

Zoals we hieronder kunnen zien wordt
er in India zelf ook stilaan aan sponsoring gedaan. De leden van de organisatie, ROUND TABLE INDIA - ‘Ranchi
Samaritans’, hebben een bibliotheek
gegeven: boeken, rekken, tafels, stoelen,
fans, gordijnen en 12000 school- en
andere boeken. De bibliotheek is voorlopig gevestigd in de nieuwe zaal.
Mens sana in corpore sano... met sport
kan je een teamgeest bijzonder gunstig
beïnvloeden en succes oogst navolging.
Het jonge hockeyteam van Kishor Nagar
behaalde een resultaat om ﬁer op te zijn op
het interscholentornooi in Gumla.
Hieronder zie je het vernieuwde opgefriste gebouw voor de staﬂeden en leerkrachten.

www.kishornagar.be
www.kishornagar.com

ELS en Dirk werken ijverig aan
de vernieuwing van de WEBSITE
van onze Kishor Nagar-werkgroep in België .

Er werd gezocht naar een nieuwe ondersteunende techniek die het gemakkelijker
zal maken om nieuwtjes te plaatsen.
De vaste pagina’s over de geschiedenis,
de opzet van het project en de mogelijke
manieren waarop kan gesteund worden
blijven natuurlijk maar daarnaast komt
er meer aandacht voor de actualiteit.
Dit kan gaan over Kishor Nagar zelf met
nieuwtjes uit Indië over herstellingswerken, evenementen en andere. Maar
daarnaast zal er ook aandacht zijn voor

de activiteiten hier in België. Niet alleen
de activiteiten van de Werkgroep zullen
in de kijker gezet worden maar ook acties
die georganiseerd worden door andere
mensen of organisaties die Kishor Nagar
een warm hart toedragen.
Als u op de hoogte wil blijven kan u zich
abonneren op de website via een button
aan de rechterkant. Dan ontvangt u een
mail telkens er een nieuwsitem wordt
geplaatst. Dit kerstblaadje zal ook in PDF
formaat kunnen gedownload worden
vanop de website.
Het adres van de website blijft www.
kishornagar.be. Als u een beetje Engels
kent dan kan u natuurlijk ook de Indische website van het project bezoeken op
www.kishornagar.com. Pater Louis
Francken plaatst hier regelmatig iets over
de activiteiten ter plaatse.

Pol Vogelaere is een man van weinig woorden, maar
van actieve inzet: momenteel (november-december
2014) verblijft hij weer bij de jongens in Kishor
Nagar en samen met hen geeft hij de vernieuwde
lokalen een frisse laag verf. Op mensen zoals hij kan
Kishor Nagar altijd rekenen.
Onze werkgroep kan nog wel wat versterking
gebruiken.
Wie zich geroepen zou voelen om zich actief mee
in te zetten voor de jongensgemeenschap van
Kishor Nagar kan hiervoor contact opnemen met
een lid van de werkgroep of zijn/haar bereidheid
kenbaar maken via onze
website WWW.KISHORNAGAR.BE

1 jongen in het grote gezin van Kishor Nagar een gans jaar onderdak,
kleding, eten, respect, vriendschap, liefde en een menselijke en
intellectuele vorming geven... kost ongeveer 200 €.

Wie een bedrag zou kunnen en willen missen om daarmee een Indiase
jongen verder te helpen, kan dit doen door deze som te storten op:
België: HUBEJE vzw, Koninginnelaan 141, 1030 Brussel (tel. 02/20.50.160)
postrekening: BE61 0000 9388 0034, bankrekening: BE43 4352 0990 0101
Nederland: Sint-Claversbond, Amaliastraat 13, 2514 JC Den Haag
postrekening: 82.82.28
Steeds met de vermelding: ‘jongensstad, Ranchi’.
Giften vanaf 40,00 € zijn ﬁscaal aftrekbaar.
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