
Op 9 november jl. 
gaf pater Francken 
toelichting in een 

brief.
Het verslag dat pater 
Louis Francken sj ons 
onlangs toestuurde, geeft 

een mooi en gedetailleerd overzicht van wat 
er dit jaar allemaal werd gerealiseerd. 

HERSTEL, ONDERHOUD, VERNIEU-
WING EN IN-GEBRUIKNAME.
De gebouwen van Kishor Nagar waren zon-
der uitzondering aan herstelling en opfris-
sing toe en de laatste 3 jaren werd daar flink 
aan gewerkt. Dit jaar 2015 mogen we te-
rugkijken op een bijzonder mooi resultaat. 

DE GROTE WATERPUT
Die put heeft altijd een beetje het uitzicht 
van Kishor Nagar mede helpen bepa-
len: hij was er al van in de vroegste 
periode van Kishor Nagar maar tot 
voor kort  lag hij er erg vervallen bij. 
Na veel discussie  wat we er mee zou-
den aanvangen, kwam de aannemer 
met een voorstel waar we ons allemaal 
in konden vinden. Het resultaat mag 
worden gezien, zoals je op bijgaande 
foto zelf kunt vaststellen.  De oude 
pomp werd vervangen door een dom-
pelpomp met een automatische af-
sluiter als de tank vol is gelopen. Met 
dit systeem kan heel wat water worden ge-
spaard vermits er  geen overloop meer mo-
gelijk is.

DE KEUKEN EN HET EETZAALTJE VAN 
DE STAF
Die keuken die er vroeger uitzag als eentje 
uit een koolmijnschacht, zo zwart als roet, is 
helemaal opgefrist en het fornuis dat onmo-
gelijk nog kon worden hersteld, werd vervan-
gen door een gasfornuis, waarop tenminste 
hygiënisch kan worden gekookt. Ook het 
eetzaaltje werd onder handen genomen: de 
muren werden opnieuw bepleisterd en ge-
verfd en de vloer werd vernieuwd evenals de 
vensters. De oudste jongens hebben ervoor 
gezorgd dat de elektrische bedrading werd 
vernieuwd en dat de prachtige muurschil-
deringen er weer als nieuw uitzien.

DE ZIEKENBOEG
Meer dan 2 jaar heeft de herstelling en op-
frissing van het gebouw waarin de zieken 
hun verzorging krijgen, in beslag genomen.  
Al in 2013 was met de hoogstnoodzakelijke  
herstelling van het dak begonnen.. 
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In november van vorig jaar, 2014, begon-
nen de verfwerken en die zijn nu voltooid.. 
Nu moet er alleen nog de vloer van een 
vleugel worden aangepakt want die trekt te-
veel vocht op, vooral in de koudere tijd van 
het jaar. Wij menen dat in het begin van 
volgend jaar te kunnen klaarspelen.

FRUITBOMEN
De beste tijd van 
het jaar om fruit-
bomen aan te 
planten is bij het 
begin van het re-
genseizoen. Dat 
hebben we nu al 
voor het 2de op-
eenvolgend jaar 
gedaan. De jon-

gens leren zo de bomen te onderhouden en 
vruchten te kweken voor eigen gebruik. We 
merken nu al een ommekeer in het gedrag 
van de jongens: zij beginnen te beseffen dat 
fruit en groente niet voor de snelste en de 
behendigste is, maar voor de hele familiege-
meenschap van Kishor Nagar. 

NOG ANDERE REALISATIES
In de koestal werden  de betonvloeren ver-
nieuwd en de voederbakken hersteld. Er 
werd een mestput gebouwd en het aantal af-

voerpijpen werd verhoogd. Toch blijft nog 
heel wat te doen maar wij verwachten dat 
we er in zullen slagen om tijdens het vol-
gende regenseizoen het terrein rond de koe-
stallen watervrij te maken en te houden. 

Op de werkvergadering van 10 
mei legden wij  een lijstje van 

vragen voor aan de overste van 
de Jezuïeten Ranchi i.v.m. Kishor 

Nagar.
Pater Marianus Kujur was één en al oor voor 
de bezorgdheid die wij, vrienden van Kis-
hor Nagar aan hem voorlegden. Wij waren 
erg aangenaam verrast door zijn bijzondere 
aandacht en de positieve manier waarop hij 
op onze vragen antwoordde.
1. Is er mogelijkheid om pater Francken 
te helpen met een assistent?  Hij krijgt ons 
inziens het vele werk niet alleen gedaan. 
(vb: onderhouden Engelstalige website 
van KN). De jezuïetenoverste engageerde 
zich om er snel werk van te maken en een 
vrijwilliger aan te duiden die als webmaster 
assistentie zou kunnen verlenen. De Indi-
sche en Vlaamse websites zullen aan elkaar 
gelinkt worden. Er komt ook een “supervi-
sor” die de paters zal kunnen bijstaan, een 
Jezuïet met het oog op opvolging. 
2. Kan er voor geen hulp worden  gezorgd 
om de jongsten te begeleiden ?
Hier meent pater Marianus dat mogelijk 



een zustercongregatie kan worden gecon-
tacteerd om hieraan tegemoet te komen.
3.Hoe zit het met de erkenning van de 
school? 
De overste: als paters Francken en Walter 
een erkenning van de school opportuun 
vinden, volgt de werkgroep hen daarin. Er 
zullen dan wel meer erkende leraren moe-
ten komen die bovendien een behoorlijk 

loon moeten krijgen. Door de staat offici-
eel aangestelde leraren verdienen ca. 25 000 
roepie. Zo’n loonbedrag is niet haalbaar, 
ook niet in andere scholen van de Jezuïeten. 
Zelfs als de school erkend wordt, moet ze 
niet op subsidies rekenen. Het gaat immers 
om een christelijke school terwijl de rege-
ring hindoeïstisch is. Het voordeel is wel dat 
de school dan zelf examens kan afnemen. 
Pater Marianus wil de problemen van Kis-
hor Nagar aankaarten op de samenkomst 
van alle Jezuïeten. Voor hem is KN niet 
alleen een noodzakelijk project voor de 
opvang van de minstbedeelde Indische 
jongens maar ook een symbool voor de 
werking van de Jezuïeten in India. Het pro-

ject geniet dan ook de volle steun van de 
pater provinciaal. Hij stelt de leden van de 
werkgroep uitgebreid gerust: Kishor Nagar 
is volledig ingebed in de Jezuïetenwerking 
en zal nooit opgegeven worden door de Je-
zuïetengemeenschap. Het basis ontwikke-
lingswerk dat Vic Van Bortel uit de grond 
heeft gewroet zal worden verdergezet. 

Marc rapporteerde na een van zijn bezoe-
ken aan KN in 2015 : (Samengevat)
1. De keuken van de jongens. De achterste 
kachel is stuk. De 2de keuken is in orde.
2. De asberg werd door de jongens afgegra-
ven en herbruikt voor een weg.
3. Keuken personeel (ondertussen volledig 
in orde. Zie hoger)
4. Bij de slaapzaal naast de keuken werd 
de urinoir in orde gebracht. De slaapzaal 
naast de kamer van pater Francken wordt 
herbouwd en voorzien van een verdieping 
(voor de bibliotheek en computerlokaal).
5. Bibliotheek (voorlopig): mooi. Een vaste 
projector is wenselijk. 
6. Vijver: er zitten vissen in en er bloeien 
lotusbloemen. 
7. De overkapping van de toiletten: dat is 
eenvoudig mogelijk en niet duur.
8. Douches van de kinderen: dringend 
aanpakken!
9. Hospitaaltje: in restauratie (zie hoger)
10. Waterput: aanpakken (is gebeurd.)
11. School:  het viel me op dat er min-
der kleine studenten waren. Dit was een 
bewuste keuze zeiden paters Francken en 
Walter,  maar een onverwachts probleem 
stak de kop op. Studenten die bv. in klas 
6 moesten zitten konden niet volgen zo-



Dit is het actieplan dat door de staf van 
Kishor Nagar werd uitgedokterd om de 
infrastructuur te vernieuwen en zo de 

gemeenschap leefbaar te houden voor de 
toekomst. Het werd door pater Francken 
op de werkvergadering van 4 juli jl. in 
Heverlee aan de werkgroep toegelicht 



dat ze naar een lagere klas dienden over te 
schakelen, wat dan ook meebracht dat die 
klassen zeer druk volzet waren. Waarschijn-
lijk komen er nieuwe klaslokalen voor de 
kleuters en het eerste studiejaar, naast het 
bureel van pater Walter. (Waar nu de garage 
is en de boxroom van  3 klassen.)
12. De muur aan de kleine binnentuin: 
wordt hersteld.
13. Leerkrachten: er is een differentiatie no-
dig in de uitbetaling van de wedde en dit 
naar hun classificatie toe. Het aantal leer-
krachten is hetzelfde gebleven, ik zag er wel 
een nieuwe broeder SJ die ook les gaf.
14. Hulp voor pater Francken. Hij ziet daar 
zelf niet direct iets van komen. Wel zou hij 
dringend ontlast moeten worden van het 
economaat van de technische school.
15. Opvoeden vanuit doelstellingen en at-
titudes: bijv. boeken verzorgen, geen rijst 
laten verloren gaan tijdens de oogst, fruit 
samen plukken en samen opeten!

Onze websites, zowel onze Nederlandsta-
lige en onze Engelstalige, doen het goed 
en ze worden regelmatig bezocht. (Web-

masters: Els en Dirk) Ondertussen wordt 
ook de website van Kishor Nagar zelf, in 
India, netjes bijgehouden en daarin kan 

je natuurlijk heel mooi het wel en het wee 
van onze jongensgemeenschap volgen, 

met uiteraard de nodige foto’s en illustra-
ties. Verantwoordelijke bestuurders: paters 

Louis Francken en Walter Beck sj)

De deelname aan de interscholencompe-
titie in Engels en Hindi is erg belangrijk 

voor onze jongens. Eerst moet er natuurlijk 
in KN geoefend en geselecteerd worden en 

daarna moeten ze de confrontatie aan-
gaan met jongens en meisjes van elders. 
Dat is een ernstige test en oefening voor 

Boven: de prachtig herstelde waterput .
Beneden: het eetzaaltje van de staf met de 
zo bekende muurschilderingen

Pater Walter en de jongens bij het zaaibed 
van jonge plantjes

www.kishornagar.be - www.kishornagar.com

Raju English Declamation(Champion)-Ful-
chand Oraon Hindi Speech III. De jongens 
van KN deden het bijzonder goed in de inter-
scholen voordrachtwedstrijd Engels en Hindi.



hun zelfvertrouwen. De teksten vanbui-
ten leren is één zaak, ze voordragen een 

andere en ondertussen worden ze bewust 
van de belangrijkheid om een taal goed te 
spreken en te verzorgen. Prachtig toch! In 
het kader van de algemene ontwikkeling 
die wij in KN nastreven is dit een prima 
hulp om de talenten van de jongens te 

ontwikkelen en hen te helpen met een zo 
belangrijke taalbeheersing. 

Een sportdag in Kishor Nagar
is zowel organisatorisch als op het gebied 

van sportieve inzet van de jongens een bij-
zondere belevenis. Ik (Guido) mocht daar 
in 2015 getuige van zijn. kijk maar eens 
op youtube (de URL vind je hierboven).

Kijk eens op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1XMx6VhPw
https://www.youtube.com/watch?v=g9Ie3mk1kTY

De rijstoogst: voldoende eten voor ca 2,5 à 
3 maanden

Touwtrekken...hardlopen, hoogspringen
speerwerpen...en 
de Olympische 
geest van 
Fair Play.



Computerklassen in Kishor Nagar: 
In de vakantie van Durga Puja werden 
er extra computercursussen georgani-
seerd voor  studenten van klassen 10 en 

ook 7,8,en 9. We beschikken nu over 9 
computers en die staan voorlopig in de 
bibliotheek. Daar is voldoende plaats voor  
2 studenten per computer.

Flower pots (bloempotten)
Mr.  Fulchand (een oud-student) schonk 
ons 100 bloempotten en we kregen plan-
ten en scheuten van zowat overal.  Die 
bloempotten staan nu overal in de veran-
da’s en de grootste verzameling vind je in 
de veranda van de gehandicapten en de 
leraressen. Je mag gerust zijn dat ze goed 
worden verzorgd!

De Haspengouwse Challenge evenals de fietstochten van Pater Brys aan de kust en van 
Hanne in de Kempen waren een succes. Dankzij alle inspanningen van zovele vrienden 
hebben we al ongeveer € 9.568 ingezameld. En er komen nog steeds giften binnen. De 10 
personen die te voet in Sint-Truiden vertrokken voor de 70km, waren 17 uur onderweg! De 
jongste deelnemer, Bogdan (zoon van Wim) en Paul Van Haellewijn (echtgenoot van Hilde 
Van Bortel) legden elk 35 km af. Ook de broer en zussen van pater Francken liepen een eind 
mee (de oudste deelnemers!) Zelfs Wims dochtertje Anna, 3 jaar, ging een eind mee... in de 
koets! Wim die al eerder aan zulke ondernemingen deelnam, besloot na afloop: ‘Ik herinner 
mij nog dat ik na de Dodentocht van 2010 zei: ‘Dit ga ik mezelf nooit meer aandoen...’ 
Op deze Haspengouwse Challenge mag ik veel positiever terugblikken en ik kijk uit naar de 
tweede editie, volgende zomer. 
Voor foto’s: kijk op facebook: https//www.facebook.com/events/977902052259922. 
Een dikke dank en proficiat voor de deelnemers, organisators Wim Beckers en Kris Van-
denreijt en de sponsors.
Voor nog zo’n prachtig initiatief trok Hanne samen met  Stefaan en Geert (Thuisverple-
ging Demo, Brugge) de kar. Resultaat in het KN-laatje: 3.570€ !  Verslag: zie op internet:
http://www.kishornagar.be/2015/10/benefiet-thuisverpleging-demo-brugge/



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: BE68 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. 

Colofon :
Samenstelling & foto’s: G. en S. Sweron-Haveneers. 
Medewerkers: W. Beckers, H. & P. Van Haellewijn-Van Bortel, P. Vogelaere, A. Brys sj 
(India desk), L. Francken sj, E. Van Haellewijn, H. Verborgh, D. Van Hoydonck, J. & J. 
Willems-Alva
Verantwoordelijke uitgever: Wim Beckers, Sint-Truiden

Onze werkgroep kan nog wat versterking gebruiken.
Wie zich geroepen zou voelen om zich actief mee in te zet-
ten 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

Onze oproep voor actieve medewerking met onze werkgroep 
werd ondertussen positief beantwoord door Dr. Jan & Dr. 
Jean Willems-Alva uit Gent. Op de foto hiernaast ziet u ze 
met volle aandacht luisteren naar de uitleg van pater Louis 

Francken sj.

1 jongen in het grote gezin van Kishor Nagar een gans jaar onderdak, 
kleding, eten, respect, vriendschap, liefde en een menselijke en intellec-

tuele vorming geven... kost ongeveer 220 €.
DE JONGENS HEBBEN UW HULP ECHT... BROOD-NODIG 

We kunnen geld sparen door onze blaadjes per e-mail te verzenden... Sponsors 
die onze berichten zo willen ontvangen, vragen wij hun e-mailadres door te 

geven via beckerswim@hotmail.com


