
Het Jaar 2019
wordt een bijzon-
der jaar voor de ge-
meenschap van Kis-
hor Nagar en allen 
die daartoe behoren 
gaan die datum niet 
zondermeer laten 
voorbijgaan. Op 1 
november 2019 zal 
het 50 jaar geleden 
zijn dat stichter/be-

zieler, pater sj Vic Van Bortel van start ging 
met de jongensstad, KISHOR NAGAR, 
in Kalambas, Samlong. Later, op 1 januari 
1972, verhuisde deze grote jongensfamilie 
naar Bargawan (Namkum) waar ze verder 
uitgroeide tot een leefgemeenschap van (op 
een bepaald ogenblik) 800 tot 900 leden. 
De aanleiding van dit huzareninitiatief was 
voor onze Vlaamse missiepriester zijn diepe 
bezorgdheid voor de ‘ver-
waarloosde jeugd van de 
tribal-gemeenschappen die 
in dit gebied – buiten hun 
eigen stamgebied, om het zo 
te zeggen – overal rondhing 
en geen opvoeding genoot. 
Hij besloot daarom zijn le-
ven in te zetten voor die 
jongens die weinig of geen 
uitzicht hadden op een be-
hoorlijk menselijk bestaan: 
ouderloos, met de 
dood bedreigd wegens 

één of andere erfenis, ziek, gehandicapt 
door kinderverlamming, verstoten; jon-
gens waarvan er nogal wat, bedelend en/of 
stelend, met één voet in de criminaliteit 
waren terechtgekomen, heel wat jongens 
uit gezinnen waar alcohol een ware ravage 
had aangericht. Hij wilde hen een veilige 
‘thuis’ bezorgen weg van alle ellende en ze 
daar laten blijven tot ze als verantwoor-
delijke volwassenen op hun eigen benen 
zouden kunnen staan. Daarvoor bezorgde 
hij ze onderdak, kleding, eten, respect, 
vriendschap, liefde en een menselijke en 

intellectuele vorming. Zo 
zouden ze stilaan leren in hun 
eigen waarde te geloven, zoals 
dat in een normaal gezin ge-
beurt. Zijn heilige overtuiging 
was dat de “spirit” die uit een 
liefdevolle vriendschap met 
anderen groeit, wonderen kan 
doen. Op die geest werden en 
worden tot op vandaag in Kis-
hor Nagar alle gedragsregels 

gebaseerd.

Een zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
Merry Christmas, Khush Janam Parab
Happy Newyear 2019, Khush Naya Sal

All boys and Staff of Kishor Nagar send to you 
many thanks and greetings for your love and helping hand! 

May Our Lord bless you!

Vic Van Bortel sj
stichter van KN

Dit voorstel-logo werd aanvang 2018 
door de jongens zelf ontworpen

December 2018



Nu, anno 2019,
is Kishor Nagar nog steeds een grote jon-
gensfamilie waarin 650 kinderen, tieners 
en  adolescenten samenleven en opgroeien 
in de geest van haar stichter. Zijn erfenis 
werd overgenomen door zijn confraters-je-
zuïeten. Gelukkig was er nog Louis Franc-
ken, een van de weinige Vlaamse paters die 
er nog actief kunnen/mogen zijn. Hij deed 
alles wat menselijk mogelijk was om het ini-
tatief overlevingskansen te geven en de vlag 
te kunnen overdragen aan Indiase collega’s. 
Zijn rechterhand, pater Walter Beck heeft 
nu de leiding  en samen met zijn staff van 
confraters, leraars, opvoeders en medewer-
kers zorgt hij voor continuïteit en het voort-
bestaan van dit prachtige initiatief, een van 
de mooiste sociaal-educatieve realisaties in 
heel Jharkhand. De erfenis die Vic Van Bor-
tel achterliet bij zijn heengaan, was zwaar. 
De bezielende kracht van hem is niet ieder-
een gegeven en de infrastructuur die hij met 
karige middelen uit de grond had gestampt, 
beantwoordde niet meer aan de noden van 
deze tijd. Héél veel energie hebben Louis 
& Walter moeten besteden aan aanpassin-
gen aan gebouwen, energie- en watervoor-
ziening, onderwijs- en sportinfrastructuur, 
de boerderij enz. Zij zochten en vonden 
Goddank overal steun en bereikten al een 
bewonderenswaardig resultaat. Maar het 
werk is nog bijlange niet af. De overheid van 
Jharkhand maakt het hen niet gemakkelijk 
door alle mogelijke verplichtingen zeker wat 
het onderwijs, hygiëne, veiligheid, logement 
enz betreft. De materiële beslommeringen 
zijn een belangrijk iets, maar nog belangrij-
ker is de opvoedkundige, morele en spiritu-
ele opdracht. Daarvoor is 
naast leiding ook een team 
van volwassen begeleiders 
nodig en daaraan wordt 
momenteel gewerkt. Walter 
Beck heeft in zijn vorig le-
ven veel ervaring opgedaan 
in allerlei onderwijsinstel-
lingen en gelooft sterk in de 
opvoedkundige kracht van 
‘sport’. De resultaten die 
hij daarmee de jongste ja-
ren heeft bereikt, dwingen 
bewondering en respect af. 
Door sportbeoefening leren 

deze ‘outcast-jongeren’ van KN respect, fair-
play, geloof in eigen kunnen en teamspirit.

We mogen er van overtuigd zijn dat als 
Vic Van Bortel dit 
zou mogen zien, 
hij erg tevreden 
zou zijn en zich ge-
lukkig zou voelen 
dat hij er ooit mee 
is begonnen.

Our EGO-balloons
It may require quite courage
to see
how silly we can be.
Our EGOS like balloons
of many colours
flying high
and fluttering up and down the sky
with every little breeze.
Look... here we go...
Mine is bigger, mine goes faster,
mine is brighter, mine is higher
mine.... the best of all.
Oh... can’t you see,
you foolish people,
that no one is like me.
But our EGOS are inflated
all puffed up and full of pride.
Just one little prick....
Can do the job,
to bring us back to earth
and show us what we are.
(Vic Van Bortel)

Hier rust het lichaam van Fr Vic Van Bortel 
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Een jaarrapport 2018
Eind oktober kregen wij weer heel wat 
nieuws van pater Louis. In KN gaat na-
tuurlijk heel wat aandacht naar de viering 
van het Gouden bestaansjubileum in 2019. 
Dat begint al in januari want op de verjaar-
dag van het overlijden van Fr. Vic Van Bor-
tel komen traditioneel de ‘Alumni’ (oud-
KN-bewoners) bijeen en dit jaar wordt van 
die gelegenheid gebruik gemaakt om het 
Jubileumjaar op gang te brengen. Met het 
oog daarop wordt het graf van Van Bor-
tel volledig vernieuwd. De oude gedenk-
plaat-met-foto is gebarsten en moet wor-
den vervangen. De omringende gebouwen 

worden opnieuw 
in de verf gezet 
en ook de water-
toren  die er vlak 
bij ligt (zie foto).  
Voor dat werkje is 
Pol op het juiste 
moment aange-
komen en samen 
met de jongens is 

hij er meteen aan be-
gonnen (zie foto’s).
Ook de voorbereiding van de vieringen 
is begonnen. Op 20 januari start het pro-
gramma met een misviering om 7u00 ‘s 
morgens gevolgd met de zegening van het 
graf. Na het gemeenschappelijke ontbijt 
dat daar op volgt en een ontmoetingsmo-
ment voor de ‘alumni’ is er om 11u00 een 
bijeenkomst voor alle mogelijke vrienden 
en weldoeners. Dan wordt de biografie in 
boekvorm van Vic Van Bortel voorgesteld 
in aanwezigheid van een aantal prominen-
ten. Die zullen dan op hun beurt eer be-
wijzen aan de stichter van Kishor Nagar.
De nodige plannen voor het hele jubile-
umjaar en de viering in het begin van no-
vember 2019 werden reeds gemaakt. Er is 
hoop dat de nodige onkosten worden ge-

dekt door lokale hulpfondsen. 
Op infrastructureel vlak moet de hele 
campus opgefleurd worden: de klassen krij-
gen een opfrisbeurt, en ook zoveel mogelijk 
andere gebouwen. Zo is er de grote hal die 
nog nooit in de verf kon worden gezet en 
dus dringend moet worden aangepakt. Al 
die werken moeten vooraf duidelijk worden 
gebudgetteerd.
Belangrijker is de taak op inhoudelijk vlak. 
Om dat duidelijk te maken werd gekozen 
voor het thema van de viering: 
verder werk maken om van Kishor 
Nagar een kindvriendelijke instelling 
te maken en terzelfdertijd trouw te 
blijven aan de erfenis en doelstellingen 
van de stichter Vic Van Bortel.    
In een brief van 27 april 
vernamen we van Louis Francken (uit het 
Engels vertaald) dat Porticus, een erg be-
langrijke sponsor, een paar consulenten 
naar Kishor Nagar heeft gestuurd om de 
uitwerking van het vooropgesteld ‘strate-
gisch plan’ van 2016 aan de resultaten  te 
toetsen, vooral wat betreft de kinder- en 
jeugdbeschermingsmaatregelen. Het is 
ook de bedoeling dat die 2 specialisten de 
uitwerking gedurende een vol jaar zullen 
blijven volgen. Met de hulpfondsen van 
Porticus zijn momenteel alle maatregelen 
i.v.m. de lichamelijke bescherming in volle 
uitvoering.
In zijn eindrapport 2018 voegt Louis 
Francken daar aan toe:
De uitwerking van de geplande maatrege-
len i.v.m. de kinder- en jeugdbescherming 
is volop bezig.Op 27 juli ll. was er een trai-
ningssessie voor het personeel, de stafme-
dewerkers, van 8u30 tot 17u00. De twee 
specialisten die daarvoor van Kolkata waren 
overgekomen deden een prachtige job door 
alle aspecten van de jeugdbescherming tot 



in de details te analyseren. Dat gebeurde 
interactief zodat de stafleden ruimschoots 
de kans kregen hun eigen ervaringen in te 
brengen van pestgedrag in hun eigen kin-
dertijd. Er zullen nog van die sessies volgen 
en Kishor Nagar zal zijn eigen ‘kinderbe-
schermingsbeleid’ moeten formuleren.  
Met het oog daarop zien we het jubileum-
jaar als een mooie gelegenheid om dit te 
doen. In feite is het hele leven van de stich-
ter zelf één voorbeeld van hoe de omgang 
met kinderen (maar ook volwassenen) ge-
baseerd was op vertrouwen, aanmoediging 
en kansen geven op een menswaardig le-
ven. Ook legde hij daarbij altijd de nadruk 
op het belang van een goede opvoeding. 

Zonne-energie
De gemeenschap van Kishor Nagar drukt 
graag haar dankbaarheid uit t.o.v. Pol die 
gezorgd heeft voor de nodige fondsen om 
KN te voorzien van zonne-energie. Tien 
eenheden van telkens 2 zonnepanelen, 
een batterij en de omzetting in bruikbare 
stroom werden geïnstalleerd. Die batterijen 
worden gevoed door én de elektrische lei-
ding én de panelen. Alles werkt perfect en 
er hoeft ‘s avonds geen lawaaierige genera-
tor meer te draaien om de jongens te laten 
studeren. Ook zorgt de batterijstroom voor 
wat nachtverlichting in de slaapzalen. De 
kerosinelampen zijn overbodig geworden, 
God-zij-dank!
(Uit het jaarrapport 2018 van Louis 
Francken:) De zonnebatterijen geven vol-
doende licht in  de kamers en klaslokalen, 
maar Pol vindt dat het aantal zou moeten 
worden verhoogd  zodat er ook licht kan 

worden voorzien in de 
werkplaats en de stallen. 
Ook is er nood aan meer 

licht voor ‘s nachts buiten de kamers en op 
de hele campus. De 2 lichten nu voldoen 
eigenlijk niet maar een goede locatie vinden 
tussen al die bomen is ook niet simpel. 
Andere kleine verwezenlijkingen 
dank zij onze sponsors.
1. Het secretariaat van  de school, annex de 
leraarskamer, werd uitgerust met wat meu-
beltjes, een computer en een printer (een 
schenking van De Brug, een hulporganisa-
tie van jonge mensen uit Kalmthout).
2. De herstelling van 2 waterreservoirs en 
nieuwe borden in de klassen konden wor-
den gerealiseerd met de hulp van  het Klein 
Seminarie in Roeselare.
3. Via Marc Dejan sponsort Signum Antwer-
pen de drainage rond het basketbalplein.  
Verwezenlijkingen die op uitvoering 
wachten.
Er dreigt een watercrisis omdat de rivierbed-
ding droog kan komen staan: de overheid 
gaat een kleine dam bouwen. Om erger te 
voorkomen wordt een 2de waterput ge-
boord en we hopen daarmee de mogelijke 
crisis te kunnen beheersen. De constructie 
van de ringmuur is nog volop aan de gang 
en ook daarvoor is veel water nodig.

Hoe verloopt ‘n Kerstviering in KN?
Vermits ons blaadje verschijnt in het begin 
van december konden wij vorig jaar aan 
die jaarlijkse viering geen aandacht beste-



den. Daarom doen we het nu. De viering 
2017werd georga-
niseerd door een 
Jeugdgroep van de 
Lutheraanse Kerk 
(Christian Stu-
dent Movement 
–India.) Het pro-
gramma liep van 
10u00 tot 16u30. 
Onze Jongens 

hadden een kerststal gebouwd in de grote 
zaal. De viering begon met de inzegening 
van de kribbe in aanwezigheid van Pater 
Provinciaal, Fr. Joseph Marianus Kujur, en 
een hondertal jongeren van andere scholen. 
Natuurlijk werden er Kerstliedjes gezongen 
en werd er gedanst. Er waren toespraken 
van genodigden uit alle mogelijke gemeen-
schappen: Christenen, Hindus en Moslims. 
De organisatoren hadden de dag ervoor al 
het nodige eten aangebracht en de grotere 
jongens van Kishor Nagar verwerkten het 
allemaal tot een feestelijke maaltijd voor 
750 man: kip, groenten, zoetigheden... .
Bandhu Tirkey, belangrijke politicus uit 
de Oroanstam en zelf ooit inwoner van 
KN, kwam tijdens de maaltijd en bleef 
tot het einde (16u30). Paters Walter en 
Louis konden lang met hem spreken over 
al de problemen van KN. Het was de 
eerste keer dat hij er zoveel tijd voor uit-
trok, ook om met de  jongens te spreken.
Op 5 september schreef pater Louis 
Francken sj. ons het volgende: 
(Nvdr: de tekst is een beetje aangepast)
Hier gaat alles goed. Het heeft hier de laat-
ste tien dagen nog veel geregend. En nu 
staat de waterput helemaal vol. De con-

structiewer-
ken zijn nog 
niet klaar. 
Met veel re-
gen is er ook 
ve r t r ag ing . 
De muur is 
klaar, maar 
hier en daar 

moet er nog wat worden afgewerkt. Er is 
nog belangrijk nieuws: twee weken geleden 
heeft Fr. Provinciaal Fr. Walter Beck aange-
steld als Acting Director van Kishor Nagar 
en vanaf dat ogenblik werd ik the Assistant 

Director. Hij heeft dat gedaan omdat er 
heel wat problemen zijn met de huidige re-
gering van Jharkhand. Een van onze paters 
zit al een maand in de gevangenis omwille 
van een geval waar hij eigenlijk niets mee te 
maken heeft. Walter blijft ook Headmaster 
(schoolhoofd) en doet gewoon zijn werk 
voort. Ik blijf treasurer (penningmeester) 
en verantwoordelijk voor projecten. Voor 
mij is er dus nog geen opvolger. Ik heb met 
de provinciaal gesproken en hem gevraagd 
om een helper (jezuïet) te benoemen, die 
met mij kan samenwerken voor minstens 6 
maanden. Ik denk wel dat ik zelf voor een 
opvolger zal moeten uitkijken... Nu Walter 
directeur is ben ik blij dat ik al die beslis-
singen i.v.m. toelatingen allerhande niet 
meer moet nemen en Walter kan de volle 
verantwoordelijkheid nemen. Vermits hij 
ook Headmaster is, weet hij ook wie afwe-
zig is en waarom. 
Ik ben nog niet helemaal klaar met de bio-
grafie van Fr. Vic Van Bortel. Het is bijna 
2019, de tijd dringt, maar zoiets samen-
stellen en uitgeven vergt veel tijd. 
Goed nieuws kwam er ook op het 
gebied van...
SPORT: onze jongens behaalden mooie 
resultaten in 2 sportevenementen geor-
ganiseerd in de St. Ignatius High School 
Gumla. Onlangs nog versloeg onze junio-
renploeg 18 andere ploegen in een tornooi 
en ze werden kampioen met 31 goals! Op 
12-13 oktober organiseerde KN zelf  het 
‘Munna Football Tournament’ t.g.v. het 
9de herdenkingsjaar van Fr. Victor Van 
Bortel. Van de 20 deelnemende ploegen 
werd ons team pas in de finale met een pe-
nalty-goal verslagen.  
STUDY: ‘matric results’: onze jongens doen 
het echt goed, dat getuigen de resultaten 
van het laatste examen: 1st Division :34 
(min. 60% van de punten), 2nd Division 
(min.50%) and  Marginal (min.40%): 2.
Pater Walter Beck in België
Om nauwe contacten te onderhouden en 
te vernieuwen kwam de kersverse Directeur 
van KN het Vlaamse thuisfront bezoeken 
van 26 mei tot 7 juni. Voor een warm ont-
haal en een verrijkende begeleiding zorgden 
Wim (St.-Truiden), Hanne, Hilde en Paul 
(kathedraal Antwerpen), Jean en Pol (St.-



www.kishornagar.be - www.kishornagar.org

Kijk eens op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1XMx6VhPw
https://www.youtube.com/watch?v=g9Ie3mk1kTY
https://www.youtube.com/watch?v=tHrC2cl1CGo

Barbaracollege,Gent) 
en Marc Dejan (Pa-
rijs). Achteraf liet pa-
ter Walter vanuit In-
dia aan Hanne weten 
dat hij zijn bezoek 
als zeer positief heeft 
ervaren. Ook kreeg 
Hanne van alle men-

sen, die hij ontmoet heeft en hem begeleid hebben, heel positieve reacties.  

Onze vierde Haspengouw Challenge tvv Kishor Nagar 
was opnieuw een succes! Plaats van gebeuren: het prach-
tige natuurdomein Nieuwenhoven in Sint-Truiden. We 
verzamelden zaterdagochtend 8 sept. met ongeveer 80 
deelnemers in brasserie ’t Kelshof. Na het uitdelen van 
de T-shirts en een korte toelichting over KN, begonnen 
we met de volledige groep aan de 5km. Iedereen was er: 
jong en oud, mens en hond, velen uit de buurt van Sint-
Truiden, anderen uit Gent, Antwerpen, de Voerstreek... 
Er waren 96 inschrijvingen, maar de atleten van ’t Vosje 

uit Vilvoorde en enkele geblesseerden moesten helaas op het laatste moment afzeggen. 
Iedereen liep de 5km mee, 9 de 12km en 6 dapperen stapten de 42km. Voor wie wilde 
projecteerde Guido in een apart zaaltje enkele videofilmpjes over het leven in KN. 
Onze Haspengouw Challenge is niet enkel een sponsortocht, maar is eveneens uitge-
groeid tot een jaarlijkse reünie voor vele KN-vrienden. De sfeer zat er daardoor ook 
weer dik in mede dankzij het mooie weer, de prachtige natuur en het fijne gezelschap! 
Een eervolle vermelding verdienen zeker de 16-jarige Bogdan die de 42km meestapte 
en Sven die ondanks een knieblessure 42km gewandeld/gefietst heeft! Naar jaarlijkse 
gewoonte verdienen verschillende mensen een dikke dank-u-wel:op de eerste plaats 
de sponsors die ca 9000€ inbrachten, Kris en Wim, de drijvende krachten achter de 
HC en Sven die de routes uitstippelde. Ook een ‘merci’ voor de speciale inzet van 
Natasha en Etienne (bezemwagens), de families Vandenreijt en Beckers (logistieke 
steun), Maike en Etienne (soep), Nancy en Sam  (uitbaters van ’t Kelshof ) en de leden 
van de Kishor Nagar-werkgroep.

De Haspengouw Challenge IV-2018



Wie een bedrag zou kunnen en willen missen om daarmee een Indiase jon-
gen 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
ING-rek. NL85INGB0000828228 & ABN-rek. NL46ABNA0518991830 

Steeds met de vermelding: ‘jongensstad, Ranchi’.
Giften vanaf 40,00 € zijn fiscaal aftrekbaar. 

Colofon :
Samenstelling & lay out: G. en S. Sweron-Haveneers 
Foto’s: G. Sweron, pater Walter Beck sj
Medewerkers: H. Verborgh, W. Beckers, H. & P. Van Haellewijn-Van Bortel, P. Vogelaere, A. 
Brys sj (India desk), L. Francken sj, E. Van Haellewijn, D. Van Hoydonck, J. & J. Willems-Alva

Verantw. uitgever: Hanne Verborgh, Edegem // e-post: hanne.verborgh@hotmail.com

Onze KN-werkgroep komt een paar keer per jaar samen in het jezuïetenhuis in Heverlee. 
Daar wordt dan verslag uitgebracht over de gang van zaken in onze dierbare jongensge-
meenschap in India. Ook worden daar de nieuwe initiatieven gepland en wordt bekeken 

hoe wij in contact kunnen blijven met wie onze belangstelling en bezorgdheid delen. 
Voortrekkers zijn Hanne Verborgh & Wim Beckers.

We kunnen best wat versterking gebruiken! Als je zou willen meewerken vragen 
we je contact op te nemen via Hanne (zie e-postadres onder aan de blz.).

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 230 €.
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 wim@beckersfisc.com


