
Naar aanleiding van dit jubileum publiceerde zijn vriend-confrater, Louis Francken 
sj, een biografie van deze charismatische stichter.

Dit boekje van ruim 50 pagina’s en geïllustreerd met 
enkele foto’s werd voorgesteld op de verjaardag van het 
overlijden van pater Vic,  20 januari ll. Op die dag werd 
een herdenkingsmis opgedragen en kwamen tal van oud-
KN-bewoners samen bij het graf van de man aan wie ze 
zoveel te danken hebben en die ze als een vaderfiguur be-
minden. Op 3 november e.k. zal de stichting van Kishor 
Nagar officieel worden herdacht en zullen er bij die gele-
genheid enkele festiviteiten worden georganiseerd.  
Wie zich zo’n boekje zou willen aanschaffen kan dit be-
komen op onderstaand adres. Een vrijwillige bijdrage is 
natuurlijk altijd welkom en wordt volledig overgedragen 
aan  Kishor Nagar (via vzw Hubeje). Ook zal het boekje 
aangeboden worden (kostprijs 5 €) t.g.v. de 5de Haspen-
gouw Challenge (sponsorwandeling) die zal plaatsvinden 
op zaterdag, 28 september e.k., in Sint-Truiden, Speelhof. 
(Noteer die dag best al in jullie agenda!!)

KISHOR NAGAR (jongensstad in het Hindi) voor-
stellen hoeft wellicht niet meer, maar toch willen we nogmaals beklemtonen dat het een van 
de mooiste sociaal-opvoedkundige initiatieven is die in de staat Jharkhand en bij uitbreiding 
in heel India, kan worden aangetroffen. Het was en is nog altijd een samenlevingsverband 
voor jongens zonder veel perspectief op een menswaardig bestaan, gebaseerd op wederzijds 
respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen en liefde. Toen hij van zijn oversten groen licht 
kreeg voor zijn project, begon Vic Van Bortel s.j. op 1 november 1969 met een 50-tal straat-
kinderen uit Ranchi en deze gemeenschap groeide snel uit tot - op een bepaald ogenblik 
- meer dan 900, en bij zijn dood (18 januari 2010) 850 leden ! Voor buitenstaanders was 
en blijft het een raadsel hoe hij dat huzarenstuk rond kreeg. In zijn boekje probeert pater 
Francken een antwoord te vinden op die vraag, maar uiteindelijk kan het wonder van Kishor 
Nagar enkel verklaard worden door een uitzonderlijke kracht en het charisme van Vic Van 
Bortel, en de Goddelijke voorzienigheid...

Dat werk moet worden voortgezet
en dat kan alleen maar met materiële hulp van ons allemaal.

Paters Louis Francken, Walter Beck en hun team van medewerkers doen dag-in-dag-uit al 
het mogelijke (en vaak onmogelijke) om het werk verder te zetten en rekenen daarbij op 

onze steun.

50 jaar geleden stichtte pater Vic Van Bortel sj
JONGENSSTAD ‘KISHOR NAGAR’
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Op 25 mei jl. bracht pater Louis Franc-
ken, die voor enkele weken naar België 
was gekomen, volgend verslag uit over 
de gang-van-zaken in Kishor Nagar.

In augustus 2017 werd een project voorge-
steld om de lichamelijke veiligheid van de 
jongens in KN te verbeteren. Het betrof het 
optrekken van een afscheidingsmuur rond 
het domein en vooral de waterreservoirs. 
Ook de aanschaf van (stapel-)bedden werd 
gevraagd. Op aandringen van Porticus (de 

sponsororganisatie) werden 325 bedden geleverd, maar nu is er het probleem van plaatsing!
Ook werd er flink werk geleverd rond plannen om de veiligheid (kinderbescherming) van 
de jongens te garanderen. Daar komt heel wat werk bij kijken: individuele dossiers opstellen 
met gegevens over lichamelijke en geestelijke gezondheid, studieresultaten, gedrag, interesses, 
sportieve prestaties enz, voor elke jongen apart! Met dat werk is een administratieve hulp van 
pater Walter Beck full-time bezig.

Verder nieuws
* de oud-leerlingen zorgden voor een vernieu-
wing van het graf van pater Vic Van Bortel,
* Pol Vogelaere gaf de gebouwen achter dat graf 
en in de buurt ervan een nieuwe verfbeurt,
uiteraard met de hulp van de jongens,
* ook zorgde Pol voor enkele reparaties aan 
de grote hal: herstelling van de vensters en 4 

Het geloof en de vaste overtuiging van Vic Van Bortel waren gebaseerd op de volgende 
positieve levenshoudingen en het bestrijden van de negatieve:

als een kind moet leven met kritiek..............dan leert het veroordelen, afkeuren
als een kind leeft in vijandschap ..................dan leert het te vechten
als een kind leeft met spot ............................dan leert het schuchterheid en schaamte
als een kind leeft in droefheid ......................dan wordt het ongelukkig en maakt het
                anderen ook ongelukkig,
als een kind leeft met schaamte ...................dan leert het zich schuldig te voelen
als een kind leeft met afwijzing ...................dan leert het te haten en zich eenzaam te voelen

MAAR

als een kind leeft met verdraagzaamheid.......dan leert het geduldig te zijn,
als een kind leeft met aanmoedigingen.........dan leert het zelfvertrouwen
als een kind leeft met lof................................dan leert het waarderen
als een kind leeft met eerlijkheid...................dan leert het rechtvaardigheid
als een kind leeft met veiligheid.....................dan leert het vertrouwen en geloven,
als een kind leeft met goedkeuring................dan leert het van zichzelf te houden,
als een kind leeft met vriendschap/aanvaarding .... dan ontdekt het liefde in de wereld
als een kind leeft met vreugde .......................dan leert het gelukkig te zijn en anderen   
                              gelukkig te maken
als een kind leeft met vertrouwen in God..... dan leert het lief te hebben, vereren, God te 
gehoorzamen en Hem te ontdekken in zijn evennaaste



nieuwe deuren.
* de muren van de grote hal werden opnieuw bepleisterd en zullen in oktober ook een nieu-
we verflaag moeten krijgen. Dat is een project dat gesponsord wordt door de vzw De Brug.
* Vlak bij het graf, maar op de achtergrond ervan, werd een Onze-Lieve-Vrouwe-grot inge-
richt op initiatief van de oud-leerlingen,
* de kleinste jongens waren dolblij en enthousiast met de plaatsing van een ‘schommel’ 
(swing) die tweedehands werd overgnomen van een school, 
* jaarlijks moeten de 10de klasstudenten deelnemen aan een zgn. ‘Matric examen’. Het resul-
taat daarvan was goed: 28 van de 36 deelnemende jongens slaagden met 1st division (60%). 
8 studenten zakten voor wiskunde en zij zullen herexamen moeten doen,
* goed nieuws was er ook voor 6 jongens die een job kregen aangeboden bij Suzuki Motors 
Compagny in Gujarat: Deepak Dungdung, Pritam Ekka, Masih Tuti, Vinay Toppo, Sonu 
Oraon en Pawan Gope. Zij zijn al meteen per trein naar Gujarat vertrokken. Voor die job 
krijgen ze een maandsalaris van 16.000 IRS (ca 220€). Dat lijkt voor ons niet veel maar de 
jongens zijn erg blij dat ze een job hebben gekregen en dat ze voor hun levensonderhoud 
kunnen zorgen,
* eindelijk kon ook wat extra personeel wor-
den aangetrokken: 
2 mannen helpen nu in de keuken van de jon-
gens,
1 vrouwelijke hulp staat Lily bij in de keuken 
van de staff,
1 mannelijke hulpkracht voor de koestal,
1 poetshulp,
1 administratieve hulp (klerk) voor het school 
-secretariaat.

Hoger vertelden we reeds dat de viering ei-
genlijk al werd ingezet op 20 januari van dit 
jaar 2019 met de herdenking van de dood van 
stichter Vic Van Bortel-zaliger.
Dat programma startte om 7.00 uur met een 
herdenkingsmis en de zegening van het graf.
Daarna volgde een ontbijt voor alle aanwezi-
gen. Om 11u00 werd er een zitting georga-
niseerd voor oud-leerlingen, weldoeners en 
vrienden.  Bij die gelegenheid werd dan ook 
het boekje met het levensverhaal van Vic Van 
Bortel voorgesteld. Een paar ‘alumni’ (oud-

KN-bewoners) namen dan het woord om herinneringen aan de tijd (met vader Vic) op te 
halen en zijn nagedachtenis eer te bewijzen.

De belangrijkste viering zal plaatsvinden op 3 november e.k.
programma:
7u30 : ontvangst van de genodigden
8u00: herdenkingsmis voorgegaan door hoofdcelebrant Aartsbisschop 
Felix Toppo s.j.
Ontbijtthee voor iedereen
10u00 : feestelijke herdenking van 50 jaar Kishor Nagar
eerbetoning door de gasten,
herinneringen ophalen,

De viering van het gouden jubileum



optredens door de jongens met zang en dans
12u30 : lunch voor alle aanwezigen
Namiddag: culturele optredens door de jongens van KN en van St Xavier’s School.

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

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

vorming geven... kost ongeveer 230 €.
DE JONGENS HEBBEN UW HULP ECHT... BROOD-NODIG 

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
ING-rek. NL85INGB0000828228 & ABN-rek. NL46ABNA0518991830 

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

Colofon :
Samenstelling/lay out: G. & Simonne Sweron-Haveneers
Medewerkers: H. Verborgh, W. Beckers, H. & P. Van Haellewijn-Van Bortel, P. Vogelaere, A. Brys 
sj, L. Francken sj, Walter Beck sj, E. Van Haellewijn, D. Van Hoydonck, J. & J. Willems-Alva
Verantw. uitgever: Hanne Verborgh, Edegem // e-post: hanne.verborgh@hotmail.com

De Haspengouw Challenge V-2019
noteer nu in uw agenda !
zaterdag, 28 september,
Speelhof, 
Sint-Truiden : 
en...doe mee !


