
De viering op 3 november 2019 werd een 
evenement dat op alle gebieden ‘af ’ was, 
een gebeurtenis die de stichter en de hele 

KN-gemeenschap alle eer aan deed. Om 
die viering mogelijk te maken werd er van 
alle kanten hulp aangereikt en niet in het 

Merry Christmas, Khush Janam Parab
Happy Newyear 2020, Khush Naya Sal

Een zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
Fathers sj Louis Francken & Walter Beck, 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! 

2019
was een speciaal jaar want de jongensgemeeschap van Kishor Na-
gar vierde zijn gouden bestaansjubileum, en dat kon niet onopge-

merkt voorbijgaan. 
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minst door de vele 
oud-KN-bewoners, 
de zgn ‘alumni’. Zij 
verzamelden de ma-
teriële en financiële 
steun waarzonder de 
organisatie onmoge-
lijk zou zijn geweest: 
de drukwerken, de 

maaltijden voor de meer dan 2000 aanwe-
zigen, de tent, het podium, de geluidsin-
stallatie enz. Ook kwam er hulp en daad-
werkelijke medewerking van bevriende 
instellingen (o.a. scholen), uiteraard van de 
Jezuïeten in Ranchi zelf, van de Sint-Anne-
zusters, Ursulinnen enz. Voor de plechtige 
misviering daagden meer dan  20 priesters 
op waaronder de aartsbisschop van Ran-
chi, Felix Toppo, de provinciale overste 
van de Jezuïeten, Joseph Marianus en een 
4-tal geestelijken, oud-Kishor Nagar-jon-
gens. Ook het Vlaamse thuisland was flink 
vertegenwoordigd met 22 aanwezigen 
waaronder een zus van Louis Francken  en 
familieleden van de pater-martelaar Her-
man Rasschaert. Onze KN-werkgroep was 
vertegenwoordigd door Dirk, Guido, Si-
monne en Pol. Bij  de dankbetuiging door 
directeur Walter Beck en Louis Francken 
werd niemand vergeten en ging er speciale 
aandacht naar de  100 almumni die effec-
tief hadden meegewerkt, de oud-stafleden, 
de Vlaamse gasten/sponsors, de werkgroep 
KN, de steunende congregaties en de vele 
groepen die achteraf een welgevuld cultu-
reel progamma (met traditionele dansen 
en gezangen) verzorgden.

Klaar voor de ontvangst van hun gasten 



Bij deze summiere opsomming is er het 
gevaar om velen te vergeten en daarom ga 
ik mijn best doen om het beeld te vervolle-
digen met wat fotomateriaal. Ook verwijs 
ik graag naar een gefilmd beeldverslag dat 
ik op Youtube zette en ondertussen door 
meer dan 1200 geïnteresseerden werd be-
keken. (Youtube URL:

https://youtu.be/9tKgmscyfYg
Een van de vele ‘kippenvelmomenten’ 
was toen na de H. Eucharistieviering alle 
aandacht ging naar zegening van het graf-
monument van stichter Vic Van Bortel sj 
en de inhuldiging van het nieuwe Maria-

schrijn achter zijn rustplaats.
De show die nu eenmaal bij zo’n viering 
hoort, werd natuurlijk gestolen door de 
talrijke prominenten, maar waar het al-
lemaal om draaide waren toch vooral de 
jongens van Kishor Nagar zelf en hun be-
geleiders. Wij konden er getuigen van zijn 
hoe intens zij hadden geoefend en ze zich 
hadden voorbereid om zich van hun beste 
zijde te tonen. Dat deden ze dan ook bij 
het onthaal, tijdens de misviering, op en 
voor het podium met zang, dans en aller-
hande oefeningen. Vic Van Bortel moet 
het allemaal met veel voldoening hebben 
gadegeslagen... 

Pater Louis Francken had het leven van 
zijn vriend, confrater en illustere voor-
ganger dit jaar al eerder toegelicht in 
een biografie met een publicatie in het 
Nederlands en Hindi. Ook de geschie-
denis van Kishor Nagar werd in een 
rijkelijk geïllustreerde brochure uitvoe-
rig beschreven. Alle gasten ontvingen 
daarvan een exemplaar.
Over Van Bortel en Kishor Nagar kan 
u ook een filmverslag terugvinden op 
Youtube. 

https://youtu.be/cczo1Fwk3Ls



Uit de herdenkings-
brochure pikken we 
even enkele getuige-
nissen:
‘Kishor Nagar ‘ is the 
brainchild of Late Fr. Vic-
tor Van Bortel. Like Saint 
Vincent de Paul and Saint 
Mother Teresa, he was 
inspired by the following 
words of Jesus,”In truth I 
tell you, in so far as you 
did this to one of the least 
of these brothers of mine, 
you did it to me” (Mt.25:40). 
F. Toppo, S.J., archbishop of Ranchi.

‘Fr. Victor Van Bortel built up K.N. brick by 
brick. He was an institution by himself. It 
was a totally new adventure for the Ranchi 
Jesuits; in fact a pilot project. There was no 
ready blue-print for such a venture. But Fr. 
Victor had the tenacity, total commitment 
and deep faith and trust in the Almighty. His 
charismatic personality kept his flock together. 
For 41 years he lived with the boys being at 
their service day and night.’
Fr. Dr. J.Marianus Kujur, SJ , provincial 
Superior Ranchi Jesuits

‘The spirit of this large family is the foun-
ding-father’s legacy that we must cherish and 
support together, of what opinion, position or 
believe we may be. To those who were lucky 
enough to meet Father Vic personally, this 
charismatic figure made a deep impression: 
they witnessed  how he dropped all worldly 
pleasures, comfort and outward appearance 
for being togehter with his boys, his children’
Guido Sweron, Belgium (KN-workgroup) 

‘I feel the charism of Fr. Victor Van Bortel and 
that of Sr. Barbara (Vercammen who was , 
years helping in K.N.) in being at the front-
line ministry blended together  for the trans-
formation of the society. The contribution of 
Kishor Nagar to the people of Chotanagpur 
and India is unforgettable.’ 
Sr. Suchita Shalini Xalxo OSU, provincial 
superior, Ranchi Province (Ursulines)

‘Thanks be to God for his inexpressible gift!’ 
(2Cor.9:15). I congratulate you on this mi-
lestone event. May God’s blessings continue to 

be on the managments 
and the staff in the co-
ming years. May God 
give you the light, the 
guidance and the com-
mitment to plan and 
carry out  the social 
and educational deve-
lopmental work.’
Sr. Linda Mary 
Vaughan, DSA, supe-
rior general (Daugh-
ters of Ste Anne)
‘This institution has 

been striving to provide all round develop-
ment, i.e. human, intellectual, spiritual and 
pastoral formation to the boys who belong to 
different religion, caste, creed etc. I am grate-
ful to this institution because it gave me an 
opportunity to study and an encouragement 
to go ahead in my life. I spent my precious 
eleven years in this institution.’ 
Fr. Deepak Bara, the Minister of the Ar-
chbishop’s House, Ranchi.

De alumni worden in de bloemetjes gezet

Een lezing door oud KN-boy, militair, 
Amrit Kerketta



Een volksdansgroep van KN

KN-jongens demonstreren karate...!

Leraar Nazarius (oud-KN-boy) en zijn 
zangkoor 

Een KN-dansgroep in volle optreden.
Dirk nam het woord en bedankte jongens 
en staff van KN in naam van de Vlaamse 

gasten voor het warme onthaal.

Er was eten voorzien voor iedereen...

Zusters van 
Ste-Anne 

helpen aan het 
altaarpodium

Dagenlang werd er langs alle
kanten geoefend



Een ooggetuigenverslag
* Pol Vogelaere zorgde 
ervoor dat alle gebouwen 
er fris geverfd bijliggen 

en dat een nieuwe, krachtige generator 
voor de nodige elektriciteit kan zorgen.
* De ringmuur is af en ook de tweede wa-
terreservoir is compleet met een stevige 
omheining eromheen.
* Met de zonne-energie is het ‘n beetje suk-
kelen want een deel van de batterijen heeft 
het al begeven. Met de nieuwe generator 
wordt de nodige energie wel voorzien.Pa-
ter L. Francken vertrouwde mij (Guido) 
toe dat de belangrijke sponsor Porticus, 
die ook de inhoudelijke begeleiding ver-
zorgt, heeft laten weten dat er een einde 
komt aan de sponsoring van hulpfondsen 
voor de infrastructuur! Dat is allesbehalve 
goed nieuws want er zou nog heel wat 
moeten gebeuren. Neem bijvoorbeeld de 
‘slaapruimten’. Porticus zorgde voor 650 
stapelbedden...waarvoor onvoldoende 
ruimte bestaat om ze bruikbaar op te stel-
len! Bekijk maar eens de bijgaande foto’s. 

Een groot deel 
van de bedden 
staat praktisch 
in de open 
lucht, onder 
een afdak van 
golfplaten!!

* Het graf van Vic Van Bortel ligt er prach-
tig bij, temidden van een mooi verzorgde 

bloementuin. De oud-KN-be-
woners (alumni) maken er een 
zaak van om de nagedachtenis 
aan hun ‘vader Vic’ te  eren. 
De tuin, het grafmonument 
en het nieuwe Mariaschrijn 
vormen het spirituele hart van 
de familiegemeenschap KN.
* De keuken  en het fornuis 
blijven een groot probleem. 
Het blijft meer lijken op de 

machinekamer van een stoomtrein  en de 
jongens doen hun best, maar ontberen de 
nodige begeleiding. Ze stoken dat het een 
lust heeft,en vroeg of laat moet het me-
taal het begeven. Ook in de vernieuwde 
keuken van de staff blijven de ‘kolen-em-
mertjes’ (roet!!) in volle gebruik...  

* Op de vraag wanneer pater Louis Franc-
ken ( 83 jaar!) aflossing  mag verwachten, 
blijft hij het antwoord schuldig. Ook is 
het duidelijk dat pater Walter Beck zijn 
taak moeilijk zonder echte assistentie aan-
kan. Op dat vlak ligt een verpletterende 
verantwoordelijkheid bij de jezuïeten van 
Ranchi. Als zij ‘It was a totally new adven-
ture for the Ranchi Jesuits; in fact a pilot pro-
ject. There was no ready blue-print for such a 
venture.’ (dixit the Provincial, see p.4)’ ern-
stig willen nemen, dan moeten ze zonder 
wachten de nodige initiatieven nemen. 



www.kishornagar.be - www.kishornagar.org

Vergeet niet te kijken op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1XMx6VhPw
https://www.youtube.com/watch?v=g9Ie3mk1kTY
https://www.youtube.com/watch?v=tHrC2cl1CGo

https://youtu.be/cczo1Fwk3Ls (Vic Van Bortel & KN)
https://youtu.be/9tKgmscyfYg ( Kishor Nagar 50 jaar)

De 5de Haspengouw Challenge, zaterdag 28 september, was met 130 deelnemers 
een groot succes! Wegens het plotse overlijden van Rik Beckers op 20 juni kreeg deze 
editie ook een bijzonder emotionele lading. Wims vader was vanaf 2010 bij alle spon-
sorevenementen betrokken: hij zorgde voor ondersteuning achter de schermen, stelde 
zijn netwerk ter beschikking, zijn connecties bij de lokale pers enz. Het is in belang-
rijke mate aan hem te danken dat we jaarlijks zoveel sponsoring konden verzamelen. 
Dat was een voldoende reden om deze HC V mede op te dragen aan zijn nagedach-
tenis. De familie Beckers-Govaerts was dan ook talrijk aanwezig. Als nevenactiviteit 
werd een ‘Oogcontact Experiment’ georganiseerd (wereldwijd georganiseerd) met het 
doel mensen opnieuw te connecteren. Kris is daar nauw bij betrokken. 15 personen 
namen aan het experiment deel. De groep wandelaars van 5km groeit jaar na jaar aan, 
maar voor de 12 ( 5 deelnemers) en 42 km ( 4 moedigen) dienen zich steeds minder 
kandidaten aan. De wandelingen en het gezellig samenzijn speelden zich weer af in 
en rond het stadspark en het Speelhof, St-Truiden. Ook de marathonwandelaars kwa-
men daar rond 19u30 terug aan. In 
naam van de KN-werkgroep dankte 
Wim al degenen die betrokken wa-
ren bij het welslagen van het eve-
nement, vooral natuurlijk de gulle 
sponsors die dit jaar tekenden voor 
ruim 10.000 € voor de jongens van 
K.Nagar.

De Haspengouw Challenge V-2019



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 (45% terug...!!). 

Colofon :
Samenstelling & lay out: G. en S. Sweron-Haveneers 
Foto’s: G. Sweron, Wim Beckers
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 en worden ondersteunende initiatieven gepland .
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 Kishor Nagar een gans jaar onderdak, kleding, eten, res-
pect, vriendschap, liefde en een menselijke en intellectuele vorming 

geven... kost ca. 250 €.
DE JONGENS HEBBEN UW HULP ECHT... BROOD-NODIG 

We kunnen geld sparen door onze blaadjes per e-mail te verzenden... Aan onze 
sponsors vragen wij hun e-mailadres door te geven via wim@beckersfisc.com


