Een zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.
Kush Janam Parab - Kush Nayan Sal

2020 werd niet
het jaar dat wij
ervan hadden
gehoopt en verwacht!
Het jaar was nog jong
toen wij brutaal werden wakkergeschud
door de uitbraak van
een heuse pandemie.
De lockdown die
werd opgelegd om
het dodelijke covid19-virus te stoppen, belette wereldwijd
een normale activiteit. Ook al kwam de
verspreiding over het hele Indiase subcontinent wat langzamer op gang, het sloeg er
hard toe en het waren natuurlijk weer eens
de armsten en de meest kwetsbaren die
het er het hardst te verduren kregen. Hele
volksverhuizingen vonden plaats van hen
die in de steden het vuilste werk opknapten, zonder behoorlijke sociale bescherming. Die mensen probeerden met alle
mogelijke middelen, en dus vaak te voet,
hun dorpen en families te bereiken.
Ook Jharkhand behoorde tot de zwaar getroﬀen deelstaten en in Kishor Nagar was
het niet meer mogelijk in veilige omstan-

digheden het samenleven te organiseren.
De jongens die een thuis hadden, of een
familie/relatie die hen wilde opvangen,
moesten noodgedwongen ‘jongensstad’
verlaten. Alleen de oudsten, een 100-tal,
bleven er achter om voor alles te zorgen.
Het moet voor de staﬀ van KN een nachtmerrie zijn geweest om in die omstandigheden het samenlevingsproject te laten
overleven. Stel u die toestand maar eens
voor waarmee de directie, paters Walter en
Louis werden geconfronteerd...! Vooral
voor pater Francken, wiens ver gevorderde
leeftijd en wankele gezondheid, ook zonder het virus, de opdracht in KN bijzonder zwaar maakten.

www.kishornagar.be - www.kishornagar.org

Het was al van in het begin van 2020
duidelijk dat de beste krachten van pater
Francken waren opgebruikt en de prachtige herdenking van 50 jaar Kishor Nagar
had bijzonder veel energie gekost.
Zo formuleerde hij het in een schrijven
zelf:

‘Zo’n viering
organiseren
vraagt heel
veel werk. Ik
voel nu pas dat ik er veel tijd en energie aan
heb besteed. Veel tijd omdat alles wat trager
verloopt, vooral het bureelwerk. Ik ben veel
trager geworden in mijn werk. Ja ik ben oud
en aan ‘t verslijten. Ik heb wel een assistent
voor de boekhouding, maar hij heeft nog
begeleiding nodig. Iedereen zorgt goed voor
mij, vooral onze chauﬀeur. Vermits hij dagelijks inkopen doet voor de keuken, brengt hij
regelmatig iets mee voor mij en dan zegt hij:
met dit zullen er wel een paar kilo’s bijkomen. We zullen proberen ????’
Verder keek hij met de nodige bezorgdheid voor de jongens naar de toekomst
zoals uit de verdere inhoud van zijn brief
blijkt:
‘ In december waren de Experts in kinderbescherming weer op bezoek, voor een laatste
keer. Zij organiseerden twee volle dagen
opleiding voor de staﬀ en ook voor de jongens
van de hogere klassen. Die opleiding is wel
degelijk nodig want we zijn geen gewone
school. Wij hebben kinderen die kwetsbaar
zijn. Dat betekent dat onze kinderen een
mentale handicap hebben. Bijvoorbeeld: een
kind heeft geen ouders meer, is in de steek ge-

laten. Een of ander familielid heeft het kind
wel opgevangen, maar het voelt zich eigenlijk
niet thuis in die nieuwe familie. Er is een
gevoel van ‘ik hoor hier niet bij’. Het kind
trekt zich op zichzelf terug, het voelt zich eenzaam. In zulke situatie is er het gevaar dat
het kind mentaal en emotioneel niet groeit en
niet tot volle ontwikkeling komt. Dan komt
dat kind terecht bij ons met het logische gevaar dat het kind zich terugtrekt van de grote
groep. Deze kinderen hebben begeleiding
nodig om de handicap te boven te komen.
Wat is onze taak? Zo vlug mogelijk met alle
nieuwe jongens spreken over hun kinderjaren.
Dat wordt ‘risk analysis’ genoemd. En dan
wordt er een actieplan voorbereid, zodat er
aan ieder kind een aangepaste begeleiding
kan gegeven worden.
De richtlijnen zijn: bescherm het kind zo
dat het geen verdere schade oploopt. Maar
alleen maar schade afweren is niet genoeg.
De begeleiding heeft als doel het beste voor
ieder kind te realiseren. Kinderen zijn ook
mensen en hebben rechten zoals iedereen, ook
het recht van participatie in de beslissing over
hun dagelijkse leven. Er zijn mensen die daar
moeilijkheden mee hebben. De traditie van
Jezuïetenscholen en -internaten te leiden is
altijd een ‘Top-down approach’ geweest. Wij
beslissen wat goed is voor u en jullie gehoorzamen. Als ge dat niet doet, wordt ge gestraft.
Die aanpak is voorbijgestreefd in de wereld
van vandaag.

De nieuwe aanpak vraagt van ons een
drastische ommekeer in onze manier van
met kinderen om te gaan. Met klascomités
komt er een mogelijkheid om met de jongens
te spreken en naar hen te luisteren. Er is een
comité waar de jongens terecht kunnen met
klachten over leraars, leden van de administratie, directie en schoolhoofd inbegrepen.

Mijn SJ collega’ s voelen zich een beetje onveilig. Ikzelf zie het als een gelegenheid om
een nieuw begin te maken en op die manier
meer vertrouwen tussen jongens en staf op te
bouwen.
Voor VicVan Bortel was deze manier van
omgaan met de jongens vanzelfsprekend en
ik vind het belangrijk om de traditie van
Victor in ere te houden.
Verder heeft hij het in dat schrijven ook
over infrastructurele bezorgdheden:
‘Iedereen weet nu wel dat de keuken zwart
ziet van de rook van de kolen en we zijn
van plan langs zonne-energie met stoom te
koken. Dat zal veel geld kosten. Wij hebben
al een oﬀerte ontvangen, maar vermits er
andere kosten zullen bijkomen, hebben we
nog niet kunnen beslissen, we hopen echter
dat we dat plan toch kunnen uitvoeren.
Maar het is niet alleen de keuken van de
jongens die vernieuwd moet worden. De eerste gebouwen zijn zeker 40 jaar oud! Zoals
de eerste zaal: de muren zijn gescheurd en
het dak lekt tijdens het regenseizoen.
De jongens slapen nu wel in bedden maar er
is niet genoeg ruimte om die bedden behoor-

lijk te plaatsen. Voorlopig zijn ze geplaatst,
maar er is zo weinig ruimte tussen 2 bedden
dat we risico’s lopen. In geval er iets (bijv.
brand !) gebeurt, zal er chaos zijn. Ik mag
niet denken aan de gevolgen.
Dat is een klein overzicht van wat er in de
toekomst moet gerealiseerd worden.
Ikzelf, heel de staf en de jongens beseﬀen zeer
goed dat het dankzij zeer veel steun is dat we
al zoveel hebben kunnen realiseren. Wij zijn
iedereen daarom zeer dankbaar en hopen
nog verder op jullie te kunnen rekenen.
Op 25 januari vergaderde onze werkgroep over de toestand in KN
Pol, die net terug was uit India, bracht
verslag uit en hij klonk daarbij niet erg
optimistisch. Kort samengevat: er klonk
veel bezorgdheid uit zijn relaas:
‘De gezondheid van Louis is helemaal niet
goed. Er zijn wat spanningen met Walter
en met de Jezuïeten en die doen hem
zeker geen goed. Hij moet verplichte rust
nemen in Ranchi. Porticus/kinderbescherming wil dat de jongens meer rechten
en inspraak krijgen en dat ligt bij de
traditionele jezuïeten-opvoeders moeilijk,
zodat conﬂicten daarvan het gevolg zijn.
Porticus heeft in het verleden infrastructuur gesponsord maar zal in de toekomst
enkel nog bijdragen voor onderwijs. Ze
eisen dat de regels van de kinderbescherming strikt worden gevolgd. Dat houdt in
dat de jongens niet meer zouden mogen
koken, toiletten kuisen, werken, veldwerk, klusjes allerhande. Dan stelt zich
de vraag of het wel verstandig is de hulp
van Porticus te laten primeren boven de
geest van Kishor Nagar? Pater Walter en
zijn confraters hebben het ook een beetje
moeilijk met de plaatsing van een ‘klachtenbox’ die het gezag van de directie zou
kunnen aantasten (!?)
Er is wat weinig toezicht op het gebruik
en onderhoud van de nieuwe verwezenlijkingen en materialen. Daarvoor zijn begeleiding en een strakke hand nodig: bijv.
de zonnepanelen, de nieuwe toiletten, het
basketbalterrein, de keuken, enz.
Kortom: de werkgroep maakt zich zorgen over de toekomst van Kishor Nagar,
vooral wat de leiding en de begeleiding
van de jongens betreft!!! Louis wordt
momenteel bijgestaan door een diaken

en een broeder, maar die hulp is tijdelijk.
Vanuit de werkgroep werd regelmatig
aangedrongen op een goede, degelijke en
voldoende opvolging. Die moet van de
Jezuïeten uit Ranchi komen.....
James Vikrant Dungdung sj
In een mail van 2 mei liet pater Francken
weten dat er binnenkort een nieuwe directeur zou worden aangesteld en hij hoopte
erop dat George Kerketta, verantwoordelijk voor de projecten van de SJ-provincie
Ranchi, zou zorgen voor een bekwaam iemand...
Het werd Fr James Dungdung aan wie de
leiding van KN werd toevertrouwd, met
Walter Beck als zijn assistent.
De bezorgdheid werd daarmee bij pater
Francken niet echt weggenomen want hij
had gehoopt op een krachtige ingreep in
de leiding en de begeleidende staﬀ van Kishor Nagar. Fr James zou wel grote plannen
hebben met KN, maar begrijpt misschien
nog niet voldoende dat KN trouw zou
moeten blijven aan de geest van Vic Van
Bortel-zaliger. Pater Louis hoopt ook dat
hij goed zal kunnen opschieten met Walter
Beck. Dungdung zou vooral ervaring hebben opgedaan in het pastorale werk en zou
goed zijn in ﬁnancieel management, maar
is met zijn 65 jaar ook niet meer zo jong.
Wij, van de werkgroep Kishor Nagar,
sluiten ons aan bij de diepe bezorgdheid
van pater Louis Francken...
Zo beëindigde hij op 28 juli een van zijn
laatste mails:
Sorry dat ik nu zo weinig schrijf, Ik moet
nog veel rusten en dat doe ik niet altijd.
Er staat voor mij nog heel veel werk voor
de boeg, vooral om de nieuwe directeur
van alles op de hoogte te brengen en van al
het administratiewerk.
En Lena Francken liet ons weten:
Met Louis gaat het nog niet goed, hij is
sinds enkele weken in het ziekenhuis, hij
heeft 3 x bloed gekregen en hij dacht zondag naar huis te mogen maar het was toch
nog niet goed. Wat de juiste oorzaak is weten we niet. Hij wordt wel goed omringd;
er is steeds een jongen van KN bij hem en
Walter komt dagelijks op bezoek. Hoe het
met de nieuwe directeur is, weten we niet??

We hopen maar dat het de goede kant opgaat. Spijtig dat Louis nu juist ziek is.
Op 13 aug. schreef Aurel Brys (nadat
hijzelf was opgenomen in het ziekenhuis
wegens Covid-19 en na een quarantaine)
volgende: (ingekort)
Het einde van KN? Neen, ik ben overtuigd
van niet, zeker niet in de eerstvolgende jaren. En daarbij denk ik niet alleen aan de
huidige toestand, maar ook aan de veranderende algemene atmosfeer in India.
Maar het kan zeker evengoed verder blijven bestaan, dat zou toch moeten...
... Ik hoop dat Walter en James mekaar
kunnen vinden met voor ogen het welzijn
van de jongens. James, de nieuwe directeur,
zal de innerlijke ‘bekering’ moeten ervaren.
Ik meen wel dat het kan en zal gebeuren.
Hij heeft het in zich. Het moet waargemaakt worden. Heel wat zal afhangen hoe
James en Walter samenwerken....
Met Louis gaat het min of meer O.K. Hij
was zwak, het was tijd dat hij vervangen
werd. En dan kwam het plots, en niet op
de ﬁjnste manier, door de vorige provinciaal Marianus, maar ja, dat nemen wij erbij.
Louis is fysisch zwak, zijn hemoglobine is
pas 8.5, hij had een bloedtransfusie eergisteren en hij trekt er zich door.
Ik spreek hem bijna dagelijks en hij komt
erdoor. Ik zegde hem gisteren nog: ‘Louis,
je weet dat jij, na de dood van Vic en de
moeilijkheden met Chonhas, Kishor Nagar hebt gered. Dat mag je nooit vergeten.

En nu is wellicht ook de tijd gekomen om
het in vertrouwen over te geven aan andere
medebroeders.... (Tot daar Aurel Brys)

Op 17 september schreef George Kerketta
sj. volgende:
‘L. Francken is in the hospital. Earlier he was
admitted in Ulhatu, hospital run by St.Anne’s
hospital and last week he was shifted to Mandar hospital. He was very anemic but has improved well. He has no sickness as such, but
he is very weak and needs rest and good food.
But in hospital now much good food he will
get as he needs, is not sure. Out of 10 Jesuits
who had covid-19 positive, 9 of them have
now recovered.’
Op 5 okt. schreef Aurel Brys volgende
Dag Wim en de KN groep, en vrienden,
Jullie weten dat het niet goed gaat met Louis.
Ik kom zojuist terug van Mandar Missiehospitaal waar Louis sinds een tiental dagen verblijft. Neen, Louis is echt niet goed. Ik schrok
eigenlijk toen ik hem zag deze morgen: zo
mager, moeilijk ademen (hij is meestal met
een zuurstofapparaat verbonden). Hij heeft
wellicht geen echte pijn, maar wel veel ongemak. De bloeding was gestopt gisteren na het
ontvangen van enkele units bloed, maar na
mijn bezoek was het herbegonnen. Met de Covid-19 die hij heeft sinds vier dagen, verdunt
het bloed en is de bloeding moeilijker te stoppen. Zo zegde me het hoofd van de Nursing
Department die samen met mij tot bij Louis
ging, alhoewel hij natuurlijk in Covid-isolatie is en normaal geen bezoek mag ontvangen.
Ik meen dat Louis me gehoord heeft toen ik
de lieve groeten en de hoop van de familie en
van jullie overbracht. Die zuster vertelde me
ook dat er weinig hoop is, ook al omwille van
de positieve Covid-19. Hij is zo zwak dat hij
niet naar een ander hospitaal in Ranchi kan
worden gebracht voor verdere gespecialiseerde
verzorging. Louis wordt heel goed verzorgd in
de kliniek, en de broeder die bij hem was en
ook Covid-positief werd, zorgt heel goed voor
hem. Ze delen dezelfde kamer.

Die zelfde dag, 5 oktober, stierf
Louis Francken. sj

Dirk, de neef van pater Francken, vroeg mij
een soort ‘in memoriam’ te schrijven. Die
tekst vindt u hieronder.
Louis Francken s.j. heeft zijn familie in
Vlaanderen, zijn grote familie in India en
ons, zijn vele vrienden, verlaten; zijn taak
hier op aarde zat er op.
Wij leerden missionaris Louis pas kennen toen
hij op een leeftijd dat anderen ‘op pensioen’
van de nodige rust kunnen gaan genieten, de
loodzware taak op zijn frele schouders kreeg
om zijn voorganger Vic Van Bortel in Kishor

Nagar te gaan opvolgen. Een leefgemeenschap
van 7tot 800 arme jongens leiden is geen sinecure en eigenlijk is het geen taak meer voor
een man op gevorderde leeftijd. Maar Louis
nam die taak op zich met de ernst en het
plichtsbewustzijn die hem zo eigen waren.
Het charisma, de koppige gedrevenheid en de
veelzijdige pioniersmentaliteit van Vic Van
Bortel konden moeilijk worden vervangen,
maar Louis slaagde er wel in het voortbestaan
van het prachtige socio-culturele werk Kishor
Nagar te verzekeren en het de onmisbare infrastructurele onderbouw te geven. Wij leerden hem kennen als een zachtaardig man,
luisterbereid en trouw in de uitvoering van
wat hem werd toevertrouwd. Voor wat hij
zelf niet kon, legde hij de nodige contacten en
schonk hij zijn vertrouwen aan wiens hulp hij
nodig had. Zo kon hij op de 10 jaren waarin
hij zijn laatste krachten aan de jongens van
Kishor Nagar schonk, tevreden terugkijken:
oude gebouwen werden vernieuwd, moderne
technieken zoals zonne-energie en internet
werden ingevoerd, ringmuren, waterbekkens,
slaapcomfort voor de jongens, een speelveld,
sportinfrastructuur, nieuwe varkensstallen...
het is maar een greep uit de vele verwezenlijkingen die de duurzaamheid van de gemeenschap KN moesten helpen garanderen. Infrastuur is één zaak, maar het welzijn van de
jongens een andere en een veel belangrijkere.
Ook daaraan heeft hij veel energie besteed.
Toen wij vorig jaar, op 3 november, getuigen
mochten zijn van de prachtige viering n.a.v.
het 50-jarig bestaansjubileum van Kishor
Nagar, zagen wij Fr Louis Francken als een

vermoeid maar tevreden en gelukkig man en
die dag werd voor hem, in aanwezigheid van
familieleden,vrienden, confraters, medewerkers en vooral zijn honderden jongens, een
mooie bekroning van een eindwerk dat hem
in zijn oude dagen was toevertrouwd. Wij
zullen hem als een mooi mens in alle dankbaarheid herinneren.
Guido Sweron,
voor de werkgroep Kishor Nagar

Pater Louis hield regelmatig en goed contact met
onze werkgroep

1 jongen in KN een gans
jaar onderdak, kleding, eten,
respect,vriendschap, liefde en een
menselijke en intellectuele vorming
geven...kost ca. 250 €.
DE JONGENS HEBBEN UW
HULP ECHT... BROOD-NODIG

Er werd heel wat gerealiseerd in de jaren dat
L. Francken Kishor Nagar leidde.
Toen hij de leiding op zich nam, bleek dat op
heel wat vlakken KN aan hernieuwing toe was
en samen met Walter Beck maakten zij daar stevig werk van.
Hun hoofddoel was: van Kishor Nagar een kindvriendelijke instelling te maken en tegelijkertijd
trouw te blijven aan de erfenis en de doelstellingen van de stichter Vic Van Bortel. Daarvoor
deed hij een beroep op Porticus, een steunorganisatie voor kinderbescherming die toeziet op de
rechten en de inspraak van jongeren.
Vernieuwing en herstel van de infrastructuur
(na 40-50 jaar was dit hoognodig.
(zie de foto’s van een aantal realisaties)
vernieuwde eetzaal van de staﬀ

‘powerhouse’ met generator

zonnepanelen voor

twee grote omheinde waterreservoirs

graftuin Van Bortel met Mariakapel
bedden voor de jongens
prachtig herstelde waterput .

een beveiligende ringmuur

2 inwonende zusters van St.-Anne

vernieuwde ziekenzaal met zustersverblijf

nieuwe en voldoende toiletten

nieuwe varkensstallen

L. Francken zorgde voor nieuwe vergader- en leeszaal,
een paar mooie brochures een basketbal- en sportterrein

In dit Corona-jaar leek de organisatie van
onze sponsorwandeling onbegonnen werk.
Maar opgeven is een woord
dat niet in het woordenboek van Wim en zijn
vrienden voorkomt. Op
zondag 5 september trokken zij, 2 Krissen, Sven en
Wim, op pad in het prachtige natuurlijke decor van
Eupen. Ook Sven legde de
tocht van 42km af, zelfs mét een knieblessure (naast of op zijn moutainbike). Na 11
uur zat de zware tocht erop, moe maar voldaan en in de vaste overtuiging dat de spon-

sors even enthousiast hun toegezegde steun
voor de jongensgemeenschap Kishor Nagar
zouden overmaken.
Een dikke dank-u-wel en
proﬁciat aan de moedige
stappers...!
Die willen iedereen die
hen gesponsord heeft van
ganser harte bedanken
voor hun steun en voor
het feit dat ze daarmee de
kinderen van Kishor Nagar een warm hart
onder de riem hebben gestoken.Wim liet
weten dat die sponsoring 9.046€ in het
laadje heeft gebracht!!!!

Check out on 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)

Wie ‘n bedrag zou kunnen en willen missen om 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 HaagING-rek. NL85INGB0000828228 & ABN-rek. NL46ABNA0518991830
Steeds met de vermelding: ‘jongensstad, Ranchi’. Giften vanaf 40,00 €
zijn ﬁscaal aftrekbaar (60% 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), E. Van Haellewijn, D. Van Hoydonck,

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

