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2021 werd voor Kis-
hor Nagar een jaar 
waarin veel proble-
men moesten wor-
den aangepakt en 
dat zonder dat  er 
kon gerekend wor-
den op de werk-
kracht van onze 
Vlaamse missiona-
rissen. De last van 

dit mooie project moest vanaf 2021 
ten volle gedragen worden door de In-
diase jezuïeten en hun medewerkers. 
De Coronapandemie 
sloeg op het hele Indiase 
subcontinent keihard 
toe en het waren na-
tuurlijk weer eens de 
armsten en de meest kwetsbaren die het er het 
hardst te verduren kregen. In Kishor Nagar 
was het vele maanden niet mogelijk in veilige 
omstandigheden het samenleven te organiseren. 
De jongens die een thuis hadden, of een fami-
lie/relatie die hen wilde opvangen, moesten 
noodgedwongen ‘jongensstad’ verlaten. Alleen 
de oudsten, een 150-tal, bleven er achter om 
voor alles te zorgen. Het leven en de activitei-
ten in KN stonden in 2021 grotendeels in het 
teken van pater  Louis Francken en zijn erfe-
nis, want er werd de laatste jaren 
heel wat op de spreekwoordelijke 
stapel gezet. Wellicht juist omwille 
van het feit dat de beperkte bezet-
ting minder aandacht vroeg kon 
er stevig aan de verwezenlijking 
van de infrastructuur worden ge-
werkt. 

In zijn eerste brief na het over-
lijden van wijlen pater Francken 
(18.12.2020) schreef zijn assistent-
directeur Walter Beck volgende:
Ter vervanging van Pater L. Francken was Fr. 
James Dungdung nog 
voor diens overlijden 
aangesteld tot directeur 
van Kishor Nagar. Pa-
ter Francken had hem 
bij die functie-over-
dracht nog uitgebreid 
gebrieft over de verant-
woordelijkheden. Maar 
zijn opvolger toonde 
maar weinig interesse en 
bleek bij zijn aankomst 
in KN niet erg gezond. 
Wat later kwam daar ook nog  een ernstige 
Covidbesmetting bovenop. Gedurende meer 
dan een volle maand bleef hij in quarantaine 
in KN en kwam de zorg voor hem er nog ex-
tra bij voor mij. Nadat hij negatief had getest, 
werd hij overgeplaatst naar een parochie. Dat 
was een logische beslissing want voor het werk 
in KN was hij niet fit genoeg. Ikzelf ben nu of-
ficieel aangesteld tot directeur, schatbewaarder 
en schoolhoofd van KN en op mijn schouders 
ligt nu de volledige verantwoordelijkheid voor 
‘jongensstad’. Als assistent-directeur werd mij 
de jonge priester Fr. Anuj Kumar Minj  toege-

wezen. Hij lijkt erg geïnteresseerd 
en enthousiast. Ook heb ik de 
hulp van een nieuwe scholastiek 
(jezuïet-in-opleiding), broeder 
Binay Kujur. Hij zal zich wel 
nog voluit moeten inwerken in 
het leven en de activiteiten hier.
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Op 4 januari vernamen we via Jacques De 
Ceuninck in een schrijven aan Wim Bec-
kers volgende:
In een gesprek met George Kerketta,SJ
(Province Development Director Ranchi Jesuit 
Society) zegt deze dat hij dit jaar een inspan-
ning wil  doen om directeur Walter Beck fi-
nancieel bij te springen. Hij wilde ook graag 
weten of er suggesties waren vanuit  de werk-
groep KN en welke bijdrage van de werkgroep 
zou verwacht mogen worden. Hij zei dat dat 
belangrijk is omdat vanaf 1 April (2021) alle 
giften over de staatsbank lopen zodat de rege-
ring zicht krijgt op wie wat financiert. Hij zou 
nog zo veel mogelijk voor die datum langs de 
gewone weg laten gaan. Er zal daarna zeker 
meer controle zijn, zeker als we weten dat de 
scholen van de missies zulk succes hebben en 
dat vele staatsscholen leeg staan.  
Op maandag 15 juli lazen we in een mail 
van pater Aurel Brys aan Wim:
(ingekort)
Met Kishor Nagar gaat het, meen ik, O.K. 
Walter heeft een goede Jezuïet-assistant, ze-
ker voor een jaar, indien niet meer. Ik ging 
naar KN maar Walter was voor het weekend 
bij hem thuis op een zeldzaam bezoek. Ikzelf  
werk momenteel in een parochie, bij het volk 
als priester-herder. Zo is het goed. Dat is toch 
de eerste bedoeling van priester zijn, zoals 
Louis een ware herder was voor zijn jongens 
van KN. Ik ben dicht genoeg bij Ranchi om 
mijn werk voor India Desk verder te kunnen 
doen. Mijn gezondheid is nog niet zoals het 
zou moeten. Ik meen dat met mijn Covid in 
augustus verleden jaar de longen niet meer op 
volle capaciteit functioneren. En er is ook de 
ouderdom natuurlijk, alhoewel ik daar maar  
weinig van voel. Ook dit jaar kom ik wellicht 
niet naar België en komen jullie niet naar hier, 
zeker nadat India op de zwarte lijst is komen 
te staan. Maar blijkbaar is het nu beter, alhoe-
wel de vaccinaties nog te traag gaan en er het 
gevaar van een derde golf is. Afwachten, zien 
en hopen.
Op maandag 19 juli schreef Walter Beck 
volgende aan Pol Vogelaere: 
Dear Uncle Pol,
Ranchi is ondersteboven geschud door een erg 
dodelijke tweede aanval van het Coronvirus. 
Alle activiteiten werden volledig stilgelegd. In 
de praktijk moesten de scholen verder doen met 
onderwijs on-line en de onderwijsbesturen in 

heel het land zagen zich genoodzaakt de exa-
mens van klassen IX, X, XI en XII op te schor-
ten. Hoe-dan-ook, wij moesten onze kinderen 
binnen het pand houden volgens strikte Co-
vid-normen. Die jongens konden nergens heen 
en leefden volgens een uitgekiende dagelijkse 
routine. Kinderen en ouders/voogden kregen 
financiële steun van de school om de respectie-
velijke reizen naar hun huizen/dorpen moge-
lijk te maken. Ook keken we er zorgvuldig op 
toe geen bezoeken toe te laten om zo besmetting 
op het schooldomein te voorkomen. Met de 
hulp van God hebben wij de besmettingsgolf 
overleefd. Nu dat de besmettingsdreiging van 
de pandemie terug laag is, laten we de aan-
nemer, arbeiders, metselaars enz. terug toe om 
verder te gaan met hun werk. Het irrigatiesy-
steem wordt binnenkort terug aangepakt. Wij 
zijn u dankbaar voor uw hulp daarbij en ik 
verzeker u van een kwalitatieve uitvoering. De 
vertraging in de uitvoering  was enkel te wijten 
aan een geval van heirkracht. Ik houd u op de 
hoogte.
Uit het eerste jaarrapport van Walter Beck 
als directeur van KN leren we wat volgt:

‘Reverend Father Vic Van Bortel S.J. saw 
himself as the Steward of the Lord!! Now, I 
have been handed over the “Stewardship” 
of Lord’s Garden, Kishor Nagar.
I hereby present my first annual report for 
the years 2020 to August 2021.’
(We hebben ons de redactionale vrijheid ver-
oorloofd om de tekst wat in te korten zonder 
aan de essentie van de tekst te raken.)
1. 2020 was voor Kishor Nagar een jaar 
vol droefheid. Eerst en vooral omdat we op 5 
oktober 2020 onze geliefde directeur Fr. Louis 
Francken S.J.,verloren. Sinds 6 oktober 2020, 
toen zijn stoffelijk overschot naar KN werd ge-
bracht, rust hij nu, zoals zijn voorganger Vic 
Van Bortel  op onze campus. 



Om hem daar te mogen begraven was er een 
speciale toelating nodig van de overheid en 
daarvoor hebben de jongens en de staff al het  
mogelijke en onmogelijke gedaan. Maar hun 
gesmeek en gebeden werden aanhoord. Rond 
het granieten grafmonumentje werd een muur-
tje opgetrokken en een bloemenperk aangelegd. 
Dat werk kon dankzij de steun van Ranchi 
Jesuit Society. Het was de pandemie die ons pa-
ter Louis Francken s.j. had ontnomen, maar 
het is aan ons om zijn werk verder te zetten. 
Ik doe mijn best zijn verantwoordelijkheden 

op me te nemen 
in bewondering 
voor de efficiëntie 
waarmee hij het 
werk in zijn een-
tje afhandelde en 
tijdloze systemen 
creëerde voor een 
soepele werking 
van de school. 
De 2 ‘lockdowns’ 
betekenden even-
veel bijkomende 
uitdagingen voor 

onze jongens en voor alle medewerkers. Heel 
wat kinderen konden niet anders dan op het 
domein blijven en wij moesten ervoor zorgen 
dat de 150 jongens gezond bleven en de moed 
erin hielden.
Goddank kregen wij voedselsupplementen 
vanuit een bedrijf in Mumbai, Fast & Up. 
Die supplementen hielpen de jongeren behoe-
den voor infectie, maar de jongens stonden ook 
open voor aangepaste maatregelen en volgden 
de instructies nauwkeurig.Wij maakten van 
deze relatief kalme periode ook gebruik om 
plannen te maken en de noodzakelijke infra-
structuurwerken uit te voeren.
2 Steam Cooking System: 
Het eten van de jongens werd van in den be-
ginne bereid op koolfornuizen en dat zorgde 
voor veel roet op de muren. Het was daarbij 
erg ongezond voor de koks. Reeds lang werd 
gezocht naar  een alternatief kooksysteem. Dat 

vonden we uiteindelijk in ‘koken met stoom’. 
Het idee kwam van Pater Francken! Binnen-
kort zal onze keuken worden omgebouwd en 
het nieuwe systeem geïnstalleerd.  De uitrus-
ting, die in Pune wordt gefrabriceerd, bestaat 
uit 2 kookpotten voor rijst, 2 voor de linzen 
en 1 voor de groente. De stoom zelf zal van 
een boiler buiten de keuken komen. De koker 
werkt op hout en gas en is een geschenk van 
de leverancier van de installatie.Van buiten 
wordt de stoom naar de kookpotten in de keu-
ken geleid en zo komt er geen enkele vorm van 

vuur in de keuken aan te pas. De volledige uit-
rusting is al geleverd en de gespecialiseerde in-
stallateurs vanuit Pune zullen zo snel mogelijk 
komen om alles te installeren. De voorberei-
dende werken zijn volop bezig, zoals het aan-
leggen van de platformen voor de boilers en het 
verwijderen van de oude fornuizen. Uiteraard 
zijn we erg dankbaar voor de financiële hulp 
die we voor dit werk uit Vlaanderen kregen. In 
de tweede fase van de uitvoering wordt gezorgd 
voor een biogasinstallatie die werkt met men-
selijk, dierlijk en plantaardig afval. Met dat 
gas zullen de boilers worden gestookt. Zo gaan 
we milieuvriendelijk en koolstofvrij kunnen 
koken. Totale kostprijs: ongeveer 1.5 miljoen 
INR plus de installatiekosten.(ca 20.000 €)

3. Een nieuwe leiding voor irrigatie
De plannen voor de vernieuwing van het be-
vloeiingssysteem voor de velden/akkers lagen al 

Het graf van Pater Louis 

De oude keuken

De nieuwe 
kookpotten

Het nieuwe ‘Steam Cooking’ 



lang op de uitvoering te wachten. Alles lag stil 
omwille van de ‘lockdown’.We zijn nu volop 
bezig met de aanleg van 13 zgn kamers (put-
jes) op alle strategische plaatsen waarop dan 
later de watertoevoerleidingen worden aange-
sloten. Nonkel Pol  (Vogelaere) heeft ons daar 
flink mee geholpen.
4. De eetzaal van de jongens. 
Als de nieuwe hal zal klaar zijn, dan wordt dat 
de slaapzaal van de jongens. Voorlopig slapen 
ze in een geïmproviseerde ruimte afgescheiden 
met een wand met aluminium ramen en een 
stalen deur. Die ruimte wordt later een eet-
zaal. De jongens voelen zich bij die voorlopige 
oplossing goed en veilig.

5. De bouw van een nieuwe slaapzaal
De eerste hal, die nu meer dan 50 jaar geleden 
werd gebouwd, werd al die tijd gebruikt als
slaapzaal. Die moest dringend worden ver-
vangen want de wanden toonden barsten, het
was er donker en er was te weinig verluchting.
Het nieuwe gebouw zal wellicht 2 verdiepin-
gen tellen zodat de bovenverdieping kan dienst 
doen als bibliotheek en computerklas. De hui-
dige bibliotheek zal dan ook gebruikt kun-
nen worden als slaapruimte. Omwille van de 
gevoelswaarde ervan hadden we de eerste hal 
willen behouden, maar dat was niet mogelijk 
omwille van veiligheidsredenen. De nieuwe 
slaapzaal zal luchtig en goed geventileerd zijn. 
Ook voor dit werk konden we rekenen op steun 
van onze sponsors, speciaal ter ere van Louis 
Francken. Ondertussen werden de fundamen-
ten gegoten en de dragende pilaren rechtgezet.

6. Ook de renovering van de oude gebou-
wen dringt zich op. 
In dezelfde vleugel van de gebouwen zijn er 
kamers die worden gebruikt voor berging van 
keukengerei, koffers van de jongens uit de ho-
gere klassen en het verblijf/bureau van de di-
recteur. Daarboven bevindt zich ook de kof-
ferruimte voor de kids tot/met klas 6. Het is 
daar donker, overvol en met gaten in de vloer. 
Daarenboven bewaren 7 klassen er hun kof-
fers met eetborden, kleren en persoonlijke be-
zittingen. De toegang waarlangs de jongens 
een paar keer per dag op-en-af moeten, is een 
gevaarlijke trap. Omdat die ruimte moeilijk 
kan afgesloten worden en blijven, wordt er re-

gelmatig gestolen uit de koffers van de jongens. 
Om dat probleem op te lossen, plannen we een 
paar lichte constructies boven op de kamers 
waar de oudste jongens verblijven. Op ieder 
gebouw creëren we zo voldoende ruimte voor 
de koffers van elk 2 klassen.  
7. Een verdieping boven op het gebouw 
van de huidige bibliotheek. 
Het is de bedoeling om daar een slaapkamer, 
badkamer met zitplaatsje en keukentje in on-
der te brengen als mogelijke gastenkamer. De 
bibliotheek verhuist dan naar de 1ste verdie-
ping en de benedenverdieping wordt een slaap-
zaal voor de jongens. De toestemming van de 
‘provinciaal’ (jezuïeten) is er al, nu alleen nog 
zoeken naar de nodige financies.



8. Een bijkomende ruimte voor de stapel-
bedden 

Momenteel staan de slaapzalen te vol en er is te 
weinig ruimte tusssen de bedden. In een noodsi-
tuatie zou ontruiming leiden tot chaos! Als tij-
delijke situatie slapen nu de jongens van hogere 
klassen samen in een overvolle slaapzaal met 
de jongeren. Dat kan zo niet langer: de gro-
tere jongens moeten ruimte krijgen om apart 
te slapen. 
9. Afwatering: 
Het regenwater dat van de straat en de speel-
plaats komt, wordt nu eenvoudig naar een 
grote vijver geleid zonder dat er grond wordt 
meegevoerd. Ook dit werk werd mogelijk 
dankzij sponsorgeld. 
10. Het oude dak 
De vervanging van de oude dakplaten boven 
op de veranda van de keukens van de staff en 
de jongens is ook tot een goed einde gebracht. 
11. Prikkeldraad 
Omdat onze buren tegen onze ringmuur bou-
wen en hun dak dan op de muur laten rusten 
(met afwatering op onze grond) en hun kin-
deren over de muur klauteren, zijn we bezig 
prikkeldraad te spannen op sommige delen 
van de afsluiting.`
12. Mary’s Meals: 
De organisatie BREAD (Board For Research 
Education and Development) is ermee ak-
koord gegaan om 1 maaltijd per dag voor 
onze jongens te voorzien. Dit project draagt 
de naam “Mary’s Meals, India”. Deze gunst 

maakt ons erg blij. 
Omwille van de Co-
vid 19 maatregelen 
voorziet de organi-
satie ons van droog 
voedsel en handzeep. 
Financieel  betekent 
het voor ons een erg 
welgekomen hulp en 

de jongens krijgen nu dagelijks gezonde voe-
ding, dankzij ‘Mary’s Meals’.
13. Eieren voor de jongens: 
Vanaf het begin van de lockdown heeft Rotary 
Club North (India) ervoor gezorgd dat we elke 
maand heel wat leggers met eieren krijgen en 
die helpen ons de jongens gezond en gelukkig 
te houden.
14.  Mango’s 
Er waren dit jaar mango’s in overvloed en de 
jongens hebben er een maand lang van kun-
nen genieten. Ook de papaya’s deden het goed.

15. Tuin en velden
Omwille van de lock-
down en het verbod 
op kinderarbeid zijn 
we moeten stoppen met 
onze rijstoogst buiten 
het domein van Kishor 
Nagar. Wij leggen  ons 
nu toe op de teelt van 
zoveel mogelijk groente 
en fruit binnen de mu-
ren van de campus.
16. De studies.
De Matriculation Examination voor 2020-
2021 gaf voor ons het volgende resultaat: van de 
35 boys slaagden er 33 in 1st Division en 2 in 
2nd Division. Dat niemand faalde, is een goed 
resultaat. Onder toezicht van het Covid19-
protocol organiseren wij bijwerkingsklassen 
voor de belangrijkste vakken voor de hoge-
schoolstudenten. De leraars komen naar school 

om les te geven 
op hun nor-
male lestijden. 
Onze jongens 
doen het echt 
goed.

Dit is verleden tijd!



te oefenen op vele domeinen en hij stond me bij 
als hij aanvoelde dat ik in de problemen zat. 
Ik kan hem en de Heer niet genoeg bedanken 
dat hij mij een radertje laat zijn in het wiel 
dat KN draaiende houdt. Mijn oprechte dank 
gaat uit naar alle sponsors en milde schenkers. 
Ik wil hen allen ook verzekeren dat Kishor 
Nagar een thuis wil zijn voor jongens die echt 
hulp nodig hebben, dat ze er gelukkig kunnen 
samenleven en zich kunnen voorbereiden op 
een verder leven.
Fr. Walter Beck, Director
Kishor Nagar,

17. Sport en spel 
Om hun lichaam fit en in conditie te houden 
wordt er regelmatig gevoetbald en basketbal 
gespeeld. Daarbij gebeuren er natuurlijk regel-
matig accidentjes, dat is normaal. Ooit schreef 
Vader Vic Van Bortel: ’Hier in KN leren we dat 
wij elke dag geconfronteerd worden met uit-
dagingen. Daar lopen wij niet van weg want 
opgevers kunnen nooit winnen. Wij staan niet 
stil bij de hindernissen op onze weg’. Ik heb 
het geluk gehad samen te kunnen werken met 
iemand als Vader Louis Francken, een zo er-
varen man en iemand vol kwaliteiten. Onder 
hem leerde ik de administratie als hoofd van 
deze school. Hij gaf mij de vrijheid om mezelf 

Oud-leerlingen Kishor Nagar
Raphael Tigga, die een 15-tal jaren zelf bewoner 
was van Kishor Nagar, liet mij (Guido) in okto-
ber weten dat er een oud-leerlingenvereniging op 
het getouw staat. Ze organiseren bijeenkomsten via 
whatsapp. Een van de eerste van hun activiteiten 
zal zijn: een eerbetoon aan de leraars die tegen een 
erg lage vergoeding zich hun leven lang hebben in-
gezet voor de jongens. Ook willen ze met financiële 
steun jongens, die daarvoor niet de nodige middelen 
of zelfs ouders hebben, helpen hun studies verder te 
zetten aan een college of een technische hogeschool. 
Een prachtig initiatief!

De nieuwe direc-
teur, 

Walter Beck, 
te midden van 
zijn jongens.

Oud-leerlingen bij de lustrumviering



Afscheidsviering voor Pater Louis 
Francken in Wuustwezel

Op 5 oktober 2020 hebben we met veel pijn 
in het hart moeten afscheid nemen van onze 
geliefde Pater Louis Francken. Vanwege de 
corona-omstandigheden is de afscheidsviering 
in zijn geboortestad Wuustwezel pas 1 jaar 
later kunnen doorgaan, nl op zaterdag 25 
september 2021. De opkomst in parochiekerk 
O.-L.-Vrouw was groot. De families Francken 
en Van Bortel waren in grote getale aanwezig, 
leden van de Kishor Nagar werkgroep, vele 
vrienden, stadsgenoten, collega-Jezuïeten... Ie-
dereen, die Pater Francken gekend heeft, heeft 
een enorm respect en sympathie voor zijn le-
venswijze en zijn verwezenlijkingen in India 
ontwikkeld. Deze gevoelens kwamen tijdens 
de viering tot uiting in de lezingen door ver-
schillende geestelijken, familieleden en de Kis-
hor Nagar werkgroep. Het was een mooi en 
sereen afscheid. Na de viering waren we door 
de familie Francken uitgenodigd en wandel-

den we in groep naar zaal Den Ark voor de 
koffietafel. Een gezellig samenzijn met lekkere 
broodjes en koffiekoeken. Op de achtergrond 
werden foto’s gepresenteerd van Pater Francken 
en de jongens van Kishor Nagar. Het was een 
reünie met vele vrienden, die we sinds corona 
niet meer in levende lijve gezien hadden. Tege-
lijkertijd hebben we ook nieuwe, interessante 
mensen leren kennen, ook initiatiefnemers van 
andere bewonderenswaardige projecten in In-
dia...
Met gemengde gevoelens reden we nadien te-
rug naar huis. Langs de ene kant triest door 
het afscheid en het zwaar verlies, langs de an-
dere kant met een warm gevoel wetende dat er 
nog vele sympathisanten zijn die mee zullen 
blijven werken aan de verdere toekomst van 
Kishor Nagar. Met veel dank aan de warme 
familie Francken die hun broer, oom... een 
zeer mooi en onvergetelijk afscheid bezorgd 
hebben. (Verslag door Wim Beckers)
Op 9 mei bereikte ons het bericht van het 
overlijden van pater Isaac Tete. Hij was 
6 tot 7 jaar actief verbonden aan KN als 
assistent van Vic Van Bortel.

1 jongen in KN een gans jaar onderdak, kleding, eten, respect,vriendschap, 
liefde en een menselijke en intellectuele vorming geven...kost ca. 275 €. 

DE JONGENS HEBBEN UW HULP ECHT... BROOD-NODIG 

 Op 28 augustus werd het graf van pater 
Louis Francken plechtig ingezegend.



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 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, Walter Beck
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

Ook in dit 2de Coronajaar kon de sponsor-
wandeling enkel in een erg beperkte groep 
plaatsvinden.  Dit gaf Wim en zijn gezellen 
wel de opportuniteit om een andere en ver-
dere locatie te kiezen. 
‘Onze zeer trouwe sponsor Willem Bonneux is 
van Sint-Truiden naar het prachtige Ronse in 
de Vlaamse Ardennen verhuisd. Kris en ik zijn 
hem 1 dagje gevolgd. In Ronse vindt jaarlijks 
de traditionele Fiertelommegang plaats, een 
wandeling van 32km. Voor Willem was het 
een koud kunstje om de Fiertel uit te breiden 
tot een mooie wandelroute van 42km. Afspraak 
voor vertrek was vrijdagochtend 3 september 

om 8u aan de basiliek van Ronse. Ber-
nard, een vriend van Willem en Ron-
senaar, vergezelde ons de eerste 21km. 
‘s Middags konden we even uitblazen 
en iets drinken in de gezellige tuinbar 
van een andere vriend, Kristof. De na-
tuur en het landschap in de Vlaamse 
Ardennen zijn prachtig. Jammer dat 
onze kinderen de plaatselijke alpaca’s 
niet hebben kunnen bewonderen. In 
vergelijking met onze Haspengouw 
Challenges en zelfs met de Ardennen 

Challenge van vorig jaar was het landschap 
toch een stuk heuvelachtiger met heel wat 
meer hoogtemeters. Gelukkig was het de zon-
nigste dag van alle voorbije sponsortochten. 
Moe maar voldaan (en met de nodige blaren) 
kwamen Willem, Kris en ik rond 18u15 terug 
aan de basiliek van Ronse aan.  Met een gezel-
lige babbel als afsluiter. We zijn blij te kun-
nen melden dat we reeds 10.392 euro hebben 
ingezameld voor de jongens van Kishor Nagar 
(stand op 9 oktober! )’(Verslag Wim)
De moedige stappers willen een verdien-
de proficiat en dank ook doorspelen naar 
alle gulle sponsors.

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

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


