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2022 werd voor Kishor Nagar een 
moeilijk jaar waarin Covid-19 nog 
een lastige hindernis vormde, maar 
ook heel wat infrastructuurwerken 
moesten werden gerealiseerd. Walter 
Beck sj. kreeg deze bijzonder zware 
taak op zijn schouders zonder dat 
hij nog verder op de werkkracht van 
onze Vlaamse missionarissen kon 
rekenen. 
Alles bij mekaar heeft het leven in Kishor 
Nagar weer zijn normale gangetje gevonden, 
hoewel de Coronapandemie nog regelmatig

roet in het eten komt gooien. Daar kan pater 
Brys van meespreken want die had het virus 
voor de zoveelste keer weer te pakken. Hij is 
momenteel de laatste en enige Vlaamse mis-
sionaris die nog actief is in de Ranchipro-
vincie van de jezuïeten. Voorlopig mogen we 
nog op hem rekenen als de go-between tus-
sen het ‘thuisfront’  en de Indiase missie. Als 
vroegere confrater en vriend van Van Bortel 
en Francken volgt hij de jongensgemeen-
schap KN zo goed als het kan op en volgt 
hij hier in Vlaanderen de werkzaamheden 
van onze KN-werkgroep. Aurel Brys (80) 
werd op 8 april 1972 priester gewijd en is al 
sinds maart 1966 werkzaam in India. Wij 
wensen hem van hieruit nog vele vrucht-
bare,  en vooral heel veel gezonde jaren, en 
een ‘dikke PROFICIAT voor zijn gouden 
priester jubileum.
Op 5 oktober schreef ons directeur Wal-
ter Beck volgende:
Heel veel groeten vanuit 
Kishor Nagar, Namkum, 
Ranchi.
Het is alweer 2 jaar ge-
leden dat Pater Louis 
Francken van ons heen 
ging. In de overtuiging 
dat niets uw en ons verlies 
kan verlichten, laten we u weten dat wij hem 
vandaag in herinnering willen brengen. Dat 
deden we deze morgen door voor hem een 
heilige mis op te dragen in onze kapel, samen 
met de jongens en de staff. Wij baden ook ter 
intentie van u allen, zijn familie en kennis-
sen. Na de mis brachten wij hulde aan Pater 
Louis Francken. Wij koesteren vandaag ook 
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zijn geest in ons hart en gedachten want wij 
herinneren ons nog levendig de mooie tijd die 
we samen deelden tijdens zijn leven. Alles 
verloopt in Kishor Nagar naar wens en wij 
hopen dat het voor u hetzelfde mag zijn.
Met onze oprechte dank en groeten.
Fr. Walter Beck

Op 10 februari van 
dit jaar verloor Kis-
hor Nagar ook weer 
een van zijn belang-
rijke contacten in 
Vlaanderen. Marc 
Dejan was voor Jon-
gensstad vele jaren 
een regelmatige be-
zoeker, promotor én 

sponsor. Vele tientallen studenten (waaronder 
zijn zoon Bram en  Wim Beckers in 2003) 
begeleidde hij ter kennismaking naar India en 
KN! Ook maakte hij verscheidene jaren actief 
deel uit van onze werkgroep Kishor Nagar.

Op 7 oktober ll stuurde directeur Walter 
Beck ons een tussentijds verslag over het 
leven in Kishor Nagar. Hierin lezen we: 
(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. Op 5 april van 2022 ging een nieuw 
seizoen van start 
met heel veel moed en enthousiasme. 
De jongens waren er klaar voor en keken 
uit naar de verschillende activiteiten die de 
jonge , briljante geesten opvoeden en ver-
lichten. Omdat het de eerste dag was van 
de wekelijkse activiteiten van de sessie, kre-
gen de jongens de 
kans om na een 
maand afwezig-
heid in hun nieu-
we klas, met een 
frisse geest, hun 
mening te geven. 
Dat gebeurde die 
week voor de jongens uit de klassen II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX en X. Ze konden 
vrijuit neerschrijven hoe ze hun verblijf  el-
ders hadden doorgebracht en hoe ze hun eer-
ste dag terug ervaarden. Ook konden ze on-
gedwongen vertellen waarom ze al-dan-niet 
van Kishor Nagar houden en blij waren er 
terug te zijn. Het bleek een prachtige schrijf-
oefening waarbij ze recht uit het hart hun 
gevoelens neerschreven over Kishor Nagar. 
 
2. Op 28 augustus werd in de grote zaal 
van Kishor Nagar een competitie in ‘ka-
rate’  van het district Ranchi georganiseerd. 
24 jongens van KN namen er aan deel en 
sleepten 3 gouden, 4 zilveren en 6 bronzen 
medailles in de wacht. Van een prestatie ge-
sproken waarop ze trots konden zijn!
3. Op 24 en 25 sept. werd het Vic Van 
Bortel Memorial Munna Voetbaltoer-
nooi georganiseerd. 
Voor die gelegenheid werden  4 voetbalvel-
den ingericht. 24 teams uit verschillende 
scholen namen er aan deel en elk team moest 
5 wedstrijden spelen. In zijn openingstoe-
spraak bracht de directeur Vader Van Bortel 
in herinnering en brachten de aanvoerders 
van alle teams hulde aan hem door een 
bloem neer te leggen bij zijn foto. De finale-
wedstrijd werd gespeeld tussen de teams van 

Er zijn verschillende motieven te noe-
men om veel aan sport te doen. Eén 
ervan is namelijk gezond te blijven: 
‘mens sana in corpore sano’ (een ge-
zonde geest in een gezond lichaam). 
Andere belangrijke motieven zijn ple-
zier maken, uitdagingen aangaan, een 
leuke activiteit, jezelf tegenkomen en 
verbeteren, sociale contacten opdoen, 
vrienden maken... 
Daarnaast heeft sport ook een on-
miskenbare opvoedkundige waarde. 
Kinderen leren door sport normen en 
waarden, samenwerken en leren om-
gaan met winst en verlies, fair play. 
Ook kan door sportdeelname crimi-
neel gedrag en ander probleemgedrag 
afnemen.
Directeur Walter Beck hecht veel be-
lang aan de opvoedkundige waarde 
van sport, zoals we kunnen vaststellen 
in zijn meldingen uit Kishor Nagar.



Sint-Ignatius 
High School 
uit Gumla en 
van Kishor 
Nagar. Onze 
jongens wer-
den gehuldigd 
als de kampi-
oenen! 

4. Op 28 tot/met 30 september werd een 
voetbaltoernooi Guru Bhakti Munna  
gespeeld in Gumla (150 km van Ranchi).
Onder een grote publieke belangstelling 
speelden 18 teams voor de beker. Het KN-
team nam deel in 3 wedstrijden,  2 kwart-
finales, een halve finale en de finale. Ons 
team mocht de trofee in ontvangst nemen.

5. Schoolresultaten.
Van 9 tot 17 september  vond de eerste 
examenperiode plaats en op 30 september 
ontvingen de jongens hun eerste tussentijds 
rapport. De resultaten waren bevredigend 
en bemoedigend. Daarop volgde van 30 
september tot 8 oktober de ‘Durga Pujava-
kantie’ waarin de jongens de kans kregen om 
naar hun respectievelijke families/dorpen te 
gaan. Vanaf 10 oktober moest dan iedereen 
weer terug zijn.
6. Algemeen.
Het gaat goed met 
Kishor Nagar. Alle 
personeel, de collega’s 
en de studenten  zijn 
behulpzaam en wer-
ken heel goed samen 
bij het runnen van 
zowel het grote gezin als de school.
Directeur Walter Beck wordt bijgestaan door  
2 assistenten: pater Patrick Xalxo en broeder 
Alfred Baxla. Zij doen hun best om zich in 
de gemeenschap in te werken, met goed re-
sultaat. De kwaliteit van de maaltijden is 

goed, lekker en voedzaam. dat is dank zij de 
maaltijdhulp van Mary’s Meals, gesponsord 
door ‘Bread’ (Board For Research Education 
and Development). De jongens zien er over 
het algemeen vrolijk en tevreden uit met de 
eenvoudige voorzieningen en het eten. Dat 
heeft een gunstige invloed op hun studie, 
hun lezen en ze verwerven zo allerhande 
kennis. Ook nemen ze met plezier deel aan 
de omlijstende activiteiten. Ze zijn leergierig 
en helpen waar het kan en het nodig is.
6. De nieuwe slaapzalen.

De bouw van de nieuwe ‘Fr. Louis Francken 
Memorial Dormitories’ is volledig af. De za-
len werden uitgerust met luchtige ramen, 



ventilatoren, voldoende verlichting en sta-
pelbedden. De jongens van de klassen VI, 
VII, VIII, IX en X hebben er ondertussen al 
hun intrek genomen en beschikken nu alle-
maal over een eenpersoonsbed om te slapen.

Dank zij mailberichten (20.03 en 03.05)  
van Jacques De Coninck en foto’s van zijn 
neef en Fr. Georges Kerketta konden wij 
de bouwwerken in KN mooi volgen.

7. Bouwwerkzaamheden.
Bovenop de bestaande bibliotheekhal wordt 
er een 1ste verdieping gezet. Dit werk werd 
mogelijk gemaakt met de financiële steun 
van Mevr. Greta Vermeersch. Een deel van 
het uitbreidingswerk aan de westelijke en 
oostelijke kant (zoals ‘n buitentrap) werd 
met de hulp van St. Xavier’s College Ran-
chi mogelijk gemaakt. Die ruimte op de 1ste 
verdieping zal later plaats bieden voor een 
eetkamer, een leeszaal, twee woonkamers 
met aangrenzende badkamer en een kleine 

keuken voor speciale gelegenheden. Het res-
terende deel zal worden gebruikt als biblio-
theek en computerlokaal. De constructie is 
nog in volle uitvoering.Verder wordt nog een 
klein deel van de domeinomheining voor-
zien van prikkeldraad, maar dat werk is 
nog niet klaar.
Wat moet er later nog gebeuren?

Dat leren we uit een brief die Walter Beck 
op 7 juli ll. naar Pol Vogelaere schreef en 
waarin hij hem om hulp vroeg.
‘We hebben dringend behoefte aan de we-
deropbouw van de bestaande tractorloods. 
De huidige structuur is roestig, zwak, be-
schadigd en wankel. Er bestaat instortings-
gevaar. De dakplaten zijn erg oud en ge-
scheurd. De doorlekkende regen verandert de 
aarden vloer telkens weer in een modderbad 
en daardoor kunnen we er nog moeilijk in de 
moessontijd de tractoren, de dorsmachine en 
andere apparaten in onder brengen. Door al 
dat vocht wordt de muur aangetast en laten 
het pleisterwerk en de verf los. De kostprijs 
van zo’n reparatie wordt op 854.320 INR 
geraamd (ca. 11.000€)’. 

Wat met de oudere staff-leden en vroe-
gere medewerkers van Van Bortel?
De erfenis van Vic Van Bortel is aan ver-
nieuwing, uitbreiding en vervanging toe. 
Dat is na 53 jaar niet zo verwonderlijk. 
De meeste aandacht gaat er daarbij naar 
de gebouwen en de infrastructuur in het 
algemeen, maar de medewerkers uit de 
pionierstijd zijn in diezelfde periode ook 
oud en versleten! Die mensen hebben hun 
beste krachten aan Kishor Nagar besteed 
tegen een erg lage vergoeding en aan de 
opbouw van een pensioentje werd toen 
niet gedacht of er was geen geld voor. Zo 
bereiken ons sporadisch over die medewer-

Dit masterplan legde pater Francken in 2018 
voor op een vergadering van onze werkgroep KN



kers spijtige berichten. 
Zo raakte onlangs een 
van de stafdocenten 
Nazarius Kandulna 
verlamd en het waren 
de oud-studenten die 
hem moesten helpen 
om de kosten van be-
handeling en medicij-
nen te betalen! Ook 
trachten die ‘alumni’ 
de oudgedienden wat 
verder te helpen met 
bijv. warme sjaaldoe-

ken  en wat geld. Daarbij willen ze uiting 
geven aan hun dankbaarheid voor de goede 
zorgen die zij ooit als inwoners van KN van 
die pioniers mochten ontvangen. Paters Vic 
Van Bortel en Louis Francken waren het die 

al die jaren de  lei-
ding hadden en de 
verantwoordelijk-
heid voor die grote 
j ongen s f ami l i e 
torsten. Maar dat 
konden zij alleen 
maar met de hulp 
van medewerkers 
die daarvoor nauw-
lijks een vergoeding 

konden onvangen, zeg 
maar vrijwillige 
enthousiaste-
lingen. Zij  ook 
verdienen onze 
aandacht, waar-
dering  en steun 
waar nodig. 

In een mailrapport van Jacques De Co-
ninck op reis in India (28 nov. jl) lazen 
wij volgende:

De gevolgen van Covid in de scholen in 
India zijn niet min. Vele oudere leerlingen 
zochten ondertussen werk en kwamen 
niet terug opdagen. De eerste 2 klassen 
zijn halfleeg. Vele ouders zullen opnieuw 
overtuigd moeten worden om hun kinde-
ren naar school te sturen en dan spreken 
we nog niet over de opgelopen leerachter-
stand. In het Indiase binnenland was en 
is afstandsonderwijs zo goed als onmoge-

lijk. In de meeste scholen zijn er minder 
tot veel minder leerlingen. Ook in Kishor 
Nagar is het aantal jongens teruggelopen. 
Er verblijven er nu nog 550. Ik was wel 
positief verrast door de evolutie van de 
infrastructuur die er in die 3 jaar (2019-
2022) enorm op is vooruitgegaan.
Verder schreef hij in zijn ooggetuigen-
verslag:                                               
Zoals altijd besluit ik ‘n bezoek aan Jhark-
hand en Chattisghar in Kishor Nagar.
Ik werd ontvangen door fr Walter Beck. 
De eerste indruk in KN is een van goede 
organisatie en netheid. Ik werd er op de 
traditionele manier verwelkomd 

en we legden een bloemetje neer op het 
graf van fr Francken.

Daarna volgde een uitgebreide rondlei-
ding.
De nieuwe slaapzalen zijn volop in ge-
bruik, maar ze liggen overvol en zijn bijge-
volg gevaarlijk in geval er paniek zou zijn, 
b.v. bij brand. Zelfs na de voltooiing van 
de nieuwe slaapzaal boven de bibliotheek 
zal er nog bijkomende slaapgelegenheid 
moeten worden voorzien. De nieuwbouw 
is niet enkel een bijkomende verdieping, 
maar het gebouw werd ook aan de zijkan-
ten uitgebreid o.a. met een de trap.
Nu slapen er nog altijd een 20-tal klein-
tjes tegenover de keuken, een aantal naast 
de keuken of in de 2 studiezalen.
Gelukkig niet meer, zoals vroeger, op de 
grond in de grote zaal. In het regenseizoen 

Oud-leerlingen bij 
de lustrumviering

Nazarius bij de viering 
in 2019 als koorleider



onvoldoende is, maar alle beetjes helpen.  
Ter info: het dagelijks rijstverbruik in 
Kishor Nagar bedraagt 350 kg. 
Het valt bij een bezoek ook op dat het 
‘green project’ van pater George Kerketta 
zichtbaar resultaat heeft opgeleverd: 20 
sinaasappelbomen, 100 litchibomen, 
160 mangobomen en bananenstruiken. 

Ook zagen we een veld vol met Moringa-
planten: het blad en de vruchten hebben 
een hoge voedingswaarde (veel vitamines 
en mineralen) en medicinale toepassin-
gen. De zaden ervan  zuiveren water en 
bevatten veel olie. (info  internet)  
Het was het uur dat de jongens op het 
veld aan ’t werken waren (1 uur per dag) 
of bloemen pluk-
ten voor hun dal 
(groentesaus).

Het waterproject van Pol maakt het werk 
gemakkelijker en 
bespaart ook heel 
wat water. Deels 
nog niet afge-
werkt maar toch 
al in gebruik voor 
de bevloeiing. 
Er wordt echt wel spaarzaam omgespron-
gen met materialen: (bijv.) het nieuwe ma-
teriaallokaal aan de buitenkant van het do-
mein wordt gemetseld met bakstenen van 
de afbraak van de oude slaapzaal.
Met de koeien (42) waren er op dit ogen-

zou het overi-
gens niet meer 
kunnen want 
het dak is dus-
danig lek dat 
de zaal onder 
water komt te 

staan. (Zie verder)
Het is normaal dat er 
meer ruimte nodig is 
nu de jongens in bed-
den slapen i.p.v. op de 
grond. Bovendien met 
minder gezondheidsrisi-
co’s nu ze over mosquito-
netten beschikken. Er is 
nog mogelijkheid om 

bijkomende verdiepingen te bouwen: o.a. 
boven de nieuwe slaapzaal, boven de bi-
bliotheek, kunnen nog 2 verdiepingen ge-
bouwd worden en boven de nieuwe ‘Louis 
Francken dormitory’ kan er ook nog een 
verdieping komen. 
Het vroegere, stoffige, centraal gelegen 
sportveld heeft nu, mits voortdurend 
sproeien met water uit de rivier, een 
prachtig grasveld. 

Een andere positieve evolutie is de keu-
ken: vergeleken met vroeger is het nu een 
paleis geworden! Bovendien geeft het ko-
ken met stoom ook een veel smaakvoller 
eten.
Ondertussen hebben ze in KN ook de hulp 
gekregen van Mary’s Meals (zie verslag dir. 
Walter). Dit is een NGO uit Noida die 
helpt bij het geven van een middagmaal 
op de scholen (om de kinderen naar de 
scholen te lokken). Normaal komt Kishor 
Nagar hiervoor niet in aanmerking omdat 
het hier gaat om internen, maar gezien 
het bijzondere van Kishor Nagar hebben 
ze hier een uitzondering toegestaan. Zij 
geven per kind 250 gr rijst, wat voor deze 
jongens, die ook nog wat buiten werken, 



blik wat problemen: heel wat kregen op-
gezwollen poten. De dierenarts heeft ze in 
behandeling en het zou goed komen.

 
Uiteraard heb ik ook de communicatie (of 
het gebrek daaraan) ter sprake gebracht.Ik 
heb pater Walter gesuggereerd om even-
tueel de (oud)studenten hieraan te laten 
werken op de computers. Maar wat blijkt: 
geen van de beschikbare computers werkt 

nog. 10 jaar geleden kwamen er 20 en later 
nog eens 10 computers, maar van een heel 
goedkope soort: in India geassembleerd. Die 
hebben echter nooit goed gewerkt. Nieuwe 
computers zijn een absolute noodzaak.
Andere dringende werken: het dak van de 
grote zaal is 52 jaar oud en zo lek als een 
zeef! Ook de 
kolenhokken 
zullen moe-
ten worden 
aangepakt. Er 
wordt inder-
daad nog altijd met vette kolen gestookt, 
omdat gas veeeeeeeel duurder is.
Alles samen ben ik positief gestemd over 
mijn bezoek aan Kishor Nagar.
Tot zover het rapport dat Jacques De Co-
ninck aan de werkgroep KN liet geworden. 
waarvoor onze oprechte dank.

1 jongen in KN een gans jaar onderdak, kleding, eten, respect,vriendschap, 
liefde en een menselijke en intellectuele vorming geven...kost ca. 285 €. 

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

Het is wellicht 
goed om pater 

Walter Beck sj. te 
bedanken voor zijn 

prachtig werk in 
en voor zijn grote 
jongensfamilie en 
hem te laten weten 

dat hij op onze 
steun kan blijven 

rekenen.



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, Jacques De Coninck
Medewerkers: H. Verborgh, W. Beckers, H. & P. Van Haellewijn-Van Bortel, 
P. Vogelaere, A. Brys sj (India desk), E. Van Haellewijn, D. Van Hoydonck, J. De Coninck
Verantw. uitgever: Hanne Verborgh, Edegem // e-post: hanne.verborgh@hotmail.com

Voor het eerst sinds 3 jaar konden we onze 
sponsortocht voor Kishor Nagar opnieuw met 
een grotere groep laten doorgaan. We begaven 
ons naar Zoutleeuw om net zoals in 2017 
onze tocht van start te laten gaan in het mooie 
provinciedomein Het Vinne. Op zaterdag 3 
september verzamelden we rond 10u in het 
prachtige Vinne met een 50-tal deelnemers, 
waaronder niemand minder dan Pater Aurel 
Brys. Hij is de allerlaatste overgeblevene van 
meer dan 500 Vlaamse Jezuïeten die zich in 
de streek van Ranchi vestigden, dus niet min-
der dan de ‘Laatste der Mohikanen’.

Traditiegetrouw koos het merendeel van de 
deelnemers voor de wandeling van 5km, 
die ouders, kinderen en ook 2 wandellustige 
hondjes rond het meer van Het Vinne leid-
de. Na afloop van de tocht kon deze groep 
genieten van een drankje en een maaltijd in 
brasserie De Winning.

(Verslag Wim)
De moedige stappers willen een ver-
diende proficiat en dank ook doorspe-
len 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)

De mannen die de ‘kar’ trokken en ook 
nog eens de 42 km aflegden!!!


