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Poverello, 

een nieuwe beweging. 

 

 

 

 

“Poverello”, zo werd Franciscus van Assisië 800 jaar geleden genoemd.  Het is het Italiaans voor 

‘kleine arme man’.  Nadat hij al zijn bezittingen had weggegeven, ging hij leven tussen bedelaars en 

melaatsen, in navolging van Christus.  Hij wist dat hij veel tekort kwam en een zondig mens was, maar 

bezielt tot op vandaag duizenden mensen door zijn radicale levenswijze. 

Vele keizers en pausen hebben minder invloed gehad op de samenleving en de Kerk, dan deze 

kleine arme man.  Niet door te protesteren, maar door Jezus authentiek na te volgen, blies hij de 

christelijke waarden als onthechting, vrede, liefde voor de natuur, de medemens en God, nieuw leven in. 
Wat een boodschap voor wie zich klein en arm weet ! 

 

INLEIDING. 
 

In 1978 begon Jan Vermeire samen met enkele medewerkers een dagonthaal in de Brusselse Marollen.  Nu 

zijn er 14 Poverello adressen in België.  Op deze verschillende plaatsen zetten wij, d.w.z. een 400 vrijwilligers, ons 

in met hart en ziel.  Voor iedereen die er langs komt, met kleine of grote noden, proberen we een thuishaven te zijn 

van waaruit men, als het moment gekomen is, met nieuwe krachten en nieuwe moed weer kan uitvaren. 

Het contact met mensen die dakloos zijn en verstoten uit de maatschappij, die verslaafd zijn aan alcohol, 

drugs of medicijnen, die ziek, gehandicapt of depressief zijn, met mensen die alleen op de wereld zijn en op de 

dool, met jongeren die zoeken naar de echte zin van het leven, heeft ons duidelijk gemaakt dat de armoede in onze 

‘samenleving’, waar zoveel in overvloed is, nog dikwijls voorkomt en veel meer gezichten heeft dan geen geld, 

geen eten of geen dak hebben. 

Door deze dagelijkse confrontatie werden we verplicht steeds opnieuw naar antwoorden te zoeken en 

hebben we veel geleerd, met vallen en opstaan.  De kreet van onze medemens in nood heeft ons hart geraakt en 

doen zoeken naar de juiste hulp.  Soms kunnen we zelf iets doen, soms doen we beroep op bestaande diensten, 

soms kunnen we niets doen en worden we geconfronteerd met onze eigen onmacht.  We moeten wachten tot de 

andere de aangeboden hulp wil of kan aanvaarden, maar intussen blijven klaarstaan. 

Het betekent dat we steeds proberen ons hart open te houden voor onze medemens en onszelf niet op de 

eerste plaats te zetten.  Het betekent liefde uitdragen, niet ophouden mensen graag te zien; de enige manier om 

anderen gelukkig te maken en zelf gelukkig te worden.  Het is antwoorden op Gods liefde, op Jezus’ gebod: 

“Bemint elkander zoals Ik u heb bemind.” 

Hieruit is een eigen manier van werken gegroeid om, als gewone mensen, iets te doen voor medemensen in 

nood.  Het is een ander dienstbetoon dan hetgeen elders gebeurt, het is een aanvulling, zo hopen we. 

Op de ontmoetingsdagen van de medewerkers werd heel wat ervaring uitgewisseld en nagedacht over hoe 

we de werking kunnen verbeteren.  Verder heeft de ontmoeting met volwassenen en jongeren, die om informatie 

vragen en die soms moeilijke en kritische vragen stellen, ons aangezet om na te denken en te proberen ons zoeken 

en pogen te verwoorden. 

Voor iemand die nog nooit of slechts een korte tijd in Poverello is geweest, is het moeilijk er zich een juist 

en volledig beeld van te vormen.  Het is niet te vatten in structuren en theorieën, alles is ontstaan en gegroeid 

doordat we op gebeurtenissen, situaties, vragen of aanbiedingen moesten reageren. Iedereen die in Poverello langs 

kwam of er zich ten dienste stelde, heeft, bewust of onbewust, de weg van Poverello mee bepaald.  Het is nooit 

geworden zoals gedacht of gepland werd; het blijft nog steeds groeien en evolueren door mensen die bewogen 

worden door hun medemens in nood en die in beweging gezet worden door de Liefde.  

Met deze brochure hopen we aan al wie er interesse voor heeft een beeld te geven van wat er allemaal leeft 

in Poverello.  Voor (kandidaat) medewerkers kan het een kleine gids zijn. 

Hopelijk wordt het ook een aanzet tot bezinning en inzet! 
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1. ONTHALEN IN POVERELLO. 

1.1. Is het een sociale dienst? 

Elke dag, van 9 tot 17 uur, staat het deurtje in de Zuinigheidsstraat nr. 4 open.  Iedereen kan er zomaar binnenstappen.   

Men kan een tas koffie of een frisdrank drinken en tussen 12 en 16 uur kan men een soep en een warme maaltijd eten. De 

discretie is één van de belangrijkste elementen in onze manier van onthalen.  Dit is een groot verschil met vele andere diensten 

(sociale, hygiënisch of medische), waar men soms eerst vele vragen moet beantwoorden voor men hulp kan krijgen. 

Voor vele gasten is een tas koffie of een warme maaltijd het eerste contact met Poverello.  Na een tijdje ondervinden 

ze dat ze met rust gelaten worden en niets moeten vertellen.  Sommigen zijn misschien juist op zoek naar een plaats waar ze 

hun miserie eens kunnen vergeten, waar ze eens kunnen lachen, waar ze niet alleen zijn.  Van velen weten we dan ook niet veel 

meer dan bvb. wat ze graag eten of voor welke voetbalploeg ze supporteren.  Dit lijken op het eerste zicht onbelangrijke zaken, 

maar het zijn dankbare gegevens om tot een gewoon gesprek te komen.  Zo leren we elkaar stilaan kennen en groeit er, hoe 

beperkt ook, een relatie van wederzijds vertrouwen.  Als iemand het dan eens moeilijk heeft, dan weet hij wel bij wie hij 

terecht kan met zijn verhaal of vragen.  Wanneer een medewerker een specifiek probleem krijgt voorgelegd proberen we zo 

vlug mogelijk een goede oplossing te vinden, eventueel door beroep te doen op een sociale, medische of psychologische dienst.   

Maar er is ook lijden dat niemand kan verhelpen.  De pijn van een ongeneeslijke ziekte die jaren aansleept, het verlies 

van een dierbaar familielid,... hier kan niemand iets aan veranderen.  Het enige wat we dan kunnen doen is de andere helpen 

zijn lijden en verdriet te dragen, zodat hij zich gesteund weet en voelt dat hij er niet alleen voorstaat. 

1.2. Moet men iets betalen? 

Voor een tas koffie, een frisdrank of een soep wordt 7 fr. gevraagd, voor een warme maaltijd 40 Fr, voor een 

overnachting (volpension) 350 fr.  Het feit van een bijdrage te moeten betalen, maakt dat men meer respect heeft voor wat men 

bestelt.  Daar normaal gezien iedereen recht heeft op een inkomen, is dit een manier om hen te stimuleren en eventueel te 

verplichten hun papieren in orde te maken, zodat ze bekomen waar ze recht op hebben: stempelgeld, een pensioen, een 

bestaansminimum, een uitkering als gehandicapte of van de ziekteverzekering.  Wij sporen hen aan die stappen zelf te zetten, 

maar als het duidelijk wordt dat iemand daar niet toe komt, helpen we hem daarbij.  

Voor sommigen is het niet zo eenvoudig hun weg te vinden in de doolhof van de administratie.  Gewoon een 

identiteitskaart halen kan al een probleem zijn.  Je moet dan al een adres kunnen opgeven.  Voor mensen die bij ons verblijven, 

kan dat het adres van Poverello zijn.  Dan moet je 200 fr. hebben voor een pasfoto, waarmee je naar de Politie kan gaan om een 

bewijs van verlies of diefstal van de vorige identiteitskaart te krijgen.  Daarna ga je naar de gemeente met nog eens 250 fr. en 

enkele weken later, nadat de Politie is komen controleren of je werkelijk op dat adres woont, mag je je identiteitskaart gaan 

afhalen. 

En dat is nog niets vergeleken met de stappen die moeten gezet worden om je mutualiteit in orde te krijgen, een 

pensioen aan te vragen,...  Indien nodig verwijzen we door naar een sociale dienst, in de meeste gevallen het OCMW.  Zij pro-

beren dan alle papieren in orde te krijgen en intussen zorgen zij ervoor dat de betrokkene kan leven en dagelijks wat zakgeld 

krijgt. Er is een goede samenwerking, met de meeste sociale diensten.  Wij zenden mensen naar hen, terwijl zij anderen naar 

ons sturen voor overnachtingen of maaltijden. 

1.3. Komen er geen profiteurs? 

Normaal betaalt iedereen zijn maaltijd of overnachting.  Iemand die geen geld heeft, zullen we echter geen eten of 

logement weigeren, maar dan wordt wel zijn naam genoteerd.  Wanneer iemand steeds blijft terugkomen zonder te betalen, 

proberen we iets meer te weten te komen over zijn situatie.  Dikwijls is het antwoord: ik ben pas verhuisd, mijn cheque is nog 

niet toegekomen, ik kom uit het ziekenhuis, ik ben bestolen,...  Dan vragen we deze persoon de nodige stappen te zetten bij de 

bevoegde diensten om alles in orde te brengen en hiervan eventueel een bewijs mee te brengen.  Wanneer dit gebeurt blijven 

we verder helpen totdat er een oplossing is.  Sommigen, die alleen maar probeerden een gratis maal te krijgen, vinden plots 

toch geld of proberen het ergens anders.  Niet alleen in Poverello probeert men zo veel mogelijk te krijgen en zo weinig 

mogelijk te betalen.  Als dit echter zou blijven duren, zou het niet zo positief zijn en bovendien onrechtvaardig ten opzichte 

van degenen die wel betalen.   

Velen, die een eigen inkomen hebben, kunnen hun geld moeilijk beheren.  In de herberg waar men een pintje gaat 

drinken, komt men vrienden tegen, van het ene glas komt het andere en voor men het weet is men dronken.  In zo’n toestand 

wordt men dan natuurlijk gemakkelijk bedrogen of bestolen en dus is het inkomen van een ganse maand soms na enkele dagen 

al op.  Als dit regelmatig gebeurt en deze persoon komt steeds weer om hulp vragen, stellen we hem als voorwaarde dat hij zijn 

geld rechtstreeks op onze rekening laat storten en dat wij hem het verschil uitbetalen.  Ook anderen vertrouwen hun geld aan 

Poverello toe, dat wij dan samen met hen proberen te beheren. 

Iedereen is welkom.  Dit wil zeggen dat er ook mensen kunnen komen die niet in materiële of financiële armoede 

verkeren.  Wij weten niet altijd waarom iemand naar ons komt.  Sommige mensen zouden anders een ganse dag alleen zijn.  

Niemand weet hen wonen, niemand spreekt hen aan.  Poverello is hun leefruimte geworden, waar ze samen met anderen 

kunnen eten of een tas koffie drinken; een soort stamcafé, maar dan zonder bier.  Tenslotte weten we niet wat sommige 

personen er vinden.  Misschien zullen zij zich na korte of langere tijd de vraag stellen: waarom doen mensen dit?  Hoe is het 

mogelijk dat men zich inzet zonder er iets aan te verdienen? 

1.4. Hoe vindt men de weg?   

Sociale diensten, kloostergemeenschappen, of privé personen bij wie mensen om eten of onderdak gaan vragen 

verwijzen naar ons door en geven dan bvb een maaltijdenbon om 5 dagen in Poverello te komen eten.  Wij sturen dan de 
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rekening (40 fr. per maaltijd, 7 fr. per soep,...) naar deze diensten.  Een sociale dienst hoeft zo geen voorraad voedsel aan te 

leggen en kan er zeker van zijn dat het enkel kan gebruikt worden om te eten.  Niet iedereen beschikt over het nodige om een 

warme maaltijd te bereiden.  Wanneer men iemand naar ons wil doorverwijzen voor een overnachting, is het wel wenselijk 

eerst telefonisch contact op te nemen. 

Anderen komen naar ons omdat ze in het station, in een wachtzaal van een ziekenhuis of een openbaar gebouw 

iemand ontmoet hebben die ook naar Poverello komt of die hun het adres gegeven heeft. 

1.5. Komt men terug in de maatschappij terecht? 

Voordat iemand in Poverello belandt, is er meestal al veel gebeurd, zit men meestal al jaren in de problemen, werd 

men al door verschillende diensten gevolgd en begeleid.  De eerste vereiste om iets aan je problemen te kunnen doen is eens 

goed te kunnen eten en slapen en zich te kunnen verzorgen.  Pas na een tijdje regelmatig leven, wat tot rust komen en een 

minimum aan papieren in orde hebben, kan men, met enige kans op slagen, werk of een kamer beginnen zoeken.   

Sommigen vinden daarna vrij vlug een job in een interim bureau of bij een vroegere baas, maar dit is wel een 

minderheid.  Velen zitten er psychisch zo door dat ze de regelmaat en de stress niet aan kunnen.  Wanneer ze toch een 

betrekking vinden, duurt dat meestal maar enkele weken.  Meer uit onmacht dan uit onwil, kunnen ze het niet volhouden of 

worden ze aan de deur gezet.  Er zijn trouwens al zoveel werklozen in onze maatschappij, voor wie het heel moeilijk is om 

werk te vinden, voor deze mensen is het nog veel moeilijker. 

1.6. Hoelang mag men blijven? 

Er is geen termijn vastgesteld.  Alles hangt af  van de nood en de situatie.  Sommige personen blijven enkele dagen, 

anderen enkele weken of maanden, de tijd om terug een beetje op adem te komen en opnieuw te kunnen starten.  Er zijn ook 

personen die al verschillende malen en in meerdere onthaaltehuizen opgevangen werden en die telkens terugkomen. 

Op dit ogenblik zijn er ook een twintigtal personen die al langer dan een jaar in Poverello verblijven, alhoewel ze 

financieel onafhankelijk kunnen zijn.  Zij verkiezen echter bij ons te blijven omdat ze, als ze niet naar een ander onthaaltehuis 

gaan, ergens alleen op een kamertje (met of zonder comfort) zullen wonen waar nooit iemand langs komt.  Niet alleen zijn is 

voor hen belangrijker dan een privé-kamer hebben. 

Mensen die een beetje rustiger willen leven en wat meer verzorging nodig hebben, kunnen in ons huis in Banneux 

terecht.  Op dit ogenblik zijn daar een vijftiental personen die in een ruim gebouw, in een rustige omgeving kunnen leven.  

Anderen verkiezen om toch in Brussel te blijven en worden in een bejaardentehuis opgenomen.  Deze personen brengen we 

regelmatig een bezoekje, want vaak is Poverello hun enige familie. 

1.7. Moet men meehelpen?   

Niemand is verplicht om mee te helpen, maar elke dag steken er een tien- à vijftiental personen een handje toe bij de 

afwas, het onderhoud, in de tuin of bij andere klusjes.  Sommigen brengen een bezoekje aan een zieke, doen een boodschap, of 

helpen iets in- of uitladen.  Voor wie dit aankan is het een zinvolle tijdsbesteding, men voelt zich nuttig en hoort er nog meer 

thuis. 

1.8. Worden er activiteiten georganiseerd? 

Elke namiddag wordt in de kleine zaal een goede videofilm getoond.  We proberen hierin te selecteren, omdat hetgeen 

de geest voedt minstens even belangrijk is als het voedsel voor het lichaam.  Wanneer we zelf waarden als respect en vriend-

schap proberen te beleven en door te geven, kunnen we dit toch niet op de televisie, die we zelf aanzetten, laten afbreken.  We 

zijn niet afkerig van een goede western of detectivefilm, maar we proberen negatieve zaken, als geweld en zinloze seks, te 

vermijden.  Er worden, terecht, veel controles uitgevoerd op de voeding: is het hormonenvrij, zonder schadelijke kleur- en 

bewaarproducten,... ?  Is het dan logisch dat op de televisie alles moet kunnen? Soms is wat men ons op het scherm voorzet 

helemaal niet op-’voedend’, zelfs schadelijk voor onze geestelijke gezondheid.  Daarom moeten we kiezen. 

Er zijn gezelschapsspelen beschikbaar, vooral kaarten is het favoriete spel. 

Af en toe maken we een daguitstap. Zo zijn we een dag naar de zee en Brugge geweest.  De Zoo van Antwerpen was 

al tweemaal aan de beurt, alsook het dierenpark Planckendael in combinatie met een boottocht.  We hebben ook al 

verschillende pretparken bezocht: Bobbejaanland, Walibi, het Melipark.  En niet te vergeten de jaarlijkse bedevaart naar 

Banneux, in het begin van de maand mei.  Daar brengen we met meer dan 500 vrienden vanuit alle Poverello’s en vanuit gans 

België de dag door.  Dé familiebijeenkomst van het jaar, bij onze Moeder, de Maagd der Armen. 

Reeds enkele malen werden we uitgenodigd door groepen die iets voor ons organiseerden.  Zo waren we op 21 

december 1995 in Brugge, met ca. 250 personen, voor een kerstmusical opgevoerd door kinderen.  In het voorjaar van 1996 

brachten we een ganse dag door te Lebbeke, op uitnodiging van de dansgroep INCAR. De dag begon met een 

Eucharistieviering in de Parochiekerk, gevolgd door een maaltijd en een onvoorstelbaar mooi spektakel van muziek en dans. 

Ook in Poverello zelf zijn er soms optredens door een groep, een zangkoor, enkele muzikanten,...  In augustus 1996 

hielden we ons eerste tuinfeest, dat geanimeerd werd door de internationale dansgroep  PANACEA.  Dit is zeker voor 

herhaling vatbaar.  Elke activiteit is een echt familiefeest, waar met veel bewondering genoten wordt van het talent van 

degenen die het komen brengen.  Niet alleen de virtuositeit wordt geapprecieerd, maar vooral de hartelijkheid waarmee 

kinderen, jongeren en zelfs beroepsmensen iets opvoeren in Poverello.  Dit  wekt steeds veel dankbaarheid en respect op. 

1.9. Wat bij ziekte of overlijden? 

Wie wil, kan een kaartje krijgen waarop staat: “Ik ben lid van de Poverellogemeenschap.  Bij ongeval, ziekte of 

overlijden, gelieve daar te verwittigen.”  Soms vernemen we te laat dat iemand in een ziekenhuis opgenomen was.  Maar als 
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we wel op de hoogte zijn, zorgen we ervoor dat de zieke heeft wat hij nodig heeft.  We brengen hem regelmatig een bezoekje, 

doen zijn was,...  Velen krijgen nooit iemand anders op bezoek. 

Wanneer iemand gestorven is, nemen we contact op met de begrafenisdienst van de stad en, als er geen familie komt 

opdagen,  verzorgen wij een eenvoudig gebed ter afscheid.  Meestal zijn we met een vijftiental aanwezigen.  Op zo’n 

momenten beseft men het best hoe verlaten sommige mensen zijn.  Dan kan men zich een beetje voorstellen wat  Poverello 

voor iemand kan betekenen.  Als wij er niet waren, zouden zij zo in de grond gestopt worden, door iedereen vergeten.  Wij zijn 

hun enige familie.  Iemand die in het minibusje zat, toen we de lijkwagen volgden op weg naar het kerkhof, zei: “Bij mij zal 

het ook zo zijn, ik heb ook niemand meer”.  Zo’n gebeurtenissen zetten een groot vraagteken achter onze beschaving, onze 

‘samen’-leving.  Dit gebeurt immers dagelijks te Brussel. 

Onze overledenen blijven voortleven in onze gedachten en gebed.  Vooral in de Eucharistieviering de zondagmiddag, 

wordt aan hen gedacht, evenals aan de zieken, de mensen die in de gevangenis verblijven en degenen die alleen zijn in een 

kamertje, een luxueus appartement of in een bejaardentehuis. 

1.10. Wordt er nog andere hulp gegeven? 

We hebben een vestiaire.  Tweedehandskleding, die ons gebracht wordt, wordt gesorteerd en gratis uitgedeeld aan 

degenen die het nodig hebben.  Versleten of verouderde kledingsstukken worden niet gegeven uit respect voor degene die ze 

moeten dragen.  Om te vermijden dat men bvb. kledij komt vragen om ze hier of daar te verkopen, wordt bijgehouden wie wat 

gekregen heeft.  Men krijgt dus geen twee kostuums in één week.  De belangrijkste bedoeling is mensen, die in nood zijn, te 

helpen.  Het zijn vooral mannen die vragen naar een vest, een trui of een broek, ondergoed of kousen, lakens of dekens. 

Af en toe komt er een klas haarkapsters.  Zo’n namiddag is een zeer plezierige gebeurtenis en sommigen ondergaan 

een echte gedaanteverandering.  Mensen die zelf hun was niet kunnen doen, worden uit de nood geholpen en af en toe wordt 

iemand, die zeer verwaarloosd is, geholpen om een douche te nemen. 

Geld geven aan personen zelf doen we niet, want dan is het twijfelachtig of het zal gebruikt worden.  Maar het gebeurt 

wel dat we voor iemand in nood een deel van de elektriciteit of huur betalen, een treinticket kopen... 
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2. DE WERELD VAN POVERELLO. 

2.1. Wie komt er naar Poverello? 

De meeste bezoekers van Poverello (80%) hadden vroeger werk, een familie, hun papieren waren in orde, zij huurden 

een huis of hadden er één in eigendom,...  Maar dan ontstonden er problemen: niet één, maar vele, van allerlei aard.  Op een 

dag wordt het teveel.  Spanningen in de familie, financiële tegenslagen, een depressie, men kan het niet meer aan. 

Voor sommigen is de drank of een ander middel de enige mogelijkheid om het even te vergeten.  Dit is natuurlijk 

geen oplossing, integendeel, alles wordt er nog erger door, men zakt nog dieper weg.  Degenen die wilden helpen haken af, 

omdat de aangeboden hulp toch niets schijnt uit te halen.  Uiteindelijk komt men in een ziekenhuis, een sociale dienst of op 

straat terecht.  Eerst blijft men nog in zijn eigen buurt, daarna zoekt men zijn ‘geluk’ verder van huis, waar men minder gekend 

is.  Een grootstad, waar niemand zich iets van de ander aantrekt en waar men niet meer geconfronteerd wordt met zijn 

verleden, is daarvoor ideaal.  In de anonimiteit voelt men zich vrij.  Zo goed en zo kwaad als het gaat, trekt men zijn plan.  

Men probeert te overleven, ontmoet lotgenoten, en leert zo adressen kennen waar men terechtkan.  De meest gebruikte 

ontmoetingsplaatsen voor sociaal contact zijn een café -maar dan moet je wel geld hebben- of een station. 

De kamer of het appartementje dat men voor een goedkope prijs gehuurd heeft, stelt niet veel voor en bevindt zich 

dikwijls in een onaangenaam milieu.  Daar men dan ook nog regelmatig de huur niet op tijd kan betalen, blijft men nooit lang 

op dezelfde plek.  Zo kan het gebeuren dat er geen enkel papier meer in orde is, men zijn post niet meer ontvangt en spoorloos 

is voor de administratie.  En geen papieren wil zeggen: geen rechten.   

2.2. Waarom zij wel en anderen niet? 

Deze mensen zijn bezweken onder hun problemen.  Anderen kunnen misschien dezelfde of zwaardere problemen 

verwerken, maar zij konden het op een bepaald ogenblik niet meer aan en zijn van de regen in de drop terechtgekomen.  Het is 

dan ook niet zo vanzelfsprekend om hier een kentering in te krijgen.  Een relatie die kapotgaat, het overlijden van een kind, een 

trauma uit de kinderjaren, en nog vele andere dramatische gebeurtenissen kunnen een mens zo kwetsen dat hij voor het leven 

getekend is. 

Het zijn verborgen handicaps, onzichtbare lidtekens, die men meedraagt, soms zonder het zelf te beseffen, en die men 

zolang mogelijk, bewust of onbewust, voor de buitenwereld probeert te verbergen.  Men heeft misschien al 100 maal 

geprobeerd opnieuw te beginnen en besloten: “Zover mag het niet meer komen, nu is het gedaan, ik ga anders leven.”  Totdat 

men, na de zoveelste mislukking, moet aanvaarden dat het misschien nooit zal beteren.  Zelfs dokters, psychologen of sociale 

assistenten kunnen het niet veranderen.  Uiteindelijk staat men er toch weer alleen voor en moet men trachten zichzelf te aan-

vaarden zoals men is en leren leven met zijn onmacht. 

Deze groep van mensen die het goed gehad hebben, maar die door allerlei problemen in de marginaliteit 

terechtgekomen zijn, kan misschien het beste omschreven worden als de zieke vierde wereld.  Door hun onmacht en on-

evenwicht, op zovele verschillende domeinen, zijn ze op dit ogenblik niet bij machte, niet gemotiveerd om hun leven terug zelf 

in handen te nemen.  Hen kost wat kost terug in die maatschappij willen plaatsen, zal leiden tot een nieuwe mislukking.  Toch 

vinden sommigen opnieuw een beetje evenwicht en kunnen ze, op hun manier dan, terug in die samenleving leven.   

2.3. Heeft iedereen het dan vroeger goed gehad? 

Ongeveer 20% van de bezoekers leven sinds hun kinderjaren in een kansarm milieu.  Zij hebben nooit iets anders 

gekend en brengen dikwijls ook hun kinderen mee naar Poverello.  Vele van deze kinderen blijven in hetzelfde milieu hangen, 

ook al worden de ouders gevolgd en begeleid door competente personen.  Wat deze kinderen meemaakten in hun eerste 

levensjaren, heeft hen zo getekend dat zij zich moeilijk aan onze normale maatschappij kunnen aanpassen.  Thuis hebben ze 

een onregelmatig leven en worden ze aan hun lot overgelaten.  Op school komen ze dikwijls te laat, ze hebben geen mooie 

kleren, zijn niet zo netjes verzorgd en worden er gemakkelijk uitgelachen.  Zo ervaren ze reeds vroeg dat ze er niet echt thuis 

horen.  Niet elk kind dat ooit in Poverello kwam, komt daarom ook in de marginaliteit terecht, maar toch is die kans groot.  Het 

is voor hen extra moeilijk om mee te kunnen in onze maatschappij. 

2.4. Zijn er soms problemen? 

Sommige mensen zijn helemaal uit hun evenwicht en zouden meer op hun plaats zijn in een psychiatrische of andere 

instelling, maar willen of durven zich niet laten verzorgen.  Anderen komen dronken of onder invloed van medicijnen of drugs 

binnen en kunnen dan wel eens agressief worden.   

Dit zijn zware momenten want je weet nooit hoe het zal aflopen.  In geen geval dulden we geweld in ons huis.  Dit 

zou een gevoel van onveiligheid geven en velen zouden niet meer durven komen.  Iemand die dit niet respecteert wordt 

gevraagd het huis te verlaten en als men weigert, wordt de hulp van de Politie ingeroepen. 

Het is niet onze bedoeling deze personen te veroordelen.  Wie zouden wij zijn, indien we hadden beleefd wat zij 

hebben meegemaakt.  Er zijn zoveel zaken in het leven die iemand beïnvloeden, waar men zelf niets kan aan veranderen, bvb. 

in welke familie men geboren wordt, of men in liefde kan opgroeien,...  De anderen respecteren is essentieel, maar dat wil niet 

zeggen dat men alles kan laten gebeuren.  Zaken als geweld en drugs kunnen we niet dulden, in het belang van iedereen die 

naar Poverello komt.  Hier mag niet het recht van de sterkste gelden, daar moeten we op toe zien en onze verantwoordelijkheid 

voor opnemen.  

In de 18 jaar dat Poverello bestaat hebben we door ervaring ondervonden en leren aanvaarden dat we niet iedereen 

kunnen helpen.  Vooral bij het nachtonthaal is duidelijk geworden dat mensen, die niet kunnen samenleven met anderen, 

eventueel heel tijdelijk kunnen opgevangen worden, maar uiteindelijk moeten doorverwezen worden naar een meer aangepaste 

opvang. 
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2.5. Welke verschillende nationaliteiten komen er? 

Het grootste deel van de bezoekers zijn Belgen, soms komt er iemand uit één van onze buurlanden en ongeveer 10% 

zijn afkomstig uit Noord-Afrika.  De meest vereenzaamde mensen in onze buurt zijn vooral zij die hun gemeente, hun dorp, of 

hun familie ontvlucht zijn om in de anonimiteit te leven. 

De laatste jaren komen er regelmatig kandidaat politiek vluchtelingen.  Hen verwijzen we door naar het Klein Kas-

teeltje of andere diensten.  Degenen die niet erkend worden moeten ons land verlaten. Omdat ze weten dat er in hun thuisland 

geen toekomst is voor hen proberen ze toch zolang mogelijk in België te blijven. Deze personen, de illegalen, helpen we voor 

een korte tijd uit de nood.  We mogen hun echter geen valse hoop geven.  Er is voor hen weinig kans dat ze hun leven hier 

kunnen uitbouwen. 

2.6. Kunnen wij iets leren van mensen in nood? 

Vaak worden zij beschouwd als mensen die mislukt zijn, die het niet gemaakt hebben...  Zonder alles te idealiseren, 

zien we bij hen toch veel positieve houdingen die in onze maatschappij verloren gaan.  Alhoewel zij zogezegd de zwakken in 

de samenleving zijn, plaatsen zij een vraagteken bij het efficiënt denken en het productief handelen van onze 

consumptiemaatschappij. 

Men kan iets leren van professoren, maar ook van kinderen; men kan iets leren van een geslaagde manager, maar ook 

van een eenvoudige werkman; men kan iets leren van een topsporter, maar ook van een gehandicapte in een rolstoel.  Wie zal 

er het belangrijkste te vertellen hebben als het erom gaat een gelukkig mens te worden en niet om een succesvolle carrière op 

te bouwen? 

Is het omdat men zijn miserie en problemen niet meer kan verstoppen dat men de vrijheid heeft teruggevonden om te 

zijn zoals men is?  Men kan en hoeft zich niet meer te verstoppen achter een mooi verzorgde façade.  Zo vinden we bij 

zogezegde ‘armen’ veel meer authenticiteit dan in sommige andere middens.  De confrontatie met hun kwetsbaarheid was een 

harde les en vernielde hun masker. 

Is het omdat men zichzelf leerde kennen en aanvaarden, met zijn goede en zwakke kanten, dat het voor velen 

gemakkelijker is het anders zijn van anderen te aanvaarden en met hen samen te leven? 

Is het omdat men momenten van miserie en ontbering gekend heeft dat men kleine dingen heeft leren waarderen, 

zowel op materieel als op emotioneel vlak?  Dit in tegenstelling tot onze maatschappij waar het, zelfs bij kinderen, een normale 

reactie is geworden van steeds meer te willen hebben, te kijken naar wat men nog niet heeft en te vergeten wat men allemaal al 

heeft. 

Is het omdat men zoveel miserie en problemen heeft moeten verwerken dat men de kans voor een grapje niet zal laten 

voorbij gaan?  Soms horen we wel eens zeggen: “Als we niet meer kunnen lachen, gaan we dood.”  “Wat verandert al dat 

getreur en gezaag?” 

Is het omdat men alleen op de wereld is dat men anderen gemakkelijker aanziet als zijn broers en zussen?  Sommigen 

beschouwen Poverello als hun enige echte familie. 

 

 

 

3. DE POVERELLO GEMEENSCHAP. 

3.1. Wie maakt deel uit van de gemeenschap? 

Poverello wordt gedragen door een gemeenschap.  Deze bestaat uit de vele mensen die er langskomen of die geraakt 

worden door de boodschap en door al degenen die helpen, hetzij materieel of financieel, hetzij door gebed of het offer van hun 

lijden.  Ook wie veraf woont of het huis niet kan verlaten door ziekte of ouderdom kan deel uitmaken van de grote Poverello 

familie. 

De groep van medewerkers staat open voor iedereen: leken en religieuzen, gehuwden of ongehuwden, jongeren of 

ouderen.  Er is een kleine groep permanente medewerkers.  Zij wonen in één van de Poverellohuizen, of in de onmiddellijke 

omgeving.  Talrijker echter zijn de ‘deeltijdse’ medewerkers.  Zij komen volgens hun eigen ritme, bepaald door hun 

familieleven en beroepsbezigheden.  Er wordt geen speciale opleiding of vorming vereist.  Wie bereid is zich dienstbaar op te 

stellen en zich in te schakelen in wat er al gebeurt en niet zijn eigen Poverello-tje wil creëren, krijgt een kans. 

3.2. Wat doen de medewerkers? 

In de verschillende Poverello’s werken ongeveer 400 vrijwilligers en zijn er veel vormen van inzet mogelijk: koken, 

afwassen, schoonmaken, achter de bar staan, haar knippen, kleding sorteren en uitdelen, de was doen, een zieke of bejaarde 

bezoeken, boodschappen doen, telefoons aannemen, schilderen, klusjesman zijn, op de boerderij werken, groepen onthalen, 

adressen plakken voor het krantje,...  Niemand oefent echter voortdurend één van deze taken uit, men past zich aan aan de 

nood van het ogenblik: dit vraagt wel wat soepelheid. 

Het is een unieke kans om aanwezig te zijn in een wereld, waarmee men anders niet geconfronteerd wordt.  Door zich 

ten dienste te stellen, ontstaat er contact en leert men elkaar kennen.  Als men deze zaken doet met respect en liefde, voelt men 

na een tijdje dat men gerespecteerd en bemind wordt.  Een warme soep die hartelijk opgediend wordt, een bord dat mooi ge-

schikt is, tafels die netjes afgeruimd zijn... het zijn allemaal kleine tekens van eerbied en vriendschap.  Zo bouwt men aan een 

thuis. 
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3.3. Welke vormen van engagement zijn mogelijk? 

Poverello staat open voor alle vormen van engagement.  Dit kan gaan van enkele uren per maand, 1 dag per week... 

tot permanent en inwonend.  Ieder komt volgens zijn eigen beschikbaarheid en mogelijkheden.  Omdat veel medewerkers een 

vaste dag hebben, ontstaan er groepjes (de maandagploeg, de dinsdagploeg,...).  Deze mensen kennen elkaar goed, zodat de 

samenwerking meestal zeer vlot verloopt.   

In de vakantie komen er regelmatig jongeren helpen, die de wereld van Poverello willen leren kennen.  Tijdens het 

schooljaar komen er ook leerlingen voor een sociale retraite.  Met twee of drie komen zij dan enkele dagen meeleven en -

werken.  Dit is steeds een ervaring die ze niet vlug vergeten.   

3.4. Zijn de medewerkers allemaal vrijwilligers? 

De meesten hebben een eigen inkomen: een pensioen, hun man of vrouw werkt, ze zijn religieuze, ze komen buiten 

hun werkuren...  Er zijn mensen die stempelen en toelating hebben om vrijwilligerswerk te doen.  Om wie geen andere 

oplossing heeft, een kans te geven zich in te zetten, neemt Poverello de sociale lasten op zich en geeft deze persoon een 

minimum om te kunnen leven.  Het zou immers niet verantwoord zijn dat medewerkers niet in orde zouden zijn met hun 

sociale wetten, terwijl we dit voor mensen uit het onthaal verplichten.  Niemand is gebonden door geloften of een contract. 

3.5. Welke houdingen zijn belangrijk? 

Dienstbaarheid : Wij, ook degenen die een zekere verantwoordelijkheid dragen, zijn in feite dienaars.  We moeten 

ervoor zorgen dat het goed gaat in Poverello, dat mensen die een tas koffie komen drinken, maar ook andere medewerkers er 

zich thuis kunnen voelen. 

Leerhouding : Wij, ook degenen die al jaren meehelpen, zijn nog steeds leerlingen.  Als we onszelf in vraag durven 

stellen en ons bewust worden van onze eigen beperktheid en onmacht, kunnen we elke dag bijleren.  Als we echter denken dat 

we het allemaal kunnen en weten en dat we toch zo veel goed doen, zoeken we onszelf en kunnen we niet luisteren naar de 

andere. 

Authenticiteit : We mogen onszelf zijn, iedereen is de moeite waard, niemand hoeft volmaakt te zijn.  Het is niet 

door zich voor te doen als een heilige dat men zichzelf wordt, maar door zijn hart open te zetten en te proberen een ‘goed’ 

mens te zijn. 

Discretie : We laten anderen zijn wie ze zijn en bemoeien ons niet met hun privé-leven, ook onder de medewerkers.  

Indiscrete vragen, roddel of kwaadsprekerij laten we achterwege en als er een probleem is proberen we het uit te praten met de 

betrokkene. 

Broederlijkheid : We proberen samen te leven als broers en zussen en liefde en hoop door te geven. 

Vreugde : De vreugde en blijheid, die we onder de medewerkers proberen te beleven, zal automatisch uitstralen naar 

iedereen die Poverello binnenkomt. 

3.6. Hoe werkt men samen? 

Omdat we met veel verschillende medewerkers zijn, moet er veel afgesproken worden.  Het is zeer belangrijk dat we 

proberen op dezelfde manier te werken, want met dezelfde goede bedoelingen kan men soms tot tegengestelde besluiten 

komen.  Iemand kan vinden dat er goede, sterke koffie moet geschonken worden omdat dit oppept en een andere persoon kan, 

met even goede bedoelingen, vinden dat te sterke koffie slecht is voor de zenuwen en dus lichte koffie zetten.  Daarom moeten 

we met elkaar kunnen spreken, over allerhande praktische zaken.  Als we dit niet doen, kan het wel eens tot een kortsluiting 

komen en kan het gebeuren dat we tegen elkaar uitgespeeld worden. 

Ook al zijn we allemaal vrijwilligers (geen professionelen) toch is het belangrijk onze taak ernstig op te nemen.  Elke 

medewerker is in feite verantwoordelijk voor wat hij doet en voor de goede werking van het geheel (o.a. hygiëne en 

veiligheid).  Als men om gelijk welke reden zijn werk moet verlaten, geeft men zijn taak door aan een andere medewerker en 

laat men zijn werk niet zomaar in de steek. 

Niemand is volmaakt, iedereen heeft zijn talenten en gebreken, zijn vorming en misvorming.  Het is echter zeer 

belangrijk dat we het positieve blijven zien in elkaar en rekening houden met elkaars mogelijkheden (op fysisch en psychisch 

vlak), dat we elkaar steunen in plaats van af te breken en dat we beseffen dat we elkaar nodig hebben.  We moeten leren de 

andere, die misschien anders is dan we zelf graag zouden willen, te aanvaarden.  We hebben elkaar niet gekozen maar 

gevonden, en iedereen weet dat hijzelf ook niet volmaakt is.  Daarom moeten we kunnen praten over wat goed of minder goed 

gaat en de zaken kunnen zien in het belang van ons werk.  Ondanks de sleur van het alledaagse, zou de vriendschap en blijheid 

onder de medewerkers moeten voelbaar zijn in het onthaal. 

3.7. Worden er geen fouten gemaakt? 

Het is niet omdat men zich met een groot hart, vol positieve intenties, ten dienste wil stellen, dat men geen 

vergissingen kan begaan.  Als we met een mens omgaan, die uniek is en kostbaar en vaak ook gekwetst, is het goed onze eigen 

beperktheid te kennen en ons ervan bewust te zijn dat we niet de therapeut of de dokter moeten spelen.  Het is deze 

kwetsbaarheid die onze aanwezigheid in Poverello zo delicaat maakt.  Wij kunnen moeilijk beseffen wat er in iemands 

binnenste omgaat.  Soms kan één woord, ook al is het goed bedoeld, iemand helemaal de grond in boren.  Iemand, die 

misschien al honderd keer geprobeerd heeft om te stoppen met drinken, de les spellen en aansporen om niet meer te drinken, 

kan een heel verkeerd effect hebben 
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3.8. Is er een vorming voor de medewerkers? 

Voor wie zich bewust is van zijn eigen onmacht en begrensdheid en beseft dat hij nog veel moet leren, is het aanwezig 

zijn tussen gekwetste mensen een ware leerschool: leren en zoeken, met veel geduld, wat men voor een andere kan doen; 

mensen leren kennen en zichzelf worden door zijn hart open te stellen. 

Het samenwerken met de andere vrijwilligers is een tweede element in de vorming.  Door de onderlinge uitwisseling 

van praktische zaken en ervaringen, door het samen zoeken naar een juiste oplossing, krijgen we een dieper inzicht in wat er 

gebeurt. 

De ontmoetingsdagen die georganiseerd worden voor de medewerkers (per Poverello of voor alle huizen samen) en 

die ook openstaan voor buitenstaanders, zijn daarvoor unieke gelegenheden.  We leren elkaar beter kennen en kunnen 

uitwisselen over wat er reilt en zeilt in Poverello.  Een belangrijk doel is het vernieuwen en uitdiepen van onze motivatie en 

samen nadenken over onze houding: discretie, respect, gemeenschap, positieve ingesteldheid, leerhouding... 

Soms wordt verteld over het leven, de visie en het geloof van een heilige zoals Theresia van Lisieux, Charles de 

Foucauld, Don Bosco, Vincentius à Paulo, Franciscus.  Hoe zetten zij zich in hun tijd in voor de armsten?  Hoe beleefden zij 

hun geloof?  Wat kunnen wij in onze tijd daar uit leren?  Ook bredere onderwerpen als het drugprobleem, alcoholisme, 

seksualiteit, jongeren in de kerk... komen aan bod.  Deze onderwerpen worden meestal ingeleid door iemand met ervaring op 

dit vlak, gevolgd door vragen en een gesprek.  De dag wordt afgesloten met een intens beleefde eucharistieviering.  Op zo’n 

ontmoetingsdagen hoort men regelmatig: “Ik ben gekomen om te helpen, maar eigenlijk word ik zelf geholpen.  Ik zie het 

leven nu anders, Poverello heeft mijn leven veranderd.  Ik vind er steun voor mijn eigen problemen en zorgen, het helpt me om 

mijn geloof echt te beleven.” 

3.9. Wat is hun motivatie? 

Sommigen, die reeds een ganse tijd zoeken om zich zinvol in te zetten, krijgen door omstandigheden (de kinderen 

worden groter, pensioen, werkloosheid, een sabbatjaar,...) meer tijd vrij en komen zich dan aanbieden.  Anderen worden 

getroffen door wat er in Poverello gebeurt en willen het van nabij meemaken.  Eens ze de smaak te pakken hebben, blijven ze 

komen.  Wanneer na een langere periode het enthousiasme van het begin een beetje vermindert, wordt het soms moeilijker en 

moet men zich opnieuw de vraag stellen: voor wie doe ik dat?  Waarom blijf ik komen?  Als men dit niet doet, zou men 

afhaken, want het is duidelijk dat men zo’n engagement niet kan volhouden enkel voor zichzelf.  Men moet steeds teruggaan 

naar de diepste bedoeling van het onthaal: mensen een thuis geven.  Hierdoor wordt men verplicht om aan zijn motivatie te 

werken en ze te verdiepen.  Zo wordt de oproep van het Evangelie, van Christus, om zich in te zetten voor zijn naaste in nood, 

de diepere zin van de dagdagelijkse inzet.  Dit vindt men ook terug in het leefregeltje.  

3.10. Moet men gelovig zijn om te mogen helpen? 

Van een medewerker wordt niet gevraagd dat hij zich gelovig noemt.  Trouwens, iemand die zich wil inzetten voor 

anderen en zegt niet gelovig te zijn, is misschien geloviger dan iemand die alleen maar beweert het te zijn.  Voor sommigen 

kan het een kans zijn om, door contact met anderen, bepaalde waarden en een diepere motivatie te ontdekken in hun zoektocht 

naar de zin van hun leven.  Wij moeten de mening en eigenheid van elkeen respecteren en hen de kans geven te evolueren. 

We mogen echter niet vergeten dat er zonder de bekering van Jan nooit een Poverello zou geweest zijn, d.w.z. dat het 

gebed en de eucharistie essentieel zijn in het gemeenschapsleven.  Tenslotte is het voor de meesten niet alleen een sociaal, 

maar ook een gelovig engagement.  Het is ingaan op Jezus’ uitnodiging, een antwoord geven op zijn liefde voor ons.  We 

kunnen Hem beter leren kennen door de Heilige Schrift te lezen, maar ook door te proberen doen wat Hij gedaan heeft.  Zijn 

liefde roept in ons de liefde op voor Hem en voor al wie Hij graag ziet.  Zonder Zijn liefde zou ons hart dadelijk leeg zijn, Zijn 

liefde moet het vullen.  Is dit niet de diepste vorm van gebed: je hart openen zodat God het kan vullen met Zijn liefde? 

3.11. Waarom dragen sommigen een kruisje? 

Het kruisje is geen onderscheidingsteken, maar een herinnering, voor ons en voor anderen, dat men een getuige wil 

zijn van Jezus Christus.  Als je een kruisje draagt, gebeurt het ook dat je ermee geconfronteerd wordt.  Men weet dat je eten 

geeft aan wie honger lijdt, drinken aan wie dorst heeft... en toch betekent dat niet dat je altijd maar kan geven en ja zeggen. Er 

zijn personen die daar misbruik van maken en je uit proberen tot je niet meer kan.  Toch is het heel belangrijk geen 

tegengetuige te worden.  Wie een kruisje draagt zal zich dikwijls de vraag stellen: hoe zou Jezus dit gedaan hebben? 

Het T(au)kruis wordt ook wel het franciscaans kruis genoemd.  Zijn brieven tekende Franciscus met een T, wat stond 

voor het kruis, een teken van verbondenheid met God, een teken dat oproept tot soberheid en inzet voor meer gerechtigheid en 

liefde.  Ook in Franciscus’ tijd had de maatschappij een grote nood aan verandering en bekering.  Hij hield zich niet bezig met 

afbreken, maar bouwde op. 

3.12. Waarom is er een leefregel? 

Toen Poverello startte, waren er heel wat mensen die wilden meewerken.  Van sommigen bleek na een tijdje dat er 

iets mank liep met de motivatie; ze zochten enkel een goedkope huisvesting.  Anderen hielden helemaal geen rekening met de 

groep.  Stilaan werd duidelijk dat het belangrijk is dat allen in dezelfde geest leven en werken.  Zo ontstond het leefregeltje.  

Het omvat twee delen: hoe men zich samen inzet en hoe men mensen probeert te helpen. 

3.13. Het leefregeltje. 

Dit is mijn gebod: bemint elkander zoals Ik u heb bemind. (Jo 15,12) 
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Dit gebod is de basis van ons leven; degenen die wensen deel uit te maken van onze gemeenschap, verbinden zich ertoe dit 

gebod met volle inzet op te volgen. 

Zulk engagement kan men alleen waarmaken door Jezus, Middelaar tussen de Vader en ons, te kennen, te beminnen, na te 

volgen.  Ons leven moet een permanent antwoord zijn op de oproep van het Evangelie. 

Er zijn twee essentiële, tevens onafscheidbare panelen: het gemeenschapsleven en het onthaal. 

1.Gemeenschapsleven. 

De equipe staat open voor religieuzen en leken, mannen en vrouwen.  Zij leeft en wordt gevoed door de Eucharistische 

tegenwoordigheid, het gebed, de diepe eenheid in de fraterniteit en het engagement in het onthaal. 

 De Eucharistie: door de aanwezigheid van het Allerheiligste Sacrament is de kapel het centrum van ons 

gemeenschapsleven: lof- en dankbetuigingen, aanbidding, bezinning, opbeuring, bron van liefde en actie 

 Het gebed: Jezus heeft ons leren bidden door Zijn voorbeeld en Zijn leer: permanent gebed, in de stilte en in de actie, 

persoonlijk en gemeenschappelijk.  De Eucharistieviering is het hoogtepunt van ons gebedsleven. 

 Broederschap : Wij zijn geroepen om samen te leven als broeders en zusters midden de minst bedeelden.  Door onze 

broederliefde, in Jezus beleefd, zullen wij onze zending vervullen.  Onze leefwijze moet zich aanpassen aan het milieu waarin 

wij leven.  Wij zijn niet volmaakt en wij moeten elkaar verdragen en steunen.  Het uitdiepen van ons geloof en de dagelijkse 

revisie zijn hiervoor onontbeerlijke middelen. 

 De realiteit van het onthaal doet ons bewust worden van onze onmacht en keert ons voortdurend naar God toe.  Wij zijn 

zijn kinderen en wij stellen in Hem ons volledig vertrouwen. 

2. Onthaal. 

Ieder maal dat gij dit gedaan hebt aan één van deze kleinsten, die Mijn broeders zijn, dat hebt gij aan Mij gedaan. (Mt. 

25,40) 

Zoals Jezus hier de kleinsten zou onthalen, zo moeten wij het ook doen.  Dit betekent dat onze gastvrijheid niet louter materieel 

kan zijn (voedsel, drank, klederen, warmte, administratieve hulp): het essentieelste is het hart.  Wij kunnen geen echte relatie 

opbouwen zo wij niet met hen leven: wij moeten ze leren kennen, eerbiedigen, helpen en beminnen.  Op die manier zullen wij 

beter begrijpen welke de weerslag is van hun moeilijke situatie op hun relatie met God.  Wij zullen misschien de middelen 

vinden om ze hierin te helpen; onder andere zullen wij de dag beginnen en eindigen met aan de Heer onze vreugden, onze 

hoop, ons lijden op te dragen.  Indien onze vriendschap voor hen onontbeerlijk is, zullen zij van hun kant ons nog meer helpen 

o.a. om uit ons egoïsme te geraken.  Zo wordt het onthaal, ons ‘werk’, een voortdurend gebed. 

Wij hebben een bijzondere godsvrucht voor de Heilige Maagd die wij vereren als de Moeder van de Poverello. 

Te Brussel, op 6 november 1980 

Claire   Teresa  Jan 

3.14. Is er een gezamenlijk gebedsleven? 

Elke zondag om twaalf uur wordt er in ons zaaltje te Brussel eucharistie gevierd.  Alle activiteiten worden gestopt en 

iedereen die wil kan meevieren (niemand is verplicht).  Een tafeltje wordt omgevormd tot altaar, met een wit kleed, 2 kaarsen, 

een kruisbeeld en een vaas met bloemen.  Het gaat er anders aan toe dan in een kerk: soms ligt er iemand met zijn hoofd op 

tafel te slapen, er loopt een hond rond, tijdens de preek van de priester durft iemand wel eens een woordje zeggen, de 

voorbeden zijn heel concrete situaties, recht uit het hart, het Onze Vader wordt hand in hand gebeden, de vredeswens wordt 

met een kus aan elkaar doorgegeven...  Het is een heel belangrijk moment, een enige kans om samen ons geloof te belijden en 

te vieren.  We zingen meestal dezelfde liederen, behalve als er een koor de eucharistie komt opluisteren.  Het belangrijkste 

blijft echter dat Jezus in ons midden komt.  Hij is de bron. 

Op woensdagavond wordt er met de medewerkers die op dat moment aanwezig zijn, eucharistie gevierd. 

Het kleine kapelletje is gans de dag toegankelijk.  Iedereen die tijd heeft en de nood voelt om te bidden, te danken of 

te loven, kan er gelijk wanneer binnenstappen.  Ieder volgt daarin zijn eigen hart, er zijn geen regels opgesteld.  Het is het hart 

van Poverello, men kan er zich komen herbronnen, zijn hart laten vullen.  We bidden regelmatig samen een eenvoudig 

avondgebed: een Onze Vader, 3 Weesgegroetjes en het Salve Regina. 

Men zou het misschien, door alle werkjes en bezigheden, vergeten, maar het gebed is de grote kracht van Poverello.  

Vele mensen, religieuzen en leken, zieken en bejaarden, bidden en offeren voor Poverello.  Hun smeken en danken laat de 

Heer niet onberoerd. 
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4. HET ONTSTAAN VAN POVERELLO. 

4.1. Wie heeft het gesticht? 

Jan wilde het geluk delen dat hij gevonden had, toen hij de levende Jezus terug had ontmoet.  Naar het voorbeeld van 

Charles de Foucauld wilde hij het evangelie beleven, niet door woorden maar door een concrete inzet.  Charles de Foucauld 

trok naar de woestijn, Jan kwam naar Brussel, geen woestijn van zand met een onherbergzaam klimaat, maar een woestijn van 

beton en onverschilligheid.  Net als Charles wilde Jan zijn leven delen met mensen die in de steek gelaten worden.  Hij wilde 

beschikbaar zijn voor hen, hen wat vriendschap geven door eenvoudig in hun buurt te gaan leven, er aanwezig te zijn.  Zo 

kwam hij in Brussel in de Marollen terecht, een wijk die al sinds tientallen jaren gekend is om zijn armoede.  We laten hem 

zelf zijn leven vertellen. 

4.2. Zijn jeugd. 

 

Ik ben geboren te Kortrijk in 1919.  Ik heb een broer gehad en een zusje dat jong gestorven is.  Mijn ouders waren 

diep gelovig.  Aan hun voorbeeld heb ik heel veel te danken, ook al heb ik pas op 55jarige leeftijd, toen God mij op de knieën 

heeft gezet, de draagwijdte van hun woorden en leefwijze begrepen.  Moeder ging regelmatig op bedevaart, uren te voet; zij 

kwam terug met bezeerde voeten, maar ‘s anderendaags was zij weer op weg...  Vader was lid van de derde orde van Sint 

Franciscus; hij bad iedere dag zijn rozenhoedje.  De litanie van de eerste vrijdag van de maand werd geknield in het gezin 

gebeden... het bezoek aan de kribben op kerstdag... zoveel onvergetelijke herinneringen.  Mijn ouders waren streng maar 

rechtvaardig; ze waren echt, authentiek, recht voor de vuist, eigenschappen die ik altijd heb gewaardeerd.  Op de lagere 

school, bij de Broeders, was ik graag: het onderwijs was er degelijk.  Later op het college te Kortrijk was het streng en 

tuchtvol: ook de externen moesten aanwezig zijn ‘s morgens om 6.30 u voor de mis tot 7 u ‘s avonds, ook ‘s zondags.  In 1934 

verhuisden we naar Sint Niklaas.  Daar heb ik scouting leren kennen.  Mijn ouders en opvoeders hebben mij een schat 

doorgegeven: het geloof.  Zelfs hun strengheid had zeer positieve kanten. 

Op het college heb ik mij geïnteresseerd aan het missieprobleem: na mijn retorica ben ik filosofie gaan studeren bij 

de Witte Paters.  Bij het begin van het tweede jaar ben ik van gedacht veranderd...  Ik heb mij laten inschrijven aan de faculteit 

van geneeskunde te Leuven.  Mijn laatste universiteitsjaren vielen samen met de bezetting.  In 1944 deed ik dienst als dokter bij 

het bezettingsleger in Duitsland: verwoeste steden, massa’s vluchtelingen uit het Oosten, een menigte alleenstaande vrouwen, 

miljoenen verscheurde gezinnen, honger...  In de loop van mijn universitaire studies was mijn geloof stilletjes aan verwaterd; 

na mijn demobilisatie heb ik mij als algemene practicus in de streek van Leuven gevestigd. 

4.3. Zijn beroepsleven. 

In die tijd bleven de meeste moeders nog thuis om te bevallen.  Het werden meestal lange nachten en in die momenten 

van blijde, maar ook wel soms gespannen verwachting, werd er over dingen gesproken die men nooit eerder had durven 

uitspreken.  Zo werd ik meer en meer bewust dat de onwetendheid betreffende het seksuele leven zeer groot was.  Er werd 

nooit over gesproken en men kreeg dus nergens een antwoord.  Na 10 jaar algemene geneeskunde heb ik besloten mij te 

specialiseren in de seksuologie; dit belangrijk onderwerp werd nergens onderwezen in ons land en zo ben ik beginnen reizen 

om andere zoekers te ontdekken en daarna heb ik mij te Brussel gevestigd als seksuoloog.  Aan werk ontbrak het niet de 

volgende 20 jaar.  De raadpleging duurde van 8 u ‘s morgens tot 23u; daarna stelde ik met mijn echtgenote de agenda op voor 

de volgende dag.  Regelmatig werd ik ook aangesteld door het Gerecht i.v.m. seksuele delicten.  Zo kwam ik regelmatig in 

contact met gevangenen alsook met patiënten in psychiatrische klinieken.  Ik heb ook honderden voordrachten gegeven i.v.m. 

de seksuele problematiek.  Op godsdienstig gebied was ik aan het nulpunt gekomen.  Mijn echtgenote nochtans is altijd diep 

gelovig gebleven en ging dus regelmatig naar de kerk.  Ik bleef er liever weg. 

Op een dag in 1973 voelde ik mij totaal uitgeput en heb ik mijn raadplegingen moeten stopzetten.  Gedurende 8 dagen 

ben ik tussen leven en dood blijven hangen en dat ging gepaard met hevige angsten.  Zelfs in die ogenblikken heb ik aan God 

niet gedacht, hetgeen mij vandaag verwondert en zelfs afschrikt.  Van zodra ik mij kon verplaatsen heeft mijn familie mij naar 

de Ardennen gebracht.  Ik heb maanden nodig gehad om er terug bovenop te komen; eenmaal hersteld heb ik geprobeerd mijn 

praktijk te herbeginnen maar het ging niet.  Toen heb ik maar besloten er het mijne van te nemen; ik was eigenlijk heel blij dat 

alles zo verliep.  Ik had alles wat ik wenste en toen heb ik maar besloten nooit meer naar Brussel terug te keren en te 

profiteren van het geld dat ik dacht verdiend te hebben.  Maar spijts alles vond ik geen vrede. 

4.4. Zijn bekering. 

De Heer stond mij ergens op te wachten.  In 1975 was er een eerste ontmoeting, schijnbaar banaal, die mij van de 

wijs bracht.  Ik was bezig een paard te borstelen toen een landbouwer die ik kende mij aansprak: “Hé dokter, men geeft zich in 

het leven soms veel moeite voor weinig”.  Ik was geërgerd, misnoegd, maar zijn opmerking had me geraakt.  Een tijd later 

kwam een priester van een naburig dorp mij bezoeken.  We hebben over van alles gepraat, maar niet over religieuze 

problemen.  Ik was getroffen door de echtheid van die man, waarvan ik aanvoelde dat hij zeer toegewijd was, geëngageerd, 

vrij van alle bezit.  Veel vragen rezen in mij op: wat motiveert die man om zo te leven?  Vanwaar haalt hij de kracht?   

De volgende zondag was ik in zijn kerk, uit nieuwsgierigheid.  In feite wilde ik zijn mis bijwonen.  Bij het begin van de 

eucharistie zei hij: “ik zou jullie iets over het lijden willen vertellen”.  Ik dacht bij mezelf: “Het lijden?  Wat kan zo’n 

pastoortje mij over het lijden leren?  Dertig jaar lang heb ik niets dan lijden gezien”.  Bij de homilie heeft hij eenvoudig 

herhaald: “Ik heb jullie gezegd dat ik over de zin van het lijden zou spreken”.  Tezelfdertijd toonde hij ons heel traag een klein 

kruisbeeld.  In mijn voorbije leven had ik honderden kruisbeelden gezien, maar deze keer stortte mijn wereldje ineen.  Ik begon 

te schreien als een kind.  Ik was de kerk binnengetreden als een meneer en nu was ik nog een klein ventje, gebroken, op de 
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knieën.  Eén gedachte hield mij bezig: “Jezus heeft alles voor jou gedaan, tot de laatste druppel van zijn bloed gegeven, en jij, 

hebt voor Hem niets gedaan.  Je hebt zelfs nooit meer aan Hem gedacht”. 

Na de mis ben ik bij die priester gegaan, ik stond er verslagen bij: “Ik weet niet wat er met mij gebeurd is...”.  Hij 

antwoordde: “Ik heb het gezien, je hebt de Heer ontmoet; Hij wachtte je al lang op, maar je hebt Hem nooit willen bezien.  Nu 

dat je Hem goed bekeken hebt, zal Hij je nooit meer loslaten”.  Eerlijk gezegd begreep ik er niets van.  De pastoor heeft mij 

een boek gegeven: ‘Om het hart van de massa’, geschreven door René Voillaume met de beschrijving van het leven van de 

kleine broeders van Jezus, de volgelingen van Charles de Foucauld.  Een uur voordien zou ik het boek geweigerd hebben of 

misschien wel aanvaard uit beleefdheid om het ergens op te bergen.  Wat zou ik gedaan hebben met een boek over 

spiritualiteit.  Maar alles was veranderd.  De geschiedenis van broeder Charles heeft me sterk aangegrepen: nog zo iemand 

die echt is, uit één stuk, zonder compromissen.  Ik heb terug leren bidden en de Blijde Boodschap gelezen.  Ik was ook 

enthousiast over de geschiedenis van bekende figuren onder Jezus’ volgelingen: Teresia van Lisieux, waarvan ik het boek: 

‘Geschiedenis van een ziel’, met de grootste onverschilligheid was voorbij gelopen, Franciscus van Assisië, Don Bosco, 

Vincentius a Paulo. 

Na een jaar zoeken, nadenken en bidden had ik het gevoel dat ik iets moest doen en mij keren naar degenen die het 

meest verlaten zijn, degenen die niets hebben. 

4.5. Naar Brussel. 

Op een dag, na samenspraak met mijn echtgenote, die ik terug vervoegd had in geloof en in gebed, heb ik mijn valies 

gemaakt en ben ik terug naar Brussel gegaan; in de Marollenbuurt heb ik een verblijf gevonden bij de Paters Capucijnen.  

Maandenlang heb ik deze buurt beter leren kennen en heb ik een ellende ontdekt waarvan ik geen vermoeden had.  Een 

vrouwtje van 80 jaar ‘woonde’ op een zolderkamertje op de vierde verdieping zonder water, gas of elektriciteit.  ‘s Winters, 

rillend van de koorts, moest ze naar beneden op het binnenkoertje, naar een toilet, dat door 25 mensen werd gebruikt...  Een 

andere zag letterlijk de hemel doorheen het dak; het regende op haar bed.  Op een avond heb ik een man zien sterven op 

straat; niemand bekommerde zich om hem. 

Mijn besluit was weldra genomen: in deze buurt moest men degelijk en goedkoop voedsel ter beschikking stellen van 

iedereen die het nodig had.  Men moest zich vooral kunnen komen opwarmen in een sfeer die verschillend zou zijn van hetgeen 

men ergens anders kon vinden. 

4.6. Op 30 juli 1998 heeft Jan ons verlaten. 

Hij was slechts enkele dagen ziek.  Het was begonnen met een verkoudheid, een soort zomergriep.  

Toen het na enkele dagen niet beterde, stuurde de dokter hem naar het ziekenhuis voor enkele 

onderzoeken.  Daar stelde men een longontsteking vast en uit voorzorg werd hij op de intensieve zorgen 

opgenomen.  Om 19u. heeft hij daar een hartstilstand gehad die hij niet meer te boven gekomen is, en om 

9.15u. de volgende morgen is hij overleden. 

Iedereen was zich er van bewust dat Jan ons op een dag zou verlaten, maar niemand vermoedde dat dat 

nu al zou zijn en dat het zo plots zou gebeuren, zonder nog afscheid te kunnen nemen. 
Het nieuws van het overlijden ging zeer vlug gans België rond, via kranten, radio en televisie.  Iedereen schrok ervan en 

vanuit alle hoeken van het land kregen we blijken van troost en steun.   Jan was in vele kringen gekend en geliefd.  De vele 

mensen die hem hebben ontmoet, vroeger als dokter, maar ook de laatste twintig jaar als stichter en bezieler van Poverello, 

spreken met bewondering en dankbaarheid over hem.  Zijn inzet en zijn engagement ‘tot op zijn laatste dag’ zijn voor velen 

een voorbeeld en een steun. 

Op dinsdag 4 augustus werd Jan in de Ardennen, in de intieme kring van familie, vrienden en naaste 

medewerkers, ten grave gedragen.  Het was een stemmige, hoopvolle viering, in een overvolle kerk, 

opgeluisterd door het koor van het dorp.  Iedereen was ervan overtuigd dat dit niet het einde is, maar een 

overgang naar het eeuwige leven.  Hierin geloofde Jan zelf zeer sterk.  Ik weet dat hij in Banneux soms 

mensen na een bezoek uitwuifde en dan zei: “Tot ziens, hier of in de hemel.” 

Op zaterdag 8 augustus nam de grote Poverello-familie te Banneux afscheid van Jan, we waren met 

meer dan vijftienhonderd.  Uit deze eucharistie, voorgegaan door Mgr. Houssiau, bisschop van Luik, 

bleek duidelijk dat iedereen zeer goed begrijpt wat Jan zou willen en hoe we hem kunnen bedanken voor 

al wat hij gedaan heeft.  Zr. Cecile verwoordde het als volgt in haar welkomstwoord: “We weten dat het 

zijn wens is dat we doorgaan.  Laat ons de kracht vragen om zijn levenswerk verder te zetten en een steun 

te zijn voor elkaar.” 

Ondanks het heengaan van Jan, gaat Poverello door.  Bij alle medewerkers leeft het verlangen om 

verder te doen.  Poverello heeft immers een taak in de samenleving.  We hebben een boodschap gekregen 

die we samen moeten uitdragen, niet door te manifesteren, maar door er elke dag opnieuw voor te zorgen 

dat mensen zonder thuis, zich weer welkom voelen. 

HET EVANGELIE UITSCHREEUWEN, NIET DOOR WOORDEN, MAAR DOOR DADEN. 
Ch.de F. 
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5. DE GROEI VAN POVERELLO. 

5.1. Dagonthaal. 

In het Kapucijnenklooster ontdekte Jan een leegstaand zaaltje, dat uitgaf op de Zuinigheidsstraat 4, een zijstraat van 

het Vossenplein, de Oude Markt.  Toen dit, in samenwerking met de eerste medewerkers, opgeknapt en ingericht was, zette hij 

boven de deur: ‘Poverello’, wat in het Italiaans ‘kleine arme’ betekent, zoals Franciscus van Assisië 800 jaar geleden 

aangesproken werd. 

Door een klein grijs poortje in een blinde muur kwam je op een binnenkoer.  Deze oversteken, enkele trappen op en je 

kwam in het zaaltje.  Hier bevond zich een bar waar je frisdrank, een tas koffie, een soep of een boterham kon krijgen aan Fr.  

Dit alles werd in een eenvoudige en hartelijke sfeer gedaan door Jan en enkele andere vrijwilligers.  Niemand kon toen 

vermoeden dat er 15 jaar later honderden mensen zouden op afkomen, dat er in verschillende andere steden van België ook 

Poverello’s zouden zijn, dat er honderden personen zich zouden inzetten, dat er duizenden jongeren zouden langskomen, dat er 

tienduizenden mensen het tijdschriftje zouden lezen,... 

Toen duidelijk werd dat veel bezoekers op hun kamertje geen vuur hadden en dus nooit warm aten, is men beginnen 

koken. Het deed vlug de ronde dat je in Poverello goed en genoeg kon eten voor weinig geld. Hierdoor is het aantal bezoekers 

fel gestegen, er zijn dagen dat er tot 300 maaltijden worden opgediend. 

5.2. Nachtonthaal. 

Toen sommige mensen vroegen om in Poverello te kunnen blijven overnachten, omdat ze niet wisten waar naartoe, en 

soms al weken of maanden ronddoolden, werden ze uit de nood geholpen door ze een zetel of een bank te laten gebruiken.  

“Liever binnen op een stoel zitten, dan buiten in de kou.”  Hun aantal groeide en dus werd een slaapzaaltje gebouwd voor 15 

personen.  Dit was het begin van het nachtonthaal dat, in 1983, uitbreidde in de Huidevetterstraat 182, met 30 bedden. 

5.3. Onthaal van groepen. 

In het begin van de jaren 80 kreeg Poverello meer aandacht, o.a. via de media.  Jan werd regelmatig uitgenodigd om 

over zijn werk te gaan getuigen in scholen, voor volwassenverenigingen, voor allerlei clubs... Veel mensen waren getroffen 

door hetgeen hij vertelde en wilden op de hoogte blijven van wat er in Poverello gebeurde.  Zo werd ’ Poverello Nieuws’, dat 

gestart was als een intern blaadje, een band tussen vele duizenden mensen.   

Er werd een zaaltje ingericht om groepen, die een bezoekje wilden brengen, te ontvangen.  Dit geeft ons de kans om 

mensen te informeren over de armoede in onze samenleving, wat hen meestal ook doet nadenken over hun eigen leven.  Zo 

worden ook ‘rijke’ mensen geholpen in Poverello en werken we mee aan de bewustmaking van vele jongeren en volwassenen.  

Sinds 1995 beschikken we in de Huidevetterstraat 126 over een degelijke inrichting om groepen tot 100 personen en meer op 

een aangepaste manier te onthalen; hier kan men ook koffie, soep of frisdrank verkrijgen.  Een nieuw instrument, dat ons 

toelaat de boodschap van Poverello en wat onze maatschappij hieruit kan leren, door te geven aan wie zich er voor wil 

openstellen. 

5.4. Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Brussel Noordstation. 

In 1983 werd gestart met ontmoetingsdagen voor iedereen die wilde nadenken over zijn leven vanuit de Poverello-

ervaring. Niemand wist toen dat dit zou leiden tot het ontstaan van nieuwe Poverellohuizen.  Het jaar nadien werden er ook 

zo’n dagen georganiseerd te Brugge, Gent, Kortrijk, Mechelen, Turnhout en Hasselt.  Hieruit zijn er in Brugge(1986), 

Gent(1988) en Kortrijk(1988) groepen ontstaan die, na een tijd van samen zoeken en bezinnen, in hun eigen stad een 

dagonthaal wilden beginnen.  Eens een gebouw gevonden, kon men starten met het opknappen en het inrichten, om dan te 

kunnen openen.  Verschillende van deze medewerkers kwamen gedurende een korte of langere tijd meehelpen in Brussel.  In 

1984 werd in Heverlee gestart met een steunfonds voor Poverello; zij zorgen o.a. voor onze aardappelen. In 1989 openden wij 

een huis te Leuven. 

In elke Poverello is er een groep medewerkers die instaat voor de keuken, de schoonmaak en het onthaal.  In de 

verschillende huizen komen er dagelijks tussen de 60 en 140 mensen langs en zijn er een veertigtal medewerkers.  In Brugge 

komen veel groepen op bezoek voor informatie.  In Gent zijn er onder de bezoekers veel jongeren, verschillende met 

drugproblemen.  In Kortrijk heeft men veel werk met de vestiaire.  In Leuven doet men regelmatig een papierslag. 

In 1990 werd Jan uitgenodigd door een gebedsgroep van een parochie aan het Brusselse Noordstation, die op zoek 

was naar een concreet engagement.  Hierdoor ontstond bij hen het idee om een onthaal te beginnen in hun eigen, weinig 

gastvrije buurt.  Ook zij moesten eerst een tijdje zoeken naar een geschikt huis.  Tenslotte werd een gelijkvloers gehuurd (een 

dubbele plaats met achterbouw voor keuken en toilet).  Nu komen er elke weekdag tussen 13 en 17 uur een dertigtal mensen 

iets eten, een tas koffie drinken of gewoon een babbeltje slaan.  Vroeger kenden ze elkaar niet, nu zijn ze vrienden geworden.  

Elke maand komt de groep medewerkers samen om te bidden en over allerlei praktische zaken uit te wisselen.  Eind 1999 is 

deze Poverello verhuisd naar een huis in dezelfde straat, waar er meer plaats zal zijn om dagelijks een zestigtal mensen te 

ontvangen. 

5.5. De Ardennen. 

In mei 1987 gingen we op bedevaart naar Beauraing.  Naar aanleiding hiervan werd Poverello gevraagd te helpen bij 

een bestaand tehuis voor vrouwen in Beauraing.  Toen bleek dat dit huis helemaal niet geschikt was, is er een nieuw initiatief 

ontstaan, nl. het huis voor zwangere meisjes in de Ardennen.  Vóór de abortuswet gestemd werd, werden hier, in een familiale 

sfeer en in een rustige omgeving, enkele zwangere vrouwen opgevangen en kinderen geboren.  Kinderen, die mochten geboren 

worden, en die nu bij hun moeder opgroeien of, indien de moeder de opvoeding niet aankan, in een andere familie, waar ze een 
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bron van geluk zijn voor hun omgeving.  Ook al is er op dit ogenblik weinig vraag naar opvang, toch willen wij op deze manier 

duidelijk maken dat abortus geen oplossing is en jonge meisjes de kans geven om voor een andere oplossing te kiezen.  Nu 

kunnen medewerkers die rust nodig hebben er een tijdje verblijven. 

Van in het begin stelde Jan zijn buitenverblijf in de Ardennen ter beschikking van Poverello.  Verschillende keren trok 

hij er naartoe, met een wagen of minibusje vol mensen, om er het weekend door te brengen.  Men kon daar leven op een 

eenvoudige manier, midden in de natuur (geen elektriciteit maar kaarslicht, geen televisie maar een open haard, geen drukke 

straten maar wandelwegen...) en om zijn tijd door te brengen in het bos werken en stoofhout zagen.  Al vlug werd echter 

duidelijk dat er weinig kandidaten waren om er echt regelmatig te verblijven.   Na enkele dagen kreeg men alweer nood aan de 

stad met zijn mensen, de Oude Markt en het stamcafé. 

Zo is er een boerderijtje ontstaan met schapen en koeien die voor vers, hormonenvrij vlees zorgen, voor de 

verschillende huizen.  Sinds een drietal jaar zijn er ook pony’s.  Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om te leren omgaan 

met dieren, de natuur en met elkaar, in een sfeer van vriendschap, eenvoud en dienstbaarheid.  Er worden regelmatig rijlessen 

gegeven, in de zomervakantie zijn er ponykampen en af en toe komt er een groepje jongeren, die in een home verblijven, op 

weekend.  Vooral voor deze laatsten is het een deugddoende ervaring en blijft de foto op de pony een onvergetelijk souvenir.  

Het is creatief investeren om de diepmenselijke, christelijke waarden door te geven aan jongeren die men langs vele kanten 

probeert te lokken, om er geld aan te verdienen. 

5.6. Banneux. 

In 1933 verscheen Onze Lieve Vrouw te Banneux aan een twaalfjarig meisje, Mariette Beco.  Zij leidde het meisje 

naar een bron, symbool van Jezus, de bron van ons leven.  Ze noemde zich de Maagd der Armen.  In Banneux komen nu 

jaarlijks ongeveer 400.000 mensen op bedevaart, waaronder veel zieken en gehandicapten, om te bidden en te danken.  Voor 

deze bezoekers uit verschillende landen is Banneux een plaats geworden van troost, hoop en geloof.  Te Banneux is Poverello 

actief op drie verschillende plaatsen. 

 Poverello Banneux. 

In oktober 1987 waren we met Poverello voor de eerste maal op bedevaart te Banneux.  De Bisschop van Luik, Mgr. 

Houssiau, sprak in zijn homilie over de nieuwe evangelisatie en nodigde Poverello uit eraan mee te werken.  Enkele maanden 

later kwam vanuit Banneux de vraag of Poverello iets zou kunnen doen met een groot gebouw, dat al 27 jaar leeg stond en 

nooit werd afgewerkt.  Na overleg zijn we aan de werken begonnen en een jaar nadien, in mei 1989, werd het gebouw in 

gebruik genomen. 

 Er zijn twee zalen (400 plaatsen en 200 plaatsen) waar we pelgrims kunnen ontvangen om hun picknick te gebruiken.  Ze 

kunnen er soep, koffie en frisdrank bekomen.  Hier wordt de geest die in het heiligdom leeft, verder gezet en kan men op 

kracht komen in een familiale sfeer. 

 Een ander deel van het gebouw is ingericht om minderbedeelden te onthalen. Hier zijn er kamers voor 25 mensen om ook 

hen de kans te geven enkele dagen in Banneux bij de Maagd der Armen door te brengen.  Vanuit elke Poverello komt er 

jaarlijks een groepje voor een viertal dagen op vakantie.  Dit is steeds een deugddoende belevenis, waar men elkaar op een 

andere manier leert kennen.  Op dit ogenblik zijn er 15 bedden permanent in gebruik door mensen die liever hier verblijven 

dan in de stad. Zij komen hier vooral terecht via de andere Poverellohuizen.  Voor sommigen is het hun laatste thuis geworden. 

 Ook buiten het bedevaartseizoen, in de maanden oktober tot april, komen er groepen op bezinning.  Sinds 1991 is er een 

nieuw gebouw bijgekomen met 30 bedden, een eetzaal en een kapel, waar gans het jaar door groepen kunnen verblijven 

(bosklassen, jeugdbewegingen, gebedsgroepen, catechese,...).  In dit gebouw verbleef gedurende 2 jaar een gemeenschap van 

12 Ruandese zusters, op de vlucht voor het geweld in hun land.  Er is ook een slaapzaal met stapelbedden om grotere groepen 

te laten overnachten en een terrein waar tentenkampen kunnen doorgaan. 

Chaityfontaine. 

Van 1992 tot 1999 werd het onthaal in dit kasteel verzorgd door medewerkers van Poverello. Het behoort bij het 

heiligdom en werd ingericht om zieken en gehandicapten te herbergen.  Voor sommigen is het een echte bedevaart, voor 

anderen een enige manier om op vakantie te gaan.  Ook grote en kleine groepen, gezinnen en alleenstaanden kunnen er terecht. 

De Foyer. 

Dit project richt zich tot mensen die problemen hebben met alcohol.  De gebouwen, niet ver van het heiligdom, 

kwamen vrij op het moment dat er een vraag was van enkele AA-leden.  Zij verlangden iets te beginnen om mensen te helpen 

die iets willen doen aan hun problemen, maar die daar alleen niet toe in staat zijn.  De aanpak steunt op vier pijlers: het leven in 

gemeenschap, het dagelijkse werk (vernieuwing van het gebouw, het atelier: tweedehandsklederen, herstellen en schilderen 

van oude meubelen, iconen, een kleine pottenbakkerij), het dagelijkse gebed en de AA’therapie’.  Op dit ogenblik zijn er een 

achttal mensen die er samenleven en werken.  Daarnaast zijn er ook vele contacten met andere mensen die dezelfde 

moeilijkheden hebben, in het bijzonder via de AA beweging.  In dit huis zijn er ook kamers beschikbaar voor medewerkers van 

Chaityfontaine. 

5.7. Tielt. 

Veel jongeren kwamen reeds in contact met Poverello.  Zo ontstond het verlangen om, met degenen die getroffen zijn 

door hetgeen ze gehoord hebben, regelmatig samen te komen.  In 1991 stelde Jozef Lenoir, een oud-leraar (overleden in 1995), 

een huis ter beschikking, met de wens hier iets voor jongeren te doen.  Het huis werd aangepast en mooi ingericht.  Nu worden 

er regelmatig groepen onthaald, zijn er Poverellogroepjes met kinderen ontstaan en komen zowel jongeren als ouders er hun 

verhaal vertellen. 
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5.8. Tongeren. 

In 1994 werd bekend dat het klooster van de Paters Franciscanen in Tongeren te koop stond.  Enkele mensen uit de 

omgeving en ook de Paters zelf, hielden eraan dat in dit oude klooster met een echte kloostertuin in het centrum van Tongeren, 

de Franciscaanse geest zou blijven leven.  Zo ontstond Poverello Tongeren.  Op een eerste informatievergadering waren 150 

aanwezigen, op de eerste vergadering voor medewerkers waren we met 60 enthousiaste mensen.   

In Tongeren treft men geen armoede aan zoals in grootsteden als Brussel, Gent...  We richten ons hier vooral naar 

eenzame mensen.  Reeds na een paar maanden waren een tweetal plaatsen opgefrist en konden we de deur openzetten.  Nu 

komen er elke namiddag een vijventwintigtal mensen een tas koffie drinken met een koekje of een wafel, en een praatje 

maken.  Dit alles is nog maar een begin, er is nog veel werk aan de gebouwen.  Hopelijk wordt dit een ontmoetingsplaats voor 

eenzamen, jongeren, jonge gezinnen, ouderen... in de geest van Franciscus, dwz. in soberheid, eenvoud, vriendschap en geloof. 

5.9. Heusden-Zolder. 

11 oktober 1997 was een belangrijke dag voor Poverello maar ook voor Sibo, het seculier instituut 

van de Bouworde; het was de dag van het samen op weg gaan van de bouwbroeders, permanente 

bouwgezellen, en Poverello te Heusden-Zolder. 

Sibo is ontstaan uit de internationale bouworde, op zijn beurt ontstaan uit Oost-priesterhulp 

waarvan Pater Werenfried de stichter was, nu 50 jaar geleden. 

Na de wereldoorlog 40-45 waren er miljoenen mensen op de dool, totaal verlaten o.a. in 

doorgangskampen, zonder uitzicht, zonder toekomst.  Door de actie van Oost-Priesterhulp werden enorme 

hoeveelheden voedsel, kleding en dekens ingezameld.  Maar die mensen moesten ook wonen...  Zo 

ontstond de Bouworde, in 1953, vrijwilligers uit alle standen, vooral jongeren, die zich overal gingen 

inzetten waar er nood was.  De toeloop was groot, de inzet intens, maar van te korte duur om alles af te 

werken. 

In 1956 vroeg Pater Werenfried dan om te starten met de bouwbroeders, permanente 

bouwgezellen genaamd, hetgeen later het seculier instituut van de Bouworde is geworden: bidden en 

werken, voor en met de meest arme en aan hun lot overgelaten mensen.  Maar daarvoor was er vorming 

nodig, geestelijk en technisch, om in de miserie van de mensen ondergedompeld te worden: dit werd dan 

het bouwcentrum te Heusden. 

Na zoveel jaren inzet, tot in het hartje van Afrika, zochten de enkele broeders die er nog zijn, 

steun, samenwerking en eventuele opvolging.  Ondertussen was het Centrum te Heusden uitgegroeid tot 

een open huis voor vele lage-drempel-groepen en veel verenigingen.  Er is ruimte voor een verblijf van 

100 deelnemers.  Ieder jaar zijn er 10.000 overnachtingen: scholen, organisaties, bosklassen, 

gezinsvakanties, bezinningen, enz.  Alles aan sociale tarieven, in eenvoudige dienstbaarheid, als kleine 

getuigen van Gods liefde. 

Na heel wat zoeken en tasten, samen met de adviesraad, besloot de Sibo-gemeenschap Poverello 

te kiezen.  Het was een uitdaging want Poverello wilde enkel instappen als de Siboleden zich verder en 

nieuw zouden engageren om samen één familie te vormen met de Poverellovrijwilligers. 

Frans, verantwoordelijke voor Sibo, eindigde zijn inleiding als volgt: “Wij hebben mekaar zonder 

veel moeite gevonden, het klikte!  Waarschijnlijk omdat Poverello en Bouworde vanuit dezelfde zorg 

voor mensen ontstaan zijn.  Niet een zorg die afdaalt van rijken naar armen, maar een solidair worden met 

MENSEN in nood, vanuit een grote waardering en bewondering voor hen.  Zij geven ons meestal veel 

meer dan wij hen kunnen geven.  De vriendschap die daaruit groeit maakt ons blij en gelukkig.  Eenzelfde 

familie, allen als kinderen van éénzelfde Vader.” 

Sedert 11 oktober is de tandem Bouworde-Poverello op gang gekomen: enkele krachtige 

pedaalstoten en nu verder rustig rijdend op Gods wegen.  Met de medewerk(st)ers uit de regio Heusden 

die ons in de rug duwen, hebben we al een eerste, zeer positief contact gehad, we gaan samen een groot 

peloton vormen, waarbij heel veel mensen, jong en oud kunnen aansluiten. 

Het bestaande gaan wij voortzetten, misschien met nieuwe ideeën, maar de basis is stevig gelegd: 

de Bouworde heeft nooit op zand gebouwd, maar op liefde, geloof en een enorme Hoop op de toekomst! 

5.10. Oostende. 

Na verschillende vragen, heeft Poverello een lokaal gevonden in een vleugel van het klooster van de Paters 

Dominicanen te Oostende.  Gedurende enkele maanden heeft men er gewerkt om de zaal, de keuken en het sanitair aan te 

passen.  Een ganse groep vrijwilligers heeft de handen uit de mouwen gestoken om te kunnen openen op 26 december 1997. 

Meer dan 200 mensen waren aanwezig om de opening te vieren in een echte kerstsfeer.  Nu komen er dagelijks 

ongeveer 60 personen voor een goede maaltijd in respect en vriendschap. 



 15 

6. POVERELLO IN DE WERELD. 

6.1. Wat doen jullie concreet voor jongeren? 

In Banneux is er een huis waar 35 personen kunnen logeren.  Daarnaast is er nog een slaapzaal voor een groep van 30 

jongeren en de nodige voorzieningen voor tentenkampen: terreinen, toiletten en douches.  Dit alles bevindt zich op 700m. van 

het heiligdom en staat ter beschikking van klassen, jeugdbewegingen, catechesegroepen, bezinningen... 

In de grote vakantie worden er ook kampen georganiseerd door Poverello zelf.  Door sport en spel, tochten en andere 

gezonde ontspanning, krijgen jongeren de kans tot rust te komen.  Vanuit informatie over Poverello, getuigenissen van mensen 

die er zich inzetten, een goede film,... komt men tot gesprek en bezinning over zijn eigen leven.  Er is ook tijd voor stilte en 

gebed.  Voor hen die op zoek zijn naar wat het leven te bieden heeft, maar die door de consumptiemaatschappij worden 

meegelokt naar o.a. dancings met oorverdovend lawaai, sigarettenrook en drank of drugs, is deze manier van samenzijn een 

teken dat het ook anders kan.  Het geeft hun de kans zichzelf en anderen beter te leren kennen en andere waarden te ontdekken. 

Ook de ponykampen, die in de Ardennen plaatsvinden, hebben dezelfde bedoeling: jongeren terug de echte waarden 

helpen ontdekken, zoals respect voor de natuur, dienstbaarheid, rekening houden met anderen...  Eén van de activiteiten hier is 

natuurlijk het paardrijden onder begeleiding van 2 jonge monitoren, maar ook het feit van gedurende enkele dagen in groep te 

leven is een leerrijke ervaring. 

Het Poverello-huis te Tielt staat ook open voor jongeren en in alle huizen komen regelmatig jongere mensen 

meehelpen.  Het contact met deze wereld doet velen nadenken en hun eigen leven in vraag stellen. 

6.2. Hoe wordt de Poverello ervaring doorgegeven? 

Vanuit elke Poverello gaan medewerkers, op uitnodiging van een school, een jeugd- of volwassenvereniging, een 

personeelsdirectie, een kloostergemeenschap... , vertellen over het reilen en zeilen van Poverello.  Het gaat steeds over heel 

concrete zaken. 

Zo’n uiteenzetting, eventueel met dia’s, duurt ongeveer anderhalf uur en nadien kunnen er vragen gesteld worden.  Dit 

uitdragen van de Poverello-ervaring beschouwen we als een deel van ons werk en doen we dus graag en gratis. 

Zoals eerder vermeld komen er ook regelmatig groepen naar ons toe voor informatie en bezinning.  In elke Poverello 

is een plaats voorzien om groepen te ontvangen. 

6.3. Van wat leeft Poverello? 

De bijdrage die betaald wordt voor een tas koffie, een maaltijd of een overnachting is een eerste bron van inkomsten.  

Verder is het feit dat iedereen werkt als vrijwilliger, en er dus geen lonen moeten betaald worden,  een enorme besparing.  En 

dan zijn er de vele mensen die, elk op hun manier, Poverello helpen.  Omdat ze echter geen tijd hebben of te ver wonen om ter 

plaatse te komen meewerken, brengen ze iets in natura of storten ze een bedrag op de rekening.  Vooral in de vasten of advent 

doen veel groepen (klassen, volwassenverenigingen...) acties, bvb. een spaghettislag, een inzameling van niet bederfbare 

voedingswaren...  Zo wordt onze voorraad steeds aangevuld.  Regelmatig krijgen we telefoon van bakkers, traiteurs of 

bedrijven waar we ‘overschotten’ mogen komen halen.  Meestal is dit vers en lekker eten.  Dit betekent wel dat er vaak 

verrassingen zijn en we nog vlug het menu moeten veranderen of ‘s avonds laat nog de baan op moeten om iets te gaan halen. 

Niemand is verplicht ons iets te geven.  Degenen die ons helpen doen dit omdat ze het willen doen, omdat ze zich 

aangesproken voelen om op hun manier een steentje bij te dragen.  Het komt recht uit het hart. 

Ook al wordt alles niet ‘georganiseerd’ of ‘gestructureerd’, Poverello blijft bestaan en groeien.  De start van een 

nieuw project gaat altijd gepaard met mensen die er aan willen werken en anderen die het willen steunen.  Hierop mogen we 

vertrouwen als we ons ten volle inzetten.  Voor ons is dit de Voorzienigheid: God werkt langs en door mensen, het is Zijn 

Poverello, die we mogen laten groeien.  Dit besef, dat we in Zijn dienst werken, maakt ons klein en Poverello groot.  Telkens 

opnieuw moeten we ons de vraag stellen: zoeken we onze eigen wil of die van God?  Steeds zijn we verplicht onze plannen aan 

te passen.  Op deze manier wordt duidelijk welke weg we moeten gaan, en soms wordt het iets heel anders dan wat eerst 

gepland was. 

6.4. Worden jullie gesubsidieerd? 

We krijgen geen subsidies en we hebben er nooit aangevraagd.  Gesubsidieerd zijn zou betekenen dat we niet meer 

kunnen doen wat we denken te moeten doen, omdat men dan vele voorwaarden en normen opgelegd krijgt.  Het zou ook veel 

meer administratie vragen: dossiers opstellen, evaluaties maken...  Tenslotte is onze manier om projecten uit te bouwen, door 

zijn onvoorspelbaarheid en wendbaarheid, moeilijk op voorhand vast te leggen. 

 

6.5. Is er een evolutie in de armoede? 

Het valt ons op dat, sinds enkele jaren, het aantal jongeren in nood tussen 20 en 30 jaar is toegenomen.  Zij hebben 

door allerlei omstandigheden afgehaakt en zoeken troost in medicijnen of drugs om hun problemen, de eenzaamheid en de 

ontgoocheling van het leven, te vergeten.  Ze leven van de ene dag op de andere, omdat ze geen motivatie of kracht meer 

hebben om iets van hun leven te maken. 

We stellen ook vast dat de laatste jaren het aantal initiatieven voor mensen in nood is toegenomen.  Elk probeert op 

zijn manier te helpen.  Er zijn o.a. sociale restaurants, nachtasielen, sociale diensten, begeleid wonen... sommigen openen enkel 

in de winter.  Ondanks dit alles neemt het aantal personen dat op Poverello beroep doet geleidelijk toe, want het is duidelijk dat 
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er steeds meer mensen in een noodsituatie verkeren.  Eén van de grootste oorzaken hiervan is, naast de steeds hardere 

concurrentiestrijd, de geestelijke verarming en de vereenzaming. 

6.6. Worden de structurele oorzaken van de armoede aangepakt? 

Er zijn inderdaad gaten in het sociale vangnet van België.  Er zijn mensen die een te laag inkomen hebben en er zijn 

zeker nog wetten die aangepast moeten worden, opdat de maatschappij rechtvaardiger zou zijn.  In Poverello echter proberen 

we op de eerste plaats de mens in nood te helpen: wie honger heeft, moet eerst eten voor hij verder kan.  Dit belet niet dat we 

ook aan bewustmaking doen en aan wie er om vraagt, uitleg geven over de armoede in onze maatschappij. Dit kan gaan van 

lagere schoolkinderen tot mensen die het beleid bepalen op de verschillende niveaus in onze samenleving.  Zo brachten Koning 

Albert en Koningin Paola, in december 1993, een onvergetelijk bezoek aan Poverello.  Ze hebben met ons mee gegeten en 

waren zeer geïnteresseerd in wat er gebeurde. 

Toch kan de armoede in onze maatschappij niet enkel opgelost worden door sociale wetten te verbeteren en meer geld 

beschikbaar te stellen.  De voornaamste oorzaak van de armoede in onze ‘samen’-leving is de eenzaamheid, het gebrek aan 

liefde... en op dat vlak kan men weinig doen met wetten of geld.  De meest grondige strijd tegen deze armoede is het 

herwaarderen van echte menselijke waarden als: vriendschap, eenvoud, dienstbaarheid, het gezin...  Deze boodschap proberen 

wij aan zoveel mogelijk mensen mee te delen. 

 

 

7. TER BEZINNING. 

 

 

Al won ik vijf gouden medailles op de Olympische spelen, 

als ik de liefde niet heb, ben ik niets 

Al won ik alle schoonheidswedstrijden, 

als ik de liefde niet heb, ben ik niets 

Al had ik de helft van al het goud van de wereld, 

als ik de liefde niet heb, ben ik niets 

Al had ik twintig diploma’s 

als ik de liefde niet heb, ben ik niets 

Al sprak men in alle kranten en nieuwsberichten  

gedurende jaren vol lof over mij 

als ik de liefde niet heb, ben ik niets 

Maar zelfs al kan ik mijzelf niet behelpen, 

al ben ik vol lidtekens, 

al heb ik geen geld of geen diploma’s 

en kent niemand mij, 

als ik liefheb, word ik iemand! 

 

(Naar Paulus, Cor.13,1-...) 

Het driemaandelijks tijdschriftje 

“Poverello Nieuws” 

wordt gratis toegezonden 

aan al wie het aanvraagt 

op één van de Poverello adressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEN MAG MILJOENEN GEVEN, ALS MEN ZIJN HART NIET GEEFT, GEEFT MEN NIETS. 
          EN DAT HEEFT MEN JUIST NODIG.    J.V. 
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8. ADRESSEN.  

I.   Brussel  1000  

    a. Zuinigheidsstraat 4        (1,2,4) 

       Tel. 02/511 52 12 

       Rek. n° 001-0865703-54 

    b. Huidevettersstraat 182  (2) 

       Tel. 02/502 07 39 

II.  Brussel 1030                  (1,4) 

      Groenstraat 105 

      Tel. 02/219 98 62  

      Rek. n° 001-3411003-74 

III. Brugge 8000         (1,4) 

      Goezeputstraat 27 

      Tel. 050/34 06 72 

      Rek. n°001-1682427-38 

IV. Gent 9000   (1,4) 

      Komijnstraat 5 

      Tel. 09/223 38 31 

      Rek. n°001-1664103-47 

V.  Kortrijk 8500        (1,4) 

      Spoorweglaan 26 

      Tel. 056/22 64 49 

      Rek. n°001-1766264-67 

VI. Leuven 3000                    (1,4) 

      Sint Maartensstraat 44 

      Tel. 016/29 16 84 

      Rek. n°001-2069938-34 

VII.Tielt 8700             (1,4,7) 

      Nieuwstraat 19 

      Tel. 051/40 04 31 

      Rek. n°001-2466802-71 

VIII. Banneux 4141 

    a. Route de Theux 85  

        Louveigné                 (2,4,5) 

        Tel. 04/360 93 63 

        Rek. n°001-2832352-28 

    b. Foyer Vierge des Pauvres 

        Rue de l'Esplanade 44 

        Louveigné  (6) 

        Tel. 04/360 80 26 

IX . Ardennen                  (7,8,) 

       Tel. 061/51 19 18  

X.   Tongeren 3700              (1,2,4) 

       St.Catharinastraat 31 

       Tel. 012/26 22 40 

       Rek. n°001-3381660-25 

XI.  Oostende 8400              (1,4) 

       Aartshertoginnestraat 16A 

       Tel. 059/51 80 11 

       Rek. n°001-3209895-47 

XII. Heusden-Zolder 3550   (8)     

       Kapelstraat 73 

       Tel. 011/42 52 87  

1) Onthaal met maaltijden 

2) Nachtonthaal 

3) Ontvangst van groepen voor informatie en bezinning 

4) Onthaal bedevaarders met picknick - korte en langere 

verblijven - jongerengroepen met nachtverblijf - tentenkamp 

5) Alcoholproblemen - open deur - verblijf - ateliers (meubelen 

- iconen - pottenbakkerij) 

6) Boerderij 

7) Jongerenkampen - ponywerking 

8) Onthaal van groepen tot 100 pers. , met verblijf – 

bezinningen, bosklassen, familievakanties, gebedsgroepen. 

 


