
BESTE POVERELLOVRIENDEN,

Op 31 juli hebben we het overlijden herdacht van onze papa Jean.  Gedurende 20 jaren heeft hij, dag na 
dag, de kar van Poverello getrokken.  Gedurende al die jaren deelde hij de zorgen, het lijden, het verdriet, de 
onmacht en de wanhoop van de vele mensen die langskwamen.  Zijn grote betrachting was dat, wie bij hem 
wegging, ondanks de donkere en moeilijke periode waarin hij zat, toch vertrok met wat nieuwe hoop.  Met 
misschien, op het einde van de lange duistere tunnel, een klein lichtje waar men kan naar uitkijken; alles is niet 
verloren; men kan opnieuw beginnen en steun vinden bij medemensen.
Is dat niet uiteindelijk de kans op een nieuwe start: weten dat je niet door iedereen veroordeeld en vergeten 
wordt; dat er mensen zijn die om je geven; dat je er toch niet helemaal alleen voorstaat maar dat er anderen zijn 
die je zorgen en lasten willen helpen dragen?  

In september 12 jaar geleden schreef Jan het volgende: “…Het zijn de zorgen, de problemen, zelfs de  
mizerie, die ons bewust maken van onze zwakheid, onze onbekwaamheid om te leven : alleen is men niets, kan  
men niets.  De eenzaamheid maakt u af.  Vriendschap, broederlijkheid, liefde zijn dan de enige redplank.”

“Iedereen kan een Poverello heel  dichtbij  vinden, misschien al in het  eigen gezin; mensen die niet  
bemind worden vindt men overal.

Iedereen, zelfs degene die er het slechts aan toe is, kan de anderen helpen; men ziet dikwijls dat degene  
die niets heeft, nog met anderen deelt.
Iedereen kan proberen de anderen graag te zien, maar met mijn schamele krachten ben ik rap uitgeput.  Ik heb  
de Meester van de Liefde nodig om dat pover hart voor anderen open te stellen."

Maar er is nog meer.  Ook onze papa Jean heeft zich klein en onmachtig gevoeld.  In zijn brief van 
januari 1987 schrijft hij: “De laatste maanden ging ik door een donkere tunnel; ik kon niet meer bidden, ik heb  
me vastgeklampt aan mijn paternoster.  Gedurende vele slapeloze weken heb ik Wees-Gegroetjes opgezegd, het  
gebed van de arme die schreeuwt om hulp en zich overgeeft aan zijn Mama.”  

In deze twee fragmenten schreef Jan aan zijn Poverellovrienden iets over hoe hij probeerde te leven en 
waar hij de kracht haalde.  In mei 1987 vatte hij het zo samen: “De echte vrede, de enige levensvreugde vindt  
men in de liefde voor de anderen met als enige bron : een grenzeloos vertrouwen in Gods barmhartigheid en  
voorzienigheid.”  Voor wie op dit ogenblik zware momenten meemaakt is dit een gouden raad en voor elk van 
ons is het de weg naar echt geluk.  Laat ons samen, elke dag opnieuw, die weg inslaan.

Johan

ONZE OVERLEDENEN

In de loop van de vorige maanden hebben de volgende Poverellovrienden ons verlaten:
 Gerard, is 85 tachtig geworden.  Sinds enkele jaren verbleef hij in  een bejaarden tehuis waar hij goed 

verzorgd werd maar zich altijd afzonderde.  Vroeger, voor we hem in Poverello leerden kennen verbleef hij 
veel in de landloperskolonie te Wortel, dat was zowat zijn thuis. 

 Pieter was nog geen 40 jaar.  Na een slepende ziekte, vele medicamenten en ups en downs is hij van ons 
heengegaan.  Enkele maanden geleden is hij nog voor drie dagen op bezoek gekomen in Banneux.  Hij is 
toen vertrokken met de bedoeling regelmatig eens een weekend langs te komen.  

 Jos Busch, niet die van Amerika, maar van Turnhout, is ook overleden.  Hij was eind van de 80.  Een van 
die echte sympathysanten van Poverello sinds de begin periode.  Zolang het voor hem mogelijk was en hij 
vervoer vond bracht hij voeding en kledij naar Poverello vanuit de streek van Turnhout.  Onder andere heeft 
hij vele ‘varkenspoten’ tot in Brussel gebracht, die werden dan op de zondag namiddag met een boterham 
opgepeuzeld.

 De  zus  van  Lucienne,  medewerkster  in  Heusden-Zolder,  is  na  een  korte  ziekte  op  53  jarige  leeftijd 
overleden.

 De Moeder van Marie-Helene uit Tielt is heengegaan na een lange slepende ziekte. Zij was 81 jaar.
 Kadija, 45 jaar, is na een korte, fatale ziekte overleden.  Er waren vele aanwezigen op haar begrafenis.  Ze 

was goed gekend in de Marollen.  Ook zij zal in onze herinneringen blijven.  Zij heeft het niet gemakkelijk 
gehad, reeds van in haar kinderjaren.  Maar elkeen ontdekte door haar miserie heen, een vrouw met een 
groot hart.  Iemand die, ondanks de ‘puinhoop’ van haar eigen leven, doorging met leven.  Zij had niets 
meer te verliezen maar leefde van de ene dag naar de andere en projecten op lange termijn, zoals het in orde 
brengen van papieren, mislukten daardoor dikwijls.  De laatste weken bleek, door da aanhoudende inzet van 



haar vriendin, alles in orde te komen.  Dit stemde haar gelukkig.  Ook heeft ze in het hospitaal aanhoudend 
gevraagd om gedoopt te worden.  Na haar doopsel kwam er vrede over haar en na enkele dagen coma is ze 
overleden.  

PROFICIAT AAN:

 Zuster Lucas, die op 4 juli haar 60 jarig kloosterjubileum vierde.  Nu ze verhuisd is naar het Kortrijkse 
missen we haar in Brussel, maar ondertussen heeft ze de weg al gevonden naar de Spoorweglaan waar ze de 
medewerkers van Kortrijk gaat helpen.  Dank u wel Zuster Lucas, voor uw inzet en voorbeeld.

 José Noelmans die op 27 juni door de bisschop van Hasselt tot priester werd gewijd.  José heeft één van 
zijn stages tijdens zijn vorming tot  priester in Poverello gelopen.  En ondanks het vele werk nadien is hij 
kontakt blijven houden.  We hopen dat het zo blijft.  

 Chris Van den Bossche, de zoon van Lucienne die meehelpt in de Zuinigheidsstraat,  die  op 3 juli door 
Mgr. Danneels tot priester gewijd werd.   

ONTMOETINGES- EN VORMINGSCENTRUM BOUWORDE-POVERELLO.

Sedert 1 januari 1998 hebben de bouworde en Poverello de handen in elkaar geslagen om in Heusden-
Zolder  de  werking  van het  centrum voort  te  zetten  met  éénzelfde  streefdoel:  vanuit  de  concrete  inzet  en 
evangelische  motivatie  het  doorgeven  bij  jongeren  van  extra  waarden  zoals  broederlijkheid,  authenticiteit, 
engagement, geloof, gebed en liefde.

Het centrum wil een oase zijn om rustig te bezinnen, vormingssessies in te richten, samenkomsten te 
beleggen.  Scholen kunnen er bezinningsdagen organiseren met eigen begeleiding en programma; er kan ook op 
aanvraag informatie of getuigenissen gegeven worden over Poverello en Bouworde door medewerkers van het 
centrum.

Het centrum biedt een kant en klaar programma aan bij het organiseren van ‘Bosklaseen’.  Er is een 
keuze-mogelijkheid in de formules, waarvan de activiteiten begeleid worden door gidsen.

Het  centrum beschikt  eveneens  over  een  afzonderlijk  gelegen  boshuis,  geschikt  voor  ongeveer  20 
personen.

Er werd ook begonnen met een Poverello-ponywerking;  dag betekent dat mensen, die het zich niet 
kunnen veroorloven hun kinderen te laten paardrijden, bij ons terechtkunnen om die hobby uit te oefenen.  Voor 
deze werking kunnen geïnteresseerden zich aansluiten.

Al deze activiteiten hebben plaats in een mooie bosrijke omgeving met een geschikte infrastructuur: 7 
vergaderzalen, ruime living, slaapgelegenheid en refter voor ca. 100 personen, stemmige kapel.

Voor verdere informatie omtrent al deze activiteiten volstaat een telefoontje naar:
‘VZW Bouworde-Poverello’

Kapelstraat 73
3550 Heusden-Zolder
Tel: 011/425287
Fax: 011/436259
Contactpersoon: Jean-Marie Simoens

BRUGGE GING NAAR BANNEUX.

Op dinsdag 22 juni 1999 vertrok een groot deel van onze Brugse Poverello-familie –een goede veertig 
enthousiaste  ‘vakantiegangers’-  met  bus  en  trein  naar  Banneux  om  voor  een  kleine  week  wat  rust  en 
ontspanning te vinden en in samenzijn eenvoudig te genieten bij Maria.

De  reis  verliep  zonder  problemen,  de  treinreizigers  werden  in  Verviers  opgehaald  en  in  de  late 
voormiddag reeds kon iedereen al zijn logies opzoeken na een opkikkerende kop koffie.



Een drietal voortrekkers was onder de leiding van Daniel daags voordien al aangekomen, en meteen na 
broederlijk onthaal door Johan en medewerkers, aan de slag gegaan als ‘specialisten’ logistiek opdat iedereen 
vlot zijn draai zou vinden.

Na het middagmaal –een lunchpakket vermits koken en bakken uiteraard toen nog niet mogelijk was- 
werd maar direct contact met de vrije natuur opgezocht en een deugddoende wandeling in de omgeving gedaan, 
met achteraf terrasjeszit en traktatie voor de stappers.  ‘s Avonds mochten we wat tot bezinning komen bij de 
Kruisweg.

De dag daarop vertrokken we met eigen vervoer naar de ninglingspo waar we in groepjes verdeeld, de 
mooie  natuur,  het  excellente  weer,  het  water  en  het  bos  konden  voelen  en  ruiken.   Echt  rustgevend  en 
ontspannend.  Na de nodig verfrissing op het terras langs de baan keerden we weer naar ‘huis’.  IJverige handen 
hadden voor en na ’n smakelijk diner op tafel getoverd!

In  de  namiddag  dan  werd  iedereen  -op  een  paar  moedige  voetgangers  na-  naar  TANCREMONT 
gevoerd om die fameuze taarten te smaken.  De avond werd ingezet en besloten met een vrije wandeling.

De voorlaatste dag is er één geweest om niet zo gauw te vergeten.  De grote meerderheid vertrok met 
busje of auto naar BARVAUX.  Een mooie uitstap met enkele hindernissen en  picknick onderweg.  Dat we de 
weg kwijtraakten werd er dan maar met de glimlach bijgenomen.  ‘t Gaf immers wat pit aan de reis.  

Een negental dissidenten verkozen echter een mars tot aan La Reid en terug, een grote 20 km in totaal 
waarbij minstens 5.30u werd gestapt.  Ook zij kregen probleempjes op te lossen om de uitstap op goede banen 
(paadjes) te houden, maar de sfeer onderweg is steeds prima geweest in een zonovergoten mooie natuur.  De 
laatste kilometers, met de Poverellogebouwen weer in zicht waren wel zwaar en dat was enigszins te merken 
aan sommigen tijdens het avondfeest.  

Dit afscheidsfeest, muzikaal geanimeerd door Lucienne, verliep in een buitengewone gezellige sfeer, 
iedereen deed mee en aangepaste ‘avondkledij’ was verplicht… al was het ’n hoedje!

En dan brak de laatste dag aan, vrijdag 25 juni.  Vrij winkelen in de voormiddag en eucharistieviering 
om 11 uur in het kapelletje bij het huis Beco.  De beperking in ruimte en aantal aanwezigen gaf wel meer 
intimiteit en intensiteit.  Het was goed.

Na een laatste middagmaal en een dutje kwam het afscheid.  Ontevredenen waren er zeker niet.  De 
dagelijkse  sleur  en  slenter  werd  gebroken,  de  gevarieerde  menu’s  smaakten  nog zo  lekker,  de  onderlinge 
contacten,  aan tafel  of tijdens de uitstappen,  waren een uitstekende gelegenheid om elkaar anders te leren 
kennen en zo tot beter wederzijds begrip te komen.

Iedereen kwam behouden terug thuis en wacht waarschijnlijk tot een volgende keer?  Er was veel animo 
… ‘t was goed … dat bewijzen de foto’s.

Carola en Fernand

POVERELLO LEEFT.

Nu de vakantie voorbij is, zijn ook de kampen in Banneux en in de Ardennen gedaan.  Vanwege de 
deelnemers  komen er  vele  positieve  reacties,  de  mesten willen  er  volgend jaar  weer  bij  zijn.   Waar deze 
kinderen en jongeren zo’n deugd aan hebben in die dagen, is niet alleen het spel, de natuur, het ponyrijden, het 
samen zingen, een stil moment, het luisteren naar een getuigenis, … maar vooral het samen leven.  

Het waren zeker geen homogene groepjes, integendeel, de meesten kenden elkaar niet voor het kamp. 
Alles verliep niet steeds naar ieders zin; iedereen had niet altijd dezelfde mening.  Maar onder begeleiding van 
enkele monitoren en monitrices leert men met deze ‘obstakels’ omgaan in en sfeer van vriendschap en respect 
voor iedereen die er bij is.  Dit zorgt ervoor dat men na het kamp weer enkele vriendjes of vriendinnetjes bij 
heeft, die men nog eens kan schrijven.

Dank aan de monitoren en monitrices die het beste van zichzelf hebben gegeven.  Dank aan degenen die 
voor het eten hebben gezorgd. Dank een iedereen die er bij was.

In de Ardennen is er heel wat werk op de boerderij.  Iemand die iets afweet van het werken met pony’s 
en geïnteresseerd is om regelmatig (bvb. enkele dagen per week) te komen meehelpen, kan contact opnemen 
met Poverello op tel.nr. 04/360.93.63.



Met de start van het nieuwe schooljaar komen ook de aanvragen om een  bezoekje aan Poverello te 
brengen weer  toe.  In  de verschillende Poverellohuizen  is  er  mogelijkheid  om groepen te  ontvangen en  te 
vertellen over het Poverello-gebeuren: over onze stichter Jan Vermeire en hoe het ontstaan is; over de armoede 
in onze samenleving, die zoveel meer is dan geen dak of geen eten hebben; over wat men er kan aan doen. Vele 
groepen combineren  dit met een bezoek aan een ander initiatief of een museum in dezelfde stad.  

In sommige Poverello centra kunnen de groepen hun picknick opeten en wordt er op aanvraag gezorgd 
voor soep, koffie of frisdrank.  

Ook volwassen groepen zijn natuurlijk welkom.  
Voor aanvragen gelieve contact op te nemen met de plaatselijke Poverello verantwoordeljken.

In  Banneux, in het jongerenhuis, met kamertjes voor max. 45 pers., kunnen groepen terecht die voor 
enkele dagen op bezinning  willen komen.  Vanuit Poverello kan een getuigenis gegeven worden of een gesprek 
over ‘armoede in onze samenleving’ geleid worden.  Ook groepen die voor één dag willen komen, kan een 
zinvol programma aangeboden worden.  Voor meer informatie: 04/360.93.63.

Bijna tien jaar geleden zette de Poverello in de  Groenstraat (Brussel) zijn deuren open.  De laatste 
jaren komen er dagelijks 50 à 60 personen eten.  Het zaaltje begon dus veel te klein te worden.  Reeds geruime 
tijd keken we uit naar een ruimer gebouw, in dezelfde buurt.  En… wie zoekt die vindt.  Enkele huizen verder 
komt een gebouw ter beschikking dat aan deze vereisten voldoet,  maar waar wel heel wat aanpassingswerken 
aan te doen zijn.  Het dak heeft een grondige beurt nodig, de keuken moet geïnstalleerd worden, het sanitair is 
verouderd, de electriciteits- en waterleidingen moeten vernieuwd worden, ...  Maar wanneer dit allemaal in orde 
zal zijn, zal het voor iedereen een grote verbetering zijn

Poverello Leuven is ook op zoek naar een nieuwe huisvesting.  Het huis waar ze nu verblijven wordt 
afgebroken en krijgt een nieuwe bestemming.  Jef en zijn medewerkers zijn volop aan het onderhandelen!


