
Beste Poverellovrienden,

De winter heeft zich reeds laten voelen en Kerstdag en Nieuwjaar staan voor de deur.  Rond 
deze tijd krijgt de ‘armoede’ heel wat aandacht in de media. Mensen die geen verwarming hebben, 
die hun eten niet kunnen betalen of die buiten slapen halen dan het nieuws.  In Poverello worden we 
regelmatig opgebeld door journalisten die iets willen schrijven over dit probleem, dat schrijnend is 
bij vriestemperaturen.  Zij willen de grote tegenstellingen in onze samenleving laten zien: terwijl 
sommigen feesten moeten anderen zoeken naar eten en verwarming.   Dit  kan echter  de indruk 
wekken dat ‘armoede’ in onze samenleving louter een materieel of financiëel probleem is en dat het 
enkel in de winter zou voorkomen.

Nochtans  zijn  het  ganse  jaar  door  vele  officiële  sociale  diensten  (OCMW’s, 
ziekteverzekeringen, hospitalen, …) en verschillende andere organisaties (huizen voor daklozen, 
sociale restaurants, voedselbedeling, vestiaires…) in de weer om personen in uitzichtloze situaties 
bij te staan en te helpen.  Ook vele particulieren zijn bereid om iets te doen voor mensen die in de 
problemen zitten.   Ondanks al  deze inzet,  ondanks de overvloed van onze economie,  blijft  het 
probleem onopgelost.  Het lijkt zelfs nog erger te worden.

 Hoe is dit mogelijk? Door allerlei problemen (financiële tegenslagen, spanningen in 
de familie,  een depressie,  alcoholisme,  trauma’s)  kom je  in  de armoede terecht.  Je werd reeds 
geholpen  door  familie,  vrienden,  buren,  sociale  diensten… maar  telkens  ging je  er  onderdoor. 
Terugkeren is onmogelijk geworden, want alle bruggen zijn opgeblazen. Er bleef niets of niemand 
over en je gaat een toevlucht zoeken in de anonimiteit van een stad.  Je moet je plan trekken en bent 
wel verplicht om te bedelen.  Je doolt met al je bezit, of wat er van rest, door de straten, rust uit in 
openbare  gebouwen.   Van  lotgenoten  krijg  je  ‘interressante’  adressen  waar  je  gratis  of  heel 
goedkoop kan eten, kledij of overnachting kan vinden.  Een nachtmerrie om zo vlug mogelijk te 
vergeten. 

Zoiets  lijkt  alleen  anderen  te  overkomen,  nochtans  hadden  70% van  de  mensen  die  in 
Poverello komen het vroeger goed en leidden ze een ‘normaal’ leven, tot op het ogenblik dat het 
allemaal verkeerd liep.  Als men dan in Poverello aankomt heeft men op de eerste plaats nood aan 
een  degelijke  voeding,  warme  en  propere  kledij,  overnachting,  hygiënische  en  soms  medische 
verzorging.  Dan volgt een begeleiding om de administratieve problemen op te lossen zodat men 
weer een identiteitskaart, een adres en een inkomen heeft.  Daarna kan men weer op eigen benen 
leren staan.  

Naast al deze materiële en praktische noden is er vooral de behoefte om tot rust te 
komen, terug een evenwicht te vinden en anderen te kunnen ontmoeten.  Wanneer je mag ervaren 
dat je toch geen mislukkeling bent, ondanks je onmacht,  dat er toch nog mensen om je geven, 
ondanks je zwakheid, dat je toch nog iets voor anderen kan betekenen, ondanks je armoede, krijgt je 
leven opnieuw zin.  Dit kan je echter niet opbouwen in enkele maanden, het gaat met vallen en 
opstaan, ontdekken dat je het niet alleen aankan, maar ook dat je er ook niet alleen voorstaat.    

De konfontatie met zo’n problemen kan wel eens een reactie van onbegrip of veroordeling 
oproepen.  Maar eens men deze mensen beter leert kennen, hun zoeken naar een oplossing en hun 
ontgoocheling bij een nieuwe mislukking kan voelen, kan men niet anders dan met hen hopen dat 
het toch eens zal lukken.  Het is een samen-op-weg-gaan, elkaar leren kennen en respecteren, en zo 
elkaar  beginnen te  vertrouwen.   In  de  gekwetse persoon kan je  een medemens  ontdekken,  die 
hunkert naar geborgenheid en liefde.  Je ontdekt ook zijn onmacht.  Je zou meer en efficiënter 
willen helpen maar je kan het genezingsproces niet forceren.  Je leert aanvaarden dat niet iedereen 
terug even aktief en rendabel zal kunnen meedraaien in die drukke, stresserende maatschappij, maar 
je leert zien dat zoiets ook niet altijd hoeft opdat iemand opnieuw gelukkig zou worden.  

Er is echter nog een ander aspect.  Door de tegenslagen, ontgoochelingen en onmacht wordt 
ook de zin van het leven in vraag gesteld.  Waarom nog leven?  Waarom nog afzien? Als een 
mensenleven begint bij de geboorte en niet verder gaat dan de dood, dan lijkt het er op aan te komen 
zoveel mogelijk  te genieten van de tijd die ons gegeven wordt. Waarom zou men er dan geen einde 
aan maken als men zo in de miserie zit of alleen maar anderen tot last is?  



Op deze vraag heeft de mensheid niet zelf het antwoord gevonden.  Het antwoord komt niet 
van mensen, maar van de Oorsprong van alles, van God.  En zijn antwoord is: ‘Jezus’.  Het is Zijn 
zelfportret, het is de Liefde.  In Jezus wil Hij zich laten kennen en zich aan ons geven.  In Jezus wil 
Hij ons nabij zijn en met ons meegaan.  In Jezus laat Hij voelen hoe graag Hij ons ziet en tot wat 
Hij bereid is voor elk van ons.  Als we Hem willen aanvaarden en binnenlaten in ons hart, kan Hij 
iets voor ons betekenen en zullen we Zijn nabijheid voelen.  Het is zo moeilijk te vatten met ons 
verstand.   Hij  heeft  het  zelf  gezegd:   “…verborgen  gehouden  voor  wijzen  en  verstandigen  en 
geopenbaard aan kleinen en eenvoudigen…”

Met Kerstmis vieren we het begin van die openbaring.  Dit eenvoudig gebeuren is een nieuw 
begin voor de mensheid.   Hier wordt ons de diepere zin van het leven aangereikt.  In Poverello 
proberen we dit ook door te geven, niet door er veel over te praten, maar door Hem in ons hart te 
dragen en te doen wat Hij vraagt:  “Bemint elkander, zoals Ik u heb bemind”.  Het is elke dag 
opnieuw beginnen.

Ik  wens  iedereen  de  eenvoud en  nederigheid  om een Zalig  Kerstfeest  te  vieren en met 
vreugde het Jubileumjaar binnen te gaan!

Johan

ONZE OVERLEDENEN.     

Arthur,
Door  je  stille  teruggetrokkenheid  was  je  haast  onopgemerkt  maar  toch  aanwezig  in  de 

Tanneurs, waar je bijna 2 jaar hebt verbleven.
In  het  ziekenhuis  waren  het  echter  heel  aangenamen  ontmoetingen.   Zonder  klagen  en 

jammeren was je je heel bewust van je situatie en aanvaardde die stilzwijgend.
Ondanks je eigen lijden ging je bezorgdheid uit naar de anderen en vroeg je steeds hoe het 

met hen ging.  Bedankt dat we je die laatste maand van je leven iets beter hebben mogen leren 
kennen.

Wij bidden en geloven dat je nu een thuis hebt gevonden, een echte thuis.
Vaarwel.

Eva

Stafke,
Nu je stilletjes naar de Heer bent gegaan blijf je tot ons spreken in de vele mooie 

momenten die we bij je mochten beleven.  Het zijn tedere, kostbare herinneringen.  
Je was, in al je eenvoud, een echt levenskunstenaar.   Je vinnige oogjes straalden 

moed en optimisme uit, je humor, zelfs in heel moeilijke momenten, was niet te doven.
Het ontroerde ons… de diepe vriendschap tussen jou en Bolleke (zoals je Bernard 

noemde) en hoe jullie elkaar gedragen hebben tot het laatste moment.  Jullie gebaren, knipoogjes en 
vertellingen zijn pareltjes van leven.  Als je elkaar aan ‘t plagen was zei je al lachende : « Allé, uw 
smoeleke weg ».

Het ontroerde ons… als we je kwamen opzoeken en er een blije lach verscheen, je je 
hand opstak en zei : « Ha, zijt ge daar » of « kom, we gaan iets drinken of een sigaretje roken » en 
je kon er dan zo’n deugd aan beleven.

Het ontroerde ons… als je in Poverello op bezoek kwam en zei : « Stafke is hier en 
binnenkort kom ik naar huis ».

Het ontroerde ons… toen we de laatste keer in het Bordet ziekenhuis bij de dokter 
binnengingen –je voelde je doodziek- en toch zag je de dokter die een plaaster aan zijn arm had en 
je vroeg: « wat heb je gedaan, dokter ?  Is het niet moeilijk werken zo ? »

Het ontroerde ons… als een medebewoner een sigaret vroeg en je ons zei: « geef 
hem er ééntje »; als je telkens vroeg hoe het in Poverello ging en veel groeten deed aan iedereen.



Het ontroerde ons… als we je lichamelijk zagen aftakelen en je toch nooit kloeg. 
Wel gaf je ons andere seintjes, je zei ons de laatste weken: « met Stafke is het niet goed, ‘t is bijna 
gedaan met Stafke ».

Wat moet er in je omgegaan zijn ?  Eén zekerheid hebben we, dat Bernard bij je was, 
dat zijn hand in de jouwe lag en dat je zo vredig naar de hemel bent gegaan.

Zr.Hilde

We waren  twee onafscheidelijke  vrienden,  we kenden  elkaar  25  jaar,  hadden nooit  een 
woord ruzie en waren altijd vriendelijk tegen elkaar !  Nu mijn Bolleke mij verlaten heeft zal ik mij 
goed moeten vasthouden, maar toch zal ik mij altijd sterk voelen.

Bernard

In ons vorig krantje vermeldden we het overlijden van Jos Bush.  Men heeft ons meegedeeld 
dat ook Louis Verstappen, de chauffeur met wie Jos naar Poverello kwam, overleden is.

Ook Kortrijk vult regelmatig de lijst van overledenen aan.
Voor  een  paar  weken  nog  wekte  de  onverwachte  dood  van  Guy (34  jaar),  grote 

verslagenheid bij zowel medewerkers als gasten.
En even voordien liep de kerk vol op de begrafenis van Sharon Maes (4 Jaar), overleden na 

een smartelijk ongeval.  Een zonnig kind dat vaak met haar moeder naar Poverello kwam.  We 
zullen ze beiden missen.

In het voorjaar was het de beurt aan Frans (52 jaar), het waarmerk van Poverello-Kortrijk. 
Frans in zijn zeteltje onder de trap.  Zijn hoedje en dito-jas nam hij zelden af.  Zelf zei hij niet veel 
maar was wel gevoelig voor een attentie en dankbaar voor zijn wekelijks schoon ondergoed.

Na het middageten nam hij zijn tas, zijn enig bezit waar tevens heel zijn huishouden in zat 
en verdween dan op de fiets naar God weet waar.

Een operatie kon zijn terminale keelkanker niet genezen.  Enkele weken voor zijn dood, wist 
hij het ziekenhuispersoneel en zichzelf te verschalken en dook op in zijn vertrouwde Poverello, zijn 
thuis.

De  palliatieve  engelen  hebben  hem  tot  het  einde  bijgestaan.   Zoals  iemand  van  de 
Poverellomedewerkers zei: « Hij heeft geleefd als een tjoolder en is gestorven als een prins. »

Er hangt een foto van Frans in de zaal…  Frans met een imposante berenmuts, hier of daar 
gekregen tijdens een barre winterdag.

Wie hem gekend heeft, zal inwillikeurig lachen, Frans in Zuidpool-expeditie uitrusting.
Het is een beetje verdriet dat op zijn kop staat.

Felix

Josée is overleden na een twee jaar durende, pijnlijke ziekte.
Gedurende  vijftien  jaar  was  ze  elke  dinsdag  en  woensdag  op  post  in  Poverello;  in  de 

voormiddag schonk ze de koffie in, ‘s namiddags diende ze de warme maaltijden op in de zaal.  Ze 
deed dit alles steeds met veel zorg, gewetensvol en met veel aandacht voor de mens.

Ze kwam haar diensten aanbieden op het moment dat ze op pensioen ging.  Gedurende vele 
jaren  had  ze  les  gegeven  aan  verpleegsters.   Sommigen  van  hen  kwamen  haar  bezoeken  in 
Poverello.  Zij spraken met veel respect over haar: « ze was een goede lerares,stipt, steeds goed 
gehumeurd en vriendelijk ».

Ze maakte zich ook nog verdienstelijk op andere plaatsen, al haar activiteiten waren gericht 
op anderen.  Zich nuttig maken, dienstbaar zijn, mensen helpen, dit was de zin van haar leven.

Josée, je bent echt een voorbeeld voor ons, en vooral voor de dinsdag- en woensdagploeg. 
Dank voor alles wat je voor ons hebt betekend.

Claire 



ONMOETINGSDAGEN
Voor alle medewerkers van Poverello en voor iedereen die geïnterresseerd is, plannen we 

twee ontmoetingsdagen.
Op zaterdag 5 februari 2000 is het onderwerp: het onthaal.
Op zaterdag 18 maart 2000 hebben we het over: gemeenschap.
Deze  dagen  beginnen  om  10u30  en  eindigen  om  16u30.   Ze  gaan  door  in  Poverello, 

Huidevetterstraat 126 B te 1000 Brussel.  Het is een mogelijkheid om ons te bezinnen en uit te 
wisselen  over  wat  we  in  Poverello  leren.   Het  samenzijn  wordt  afgesloten  met  een 
eucharistieviering.

Gelieve boterhammen mee te brengen (soep en koffie worden ter plaatse voorzien).
Van harte welkom!

PONYNIEUWS.
Met  de  monitricen  van  de  ponykampen  willen  we  graag  een  Poverello-ponywerking 

beginnen in Vlaanderen.  Wie geïnterresseerd is en eraan wil meewerken, wie een stal en een weide 
beschikbaar heeft, kan telefonisch kontakt op nemen (04/360.93.63) of een briefje schrijven.  Wie 
weet wat hieruit kan groeien!  Alvast bedankt.

KERSTFEESTEN.
De  decembermaand  is  in  alle  Poverellohuizen  een  drukke  maand.  Er  komen  dan  veel 

groepen op bezoek om wat meer te weten te komen over wat er in Poverello gebeurt.  Voor de 
meeste jongeren is dit een confrontatie met een realiteit die ze niet eens vermoedden.  

Vanuit deze kennismaking doet men in verschillende scholen akties voor Poverello.  Ook 
sommige bedrijven doen rond deze tijd van het jaar  iets voor ons.   Enkele  verenigingen doen 
jaarlijks  een aktie.   December  is  dus  een beetje  de oogstmaand  van Poverello,  dan  wordt  een 
voorraad aangelegd voor het komende jaar. Dank u wel aan iedereen die er aan meewerkt en die dit 
mogelijk maakt.

De grootste drukte wordt natuurlijk veroorzaakt door de feesten.  Het begint met het Sint-
Niklaas feest, waar iedereen ‘die braaf is geweest’, maar natuurlijk vooral de kinderen, iets krijgt. 
Het Kerstfeest is het grote moment.  Net zoals in Brussel reeds 18 jaar gebeurt, komen nu ook in de 
andere huizen groepen een feestmaal bereiden of het feest sponseren.  Deze inzet is telkens weer 
een pluspunt in gans het gebeuren.  Van harte bedankt in naam van de ongeveer 1000 personen die, 
in één van de verschillende huizen, het kerstfeest zullen meevieren. 


