
Beste Poverellovrienden,

Er is goed nieuws.  Je bent misschien verwonderd dat je er nog niets over gelezen, gehoord of 
gezien hebt in de kranten, op radio of TV.  Toch is er goed nieuws voor ons allemaal.  Ondanks al wat 
de  media  ons  voorschotelt  aan  tegenslagen,  rampen,  ongelukken,  oorlog,  hongersnood, 
milieuvervuiling… overal op onze aardbol,  op grote en kleine schaal,  durf  ik schrijven dat er  goed 
nieuws is.

Voor jou, beste Poverellovriend, die tegenslag kent en in grote financiële zorgen verkeert; voor 
jou, die zwaar ziek bent en momenten van angst, twijfel en wanhoop kent; voor jou, die verslaafd bent 
aan drank, drugs, medicijnen of iets anders.  Er is goed nieuws.

Voor jou, die ouder wordt, je krachten voelt afnemen en soms wel eens denkt dat elke dag een 
dag dichter bij de dood is; voor jou, die nog jong bent en op zoek naar de zin van je leven, maar die 
dreigt meegesleurd te worden in de pletwals van de consumptiemaatschappij; voor jou, die niet over je 
vrijheid kan beschikken en die misschien vol schuldgevoel en zelfverwijten denkt verder te moeten 
leven; voor jou, die familiale zorgen kent en geen oplossing meer ziet.  Er is goed nieuws.

Zelfs voor jou, die het goed stelt, die gezond bent, die succes kent, ook voor jou is er goed 
nieuws.

Dit goede nieuws is voor alle mensen van deze wereld, maar het is niet van deze wereld.  Het 
winnen  van de  Lotto  is  minder  ingrijpend  dan  dit  goede  nieuws,  dat  tot  in  het  diepste  van je  hart 
doordringt.  

Zo hoorde ik onlangs hoe dit goede nieuws het leven van ex-drugverslaafden, van jongeren die 
reeds jaren, ten alle prijze, middelen hadden gebruikt om in een roes te kunnen leven, helemaal had 
veranderd.  Hun leven was leeg.  Ze hadden overal gezocht en uiteindelijk dachten ze het geluk ontdekt te 
hebben: dat poeder, die drug bracht hen in 'hogere' sferen.  Ze zochten nog verder en vonden nog sterkere 
producten...  Het koste geld, het koste hen hun eerlijkheid, ze verloren vrienden en familie, om toch maar 
steeds in die 'hogere' sferen te geraken.  Ze konden niet meer leven zonder, beefden als ze nuchter waren. 
Hun drug was levensnoodzakelijk geworden.   Ze waren er de slaaf  van en deden er alles  voor:  hun 
gezondheid kapot maken, liegen, bedriegen, stelen,...  Ze waren machteloos.  

Ten einde raad, bewust dat het hun ondergang werd en geen enkel middel uiteindelijk voldoening 
zou geven, moesten ze zich op de knieën zetten.  Ze ontmoetten anderen, lotgenoten die getuigden over 
hun genezing dankzij Jezus Christus. Ik hoorde deze jongeren loven, zingen en danken dat ze die God van 
Liefde  hadden ontdekt.   En ondanks hun voortdurende strijd  blijven  ze  volhouden,  want  ze  ervaren 
telkens opnieuw dat ze het uit zichzelf niet kunnen, maar ook dat ze er niet meer alleen voorstaan. 

Of bedenken we hoe het leven van onze papa Jean is veranderd toen de Barmhartigheid, de 
Liefde van Jezus tot in zijn diepste doordrong.  Hoe gans zijn waardenschaal werd omgekeerd.  In zijn 
brief van sept. 95 schrijft hij het zo: "…In september 1975 heeft de Heer mij op de knieën gezet, na een 
leven van zoeken en kwellingen; een klein kruisbeeld, door een priester in een Ardens kerkje getoond, 
heeft gans mijn bestaan omgekeerd.  Zo heeft een geus zijn geloof teruggevonden en heeft een versteend 
hart zich kunnen openzetten voor lijden en nood…"  

Onlangs hoorde ik nog iemand die zwaar ziek geweest is en dicht bij de dood heeft gestaan, 
zeggen: “Ook al kan ik niet zoveel meer, ik ben blij dat ik nog leef. Alhoewel ik nog steeds op mijn 
eigen manier bid, kan ik door mijn ziekte beter bidden."    

Dit goede nieuws is voor ons allemaal. Zonder het te beseffen is men er misschien al jaren naar 
op zoek en heeft men grote omwegen gemaakt.  Maar om het te kunnen horen moet men zich op de 
knieën zetten en ervaren dat men het alleen niet kan. Het lijkt op het eerste zicht een nederlaag, maar 
uiteindelijk  is  het  een  overwinning op de  hoogmoed,  als  men,  misschien noodgedwongen,  durft  te 
zeggen: "Uit mezelf zal ik het niet vinden.  God, als Gij bestaat, help me.  Toon me de weg. Vul mijn 
hart met Uw liefde.  Ik heb U nodig".  Hij is het goede nieuws.  Hij is de schat die men enkel kan 
ontdekken als men weet dat men klein en arm is.

Zit je in de schoolbanken of verblijf je in een bejaarden tehuis, doe je handenarbeid of zit je 
achter een bureau, heb je succes of zit  je psychisch,  fysisch en financieel aan de grond: er is goed 
nieuws want er is Iemand die van je houdt, die op je wacht, die dicht bij jou is, die jou een nieuwe kans 
wil geven, die jou nodig heeft.



Dit goede nieuws kan niet via de media verspreid worden, het moet van mens tot mens gebracht 
worden. Je moet het niet alleen horen en zien, je moet het ervaren, wil je er kunnen in geloven, in woord 
en daad.  

In Poverello proberen we dit nieuws te verkondigen met onze handen en ons hart.  Iedereen kan 
daar aan meehelpen.  Laten we het samen doen.

Johan

Natuurpony-kampen:
Sinds verschillende jaren organiseren wij natuur-ponykampen in de Ardennen waar Dr. Jan zelf 

het leven anders is gaan ontdekken.
Wie houdt van de volle natuur –haar stilte en haar muziek-, van de zorg voor dieren -van vissen 

tot pony's-, van sporten –boswandeling tot ponyrijden-, maar vooral van mensen die met ons leven, kan 
terecht op onze kampen.  Inschrijven kan voor volgende data:

Van 9-14 juli     voor 10-11 jarigen
     16-21 juli   voor 12-13 jarigen

30 juli-4 aug. voor jongens +14 jaar (max. 65kg.)
13-18 aug. voor 12-13 jarigen
20-25 aug. voor 10-11 jarigen

door  een  brief  te  sturen  naar  Poverello-kampen:  Zuinigheidsstraat  4,  1000  Brussel  met  de 
vermelding van naam, volledig adres, telefoon, geboortedatum, data gekozen kamp.  Wij bevestigen U 
de mogelijkheid.  Enkel de storting van 1.000Bfr. voorschot op het totale bedrag van 3.000Bfr. legt de 
inschrijving vast.

Kandidaat-leiding  schrijven  hun  kandidatuur  en  identiteitsgegevens  aan  hetzelfde  adres,  en 
worden uitgenodigd op een info-vergadering op zaterdag 8 april te Brussel.

Jongerenkampen vanuit Poverello –Tielt
 Jongerenkamp in Banneux van 2 tot 8 juli.
 Werk en bezinningskamp in Heusden-Zolder van 9 tot 14 juli.
 Pony-zingkamp in Haut-Fays van 23 tot 28 juli.
 Zingkamp in Banneux van 6 tot 9 aug.

Voor meer inlichtingen: Zs. Nera: 051/40 04 31

Wat me getroffen heeft op de dag van "Het Onthaal" op 5 februari 2000 doorheen het 
woord van Johan en vele getuigenissen.
Geloof in de kracht die  in de mens zelf aanwezig is.   Een kracht  die de gekwetste mens 
herontdekt in zichzelf en die hem terug laat openbloeien en groeien van binnenuit.
't Is als met een plant die enige tijd niet goed verzorgd werd.  Als zij weer water, licht, ruimte 
en tijd krijgt, komt zij geleidelijk aan weer rechtop te staan, vanuit een innerlijke kracht.
Hoe treffend heeft Johan verduidelijkt wat 'onthaal' is aan de hand van het leven van onze 
overleden vriend Franciscus in Poverello.  "Het onthaal" zijn geen mooie woorden, maar is 
het echte leven van dag tot dag samen beleefd in onze Poverello-huizen.
Onthalen is:  mensen weer  rechtop laten staan,  vanuit  een  ontmoeting die  hen verandert, 
vanuit een warmte die hun hart laat openbloeien, vanuit een warm klimaat dat de durf geeft 
het hart te openen; mensen ontmoeten die je "met rust laten", zodat je tot jezelf kan komen; 
mensen die luisteren als je iets kwijt wilt; mensen die vertrouwen geven waardoor je nieuw 
wordt; dat klimaat van vriendschap, van begrip, van geduld waardoor je weer in jezelf gaat 
geloven; mensen die altijd beschikbaar voor je zijn, zodat je je angst durft laten wegebben; 
mensen bij wie je je "op je gemak" voelt; iemand die je bij de hand neemt en die met je jouw 
weg maakt; mensen die je toelachen, die blijven volhouden ook als je veeleisend bent of die 



dag je strijd te strijden hebt; gelukkige mensen ontmoeten, die vriendelijk zijn en open staan, 
want dat trekt aan en daar wil je ook bij horen.
Onthalen is: alles samen doen.  Niet willen weten wat je aanwezigheid in Poverello precies 
doet.  We weten niet wat we teweeg brengen in het hart van de mensen en we hoeven het ook 
niet te weten.  't Is het onthaal van de Heer.  
"Wat gebeurt er zoal in het onthaal?" zei Johan

.  Het is Jezus die met ons is.  Ik kan niet uitleggen waar Hij is, maar Hij moet leven in ons 
hart.  Ik moet vertrekken.  De Heer gaat verder.  Hij gaat verder in de anderen.  Hij doet het 
werk, wij de service.  Als Jezus niet in het onthaal aanwezig is, heeft het geen zin. Hij zal het 
geknakte riet niet breken, de vlaspit niet doven".
Hebben  we  niet  het  voorbeeld  van  onthaalden  die  soms  meer  dan  wijzelf  kunnen  'sfeer 
scheppen',  die  een  handje  toesteken  of  echt  bij  de  vriendenkring  van  de 
Poverellogemeenschap  horen  en  anderen  onthalen?   Zoals  Franciscus  en  vele  anderen. 
Jacques zei het zo: "Ik heb eerst mijn leven laten verzorgen door anderen mensen, dan heb ik 
met Poverello geleefd en nu heb ik een leven met God".  Gekwetste mensen die zichzelf 
geworden zijn, open gekomen zijn door onze warmte en onze liefde; zonder therapie, zonder 
medicamenten.  Dat is het onthaal in Poverello.
"Hier in Poverello vind ik iets dat ik elders niet vind: de familiale band tussen alle Poverello's 
die Jezus is" zei Claire.
Jettie Plas
Op zaterdag 6 mei
Jaarlijkse Poverello-bedevaart naar Banneux.  Honderden Poverello's en vele sympathisanten 
zullen er weer bij zijn.  
 Om 11 uur korte zangrepetitie in de kapel van Sint Fransiscus
 Om 11u. 30 Eucharistieviering met als thema: "Hij zal het geknakte riet niet breken, de 

kwijnende vlaspit niet doven".
 13u. Broederlijk feestmaal in Poverello 
 Vrije tijd met bij mooi weder een verrassing voor de kinderen
 16u. lekkere koffie met bijhorende koeken
 17u. Vertrek naar de thuishaven.
Vanuit de verschillende Poverello-centra vertrekken er bussen.  Wie mee wil neemt best ter 
plaatse kontakt.  Poverello-vrienden die met eigen vervoer willen komen zijn natuurlijk ook 
welkom.

WE HEBBEN KERSTDAG GEVIERD.
De Kerst- en nieuwjaarstijd was ook deze keer in alle Poverello-huizen een drukke 

bedoening,  met vele mooie momenten.   Vooral  de kerstfeesten zijn in  elk huis een echte 
traditie geworden en toch is het elke keer weer anders.

In  Brussel werd  de  Eucharistieviering  opgeluisterd  door  het  mandoline-orkest  van 
Poverello.  De koks waren op post en zorgden weer voor het lekkere feestmaal.   Chantal 
Câlin,  een  professionele  zangeres,  bracht  kerstliederen  en  liederen  van  Edith  Piaff.   De 
geluidsversterking, het decor en bijhorende verlichting, maakten er een volwaardig optreden 
van.  Verschillende personen hebben meegezongen en hier en daar werd ook wel een traantje 
weggepinkt.  Voor ze het laatste liedje bracht zei Chantal: "Bedankt dat ik voor jullie mocht 
komen zingen.  Ik zal deze kerstdag niet vlug vergeten."  Dankzij de inzet van velen hebben 
we samen eventjes kunnen genieten van een leven zonder miserie en problemen.  Het heeft 
deugd gedaan.

In Gent vierde men dit jaar het kerstfeest op kerstavond zelf.  In de pas geverfde zaal 
kwam de kerstversiering nog meer  tot  haar  recht.   Een groep uit  Grobbendonk had alles 
voorbereid.  Omdat men weet dat sommigen 's avonds laat moeilijk thuis geraken of zich niet 
veilig voelen in het donker, was er zelfs vervoer georganiseerd.

In  Tongeren weet  men ook reeds hoe er  moet  gevierd worden.   Tafels  versieren, 
lekker  eten,  samen  kerstliederen  zingen,  …   De  'orgelist',  Martin  had  weer  lekkere 



kersttronken gebakken en in de namiddag meldde zich nog een blinde dame aan met een 
trouwe hond.  Ze had haar accordeon meegebracht.  Het was een ontroerende kerstvreugde. 
En nog een detail, toen de laatste naar huis ging was alle afwas gedaan en stond alles al klaar 
voor de volgende dag.

In  Tielt is  men  in  drie  verschillende  groepen  rond het  Kerstfeest  samengekomen. 
Zowel voor de jongerengroep als voor de sympathisanten en medewerkers was het een kans 
om  elkaar  te  ontmoeten  en  beter  te  leren  kennen.   Bezinning  en  uitwisseling  en  een 
Eucharistieviering  werden  gevolgd  door  koffie  en  boterkoeken.   Het  was  geen 
viergangenmenu, maar gewoon gemoedelijk bij elkaar zijn.

In  Brugge begint  men  op  kerstavond  met  een  kerstwake,  gevolgd  door  een 
gezamenlijke  maaltijd.   Het  grote  feest  gaat  echter  door  op  Kerstdag  zelf.   Na  de 
eucharistieviering en het feestmaal was er een kerstbomen pluk en een tombola, met voor 
iedereen prijs.  De twee jongeren, die de animatie brachten, waren reeds voor de negende keer 
present.  Met orgel en accordeon kwam de ambiance er in.

In  Kortrijk wordt de dag voor het feest al flink gewerkt.  Er moet plaats gemaakt 
worden zodat  iedereen (150 pers.)  aan tafel  kan.   Een groepje  vormelingen  komt daarbij 
helpen,  anderen  zorgen  voor  de  versiering,  terwijl  ook  in  de  keuken  voorbereidingen 
gebeuren.   Ook  hier  is  het  een  beetje  hetzelfde  programma als  in  de  andere  huizen:  de 
Eucharistieviering, gevolgd door een aperitief en een toostje, een voorgerecht met 'gerookte 
zalm', … en terwijl iemand sketches opvoerde werd men getrakteerd op koffie met pralines.

In  Leuven hebben de koks weer hun best  gedaan om de 50 gasten eens lekker te 
verwennen.  Het volgend jaar zal men het kerstfeest op een ander adres vieren, namelijk in de 
St.Maartenstraat 44.

In de  Groenstraat heeft men voor de laatste keer in het nummer 117 gevierd.  De 
volgende keer zal het kerstfeest doorgaan in het nummer 105, waar meer plaats zal zijn.  De 
werken gaan goed vooruit:  het dak heeft  een grondig nazicht gekregen, de elektriciteit  is 
helemaal vernieuwd, de aanpassingen voor de keuken zijn gebeurd, …  Tegen de meimaand 
zal alles klaar zijn om te verhuizen.  Er zal dan ook een lokaal zijn waar groepen kunnen 
ontvangen  worden  om informatie  te  krijgen  over  Poverello.   Net  zoals  vanuit  de  andere 
huizen, zal, ook vanuit deze Poverello-antenne, goed nieuws verspreid worden!

In Heusden-Zolder blijven de groepen (tot 80 pers.) komen en gaan, sommigen voor 
een dag, andere voor meerdere dagen.  Mensen ter plaatse geven op aanvraag een getuigenis 
over Poverello.  Voor klassen is er nu ook een nieuwe formule: in de voormiddag is er een 
getuigenis over het leven in Poverello, in de namiddag probeert men, vanuit deze realiteit, 
keuzes  te  maken  in  het  eigen  leven,  in  de  klas.   De  dag  wordt  afgesloten  met  een 
bezinningsmoment en gebed.  Voor meer informatie: Bouworde-Poverello 011/42 52 87.

In  Banneux kan men steeds terecht om, op een eenvoudige manier, uit de sleur van 
het  alledaagse leven te  stappen en  tot  rust  te  komen en te  bezinnen,  zich te  herbronnen. 
Banneux is in dit Jubeljaar erkend als internationale bedevaartsplaats en Jubileum kerk.  Deze 
plaats is door het bezoek in 1933 van Maria aan Mariette Beco (toen 13 jaar), toch wel heel 
bijzonder.  Hier hebben de hemel en de aarde elkaar geraakt.  Wie naar Banneux komt, is 
zeker ook welkom in Poverello.  De soep en koffie staan klaar en een videomontage over 
Poverello kan de boodschap van de Maagd der Armen nog concreter maken.  Men komt er 
niet alleen om zijn 'buikje' te vullen, maar ook om zijn hart te verwarmen!  Meer inlichtingen, 
ook  over  het  Jeugdhuis,  dat  openstaat  voor  groepen  tot  45  personen:  Poverello-Banneux 
04/360 93 63.

In de  Foyer, waar mensen met een drankprobleem samen leven, werken en bidden, 
kan je eens binnenspringen in de tweedehandswinkel.  Aan een drankprobleem werken is veel 
meer dan elke dag opnieuw neen zeggen tegen de drank.  Het is steeds weer kiezen voor het 
goede, voor het positieve en vragen dat je er de kracht voor mag ontvangen.  Het is beseffen 
dat men de kracht en motivatie niet uit zichzelf kan halen, maar dat men met Jezus' kracht 
opnieuw de eerste stappen kan zetten.  Het is ingaan op de oproep van de Maagd der Armen: 
"Geloof in mij, Ik zal in u geloven".  (Tel. : 04/360 80 26)



In Oostende werd reeds voor de derde keer kerstmis gevierd.  Het huis is immers open 
sinds kerstmis 1997.  Dankzij verschillende organisaties was het meerdere malen feest.  Ook 
de medewerkers zijn samengekomen voor een 'nieuwjaarsreceptie'.  Op zo'n moment ontdekt 
men met hoevelen men Poverello draagt en beseft men dat men elkaar nodig heeft.

Tot zover wat nieuws van overal.  Dit elke dag opnieuw mogelijk maken, kan slechts 
dankzij de inzet van de vele medewerkers en de steun van de vele sympathisanten.  Aan allen 
die geholpen hebben om onze voorraad aan te vullen, om het eten klaar te maken of op te 
dienen,  die  geholpen  hebben  bij  de  versiering  of  de  opkuis,  die  gezongen,  gedanst  of 
'gespeeld' hebben en zeker ook aan iedereen die erbij was: hartelijk dank.  Zonder u was het 
feest niet zo goed geweest en was de Poverellofamilie niet zo groot.

ONZE OVERLEDENEN.
We hebben afscheid moeten nemen van Franciscus, die velen van Poverello kennen. 

Hij was een trouwe bezoeker en kwam sinds 1984 regelmatig naar Poverello.  Toen hij de 
eerste keer kwam, was hij met een vriend, zonder te weten waar hij naartoe ging.  In Poverello 
bestelde hij, zoals hij gewoon was, een pintje.  Toen men achter de toog antwoordde dat men 
geen bier schonk, was hij zeer verbaasd en vroeg zich af hoe dit mogelijk was: een café 



zonder bier.  Met zijn vriend is hij aan tafel gaan zitten en heeft hij gegeten.  Toen hij moest 
betalen was hij weer verbaasd, het was maar 7 fr. voor en soep en 40 fr. voor een warme 
maaltijd.  Dit was dus toch wel een interessant adres.

Zo is hij gedurende maanden blijven komen.  Hij bracht zijn dag door in een café, 
maar om te eten kwam hij naar Poverello.  Geleidelijk aan leerde hij iedereen kennen.  De 
kontakten met de medewerkers, het vertrouwen dat hij kreeg van Jan Vermeire, … het deed 
hem nadenken.

Hij woonde boven een café en het eerst wat hij 's morgens deed was een paar pintjes 
drinken bij zijn huisbaas.  En dikwijls heeft hij het verteld, zelfs aan journalisten, dat hij op 
een morgen zoals gewoonlijk, het café binnenging.  De cafébaas had reeds de tapkraan vast 
maar Franciscus bestelde een tas koffie.  De cafébaas bekeek hem verwonderd en vroeg: "Zijt 
ge niet goed, Frans?"  Waarop Franciscus nog eens bevestigde dat hij een koffie verlangde. 
Sindsdien heeft hij geen druppel alcohol meer gedronken.  Een lange tijd kwam hij dan om 
negen uur in Poverello zijn koffie drinken.  Hij hielp soms mee om boodschappen te doen. 
Hij reed mee om nieuwe chauffeurs de weg te tonen, stond soms achter de bar om te 
bedienen, en als er een onbekende binnenkwam, had hij het onmiddellijk gezien en probeerde 
hem te helpen.  Vele medewerkers zijn door hem onthaald geworden.

Nochtans zal het niet altijd een gemakkelijk strijd geweest zijn.  Ook zijn gezondheid 
was niet meer zo sterk.  Hij was echter nooit te moe om een zieke te bezoeken.  Een pyjama 
of een fles limonade brengen naar een zieke was nooit te veel.  Ook probeerde hij er altijd bij 
te zijn, wanneer er iemand begraven werd;  hij vertegenwoordigde dan, samen met anderen, 
de Poverello-familie.  Regelmatig bezocht hij per trein, de verschillende Poverello-huizen 
(van Oostende tot Banneux).

 En in 1993, bij het bezoek van Koning Albert en Koningin Paola, zat hij aan tafel bij 
Jan Vermeire en Koning Albert.  Eén van zijn laatste activiteiten was zijn deelname aan het 
verlovingsfeest van Filip en Mathilde als vertegenwoordiger van Poverello.

Zijn krachten namen af.  Hij voelde zich niet goed en ging naar het ziekenhuis.  Daar 
werd hij onmiddellijk opgenomen op intensieve zorgen.  Enkele weken heeft hij dan in het 
ziekenhuis gelegen, waar hij zelf zovele anderen had bezocht.  Dan is hij overleden.

Op de begrafenis, in de O.L.V.Kerk op de Oude Markt, waren we met velen aanwezig. 
Iedereen was er zich van bewust dat Franciscus Poverello mee-gemaakt had, dat zijn 
bescheiden aanwezigheid en diensten veel betekenden in het ganse gebeuren.  

Dank u wel, Franciscus, je zult voor velen van ons een voorbeeld blijven.

Nog enkele Poverellovrienden zijn van ons heengegaan: Eugène in Brussel, François 
in Banneux, Louis in Brugge en de moeder van Zuster Monique.

Mogen zij nu leven in vrede en vreugde bij de Heer.

Eva en David
Eva komt reeds lange tijd,  regelmatig in de vakanties meehelpen.  Na haar studies als 

verpleegkundige heeft ze zich gedurende twee jaar in Afrika ingezet en daarna heeft ze zich 
voltijds in Poverello geengageerd.  

David was reeds een tijd opzoek naar eenzinvol engagement en is  zo in Poverello 
aanbeland.  

Vorig  jaar  hebben  zijn  ze  samen  gedurende  enkele  maanden  'te  voet'  vanuit 
Keerbergen naar Compostella getrokken.  Bij hun terugkomst hebben ze aangekondigd dat ze 
samen verder door het leven wilden 'stappen'.  

Op 4 maart werd hun huwelijk ingezegend in de O.L.V. kerk op de oude markt in het 
bijzijn van de familie en vele Poverellovrienden.  Het was een mooie en intense viering.  Het 
feest was een waar familiaal  gebeuren, waar vele Poverello-medewerkers aan meegewerkt 
hebben.  Vanaf nu zullen, Eva en David, zich samen inzetten in Poverello.

Wij bieden aan het jonge paar onze hartelijkste gelukwensen en wensen hen veel geluk 
en volharding in dienst van een liefdevollere wereld! 
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