
Beste Poverellovrienden,
Op zaterdag  18 maart  hadden  we een ontmoetingsdag  over  'gemeenschap',  naast  het 

onthaal  en  het  geloof,  één  van  de  pilaren  waarop  de  Poverello-beweging  rust.   De 
Poverellogemeenschap  lijkt  op  het  eerste  zicht  niet  echt  te  voldoen  aan  de  gebruikelijke 
normen.  Van een gemeenschap veronderstelt men bijvoorbeeld dat men in hetzelfde gebouw 
woont, dat men samen eet, dat men dezelfde kledij draagt of een kenteken heeft waardoor men 
zowel voor de eigen groep, als voor de 'buiten'-wereld herkenbaar is.  In vele gemeenschappen 
is er ook een vorm van overeenkomst (een contract of geloften) tussen het individu en de groep, 
men heeft een eigen vorming, opleiding, …

Ook al wonen we in Poverello niet  allemaal in hetzelfde gebouw, zijn er internen en 
externen, is er geen speciale vorming of opleiding, moet men geen contract ondertekenen of 
geloften afleggen en is er een grote verscheidenheid in leeftijd en vormen van engagement, toch 
spreken we van een gemeenschap.  

Het begin van deze beweging was de bekering van Jan Vermeire en zijn keuze om zich in 
te zetten voor degenen die niemand meer hadden.  Toen hij in 1978 in de Brusselse Marollen 
ging  leven,  om zijn  leven  te  delen  met  de  verstotenen  van  onze  samenleving,  sloten  zich 
onmiddellijk enkele mensen bij hem aan.  Jan Vermeire is geen studiebureau begonnen om de 
armoede in al zijn facetten te  bestuderen.   Hij  had mensen kunnen betalen om een sociaal 
restaurant te runnen en acties kunnen voeren om daarvoor de middelen te krijgen.  Hij is echter 
helemaal aan de andere kant begonnen, door te gaan samenleven met hen die arm zijn, niet als 
iemand die het allemaal kon oplossen, maar in het besef dat hij zelf klein en arm was.  Hij heeft 
eerst het zaaltje helpen inrichten, hij heeft aardappelen geschild en omeletten gebakken, koffie 
geschonken en maaltijden opgediend, … 

Jan was zijn verstand niet verloren, hij had zijn hart en zijn eenvoud teruggevonden bij 
het ervaren van de oneindige vergevingsgezindheid en liefde van Jezus.  Is dit niet de echte 
bevrijding, de bevrijding van egoïsme en eigenwaan, zichzelf zien zoals men is, zo klein maar 
ook zo bemind?  Als we, zoals Jan, iets kunnen ervaren van Gods Liefde, zullen we langs de 
ene kant  beseffen hoeveel  we tekort  schieten en langs de andere  kant  voelen hoe diep we 
bemind  worden,  want  Jezus  is  uit  liefde  voor  elk  van  ons  op  het  kruis  gestorven.   Als 
buitenstaander  kan  men  dan  misschien  de  opmerking  maken  dat  het  toch  beter  en  vooral 
efficiënter geweest was, indien Jan dit nederige werk had laten doen door zijn medewerkers en 
zich geïnvesteerd had in de 'organisatie'  van Poverello.   Ik vermoed dat Poverello dan nog 
wijder vertakt zou zijn en misschien meer aandacht zou gekregen hebben dan nu, maar dat het 
niet zou geworden zijn wat het nu is.  Zoals Jan zelf meerdere keren verteld heeft, is hij niet 
naar  Brussel  gegaan om er  iets  op te  richten maar  om, naar  het  voorbeeld van Charles de 
Foucauld,   zijn  leven  te  delen  met  de  kleinsten  van  onze  samenleving.   Hij  had  niet  de 
bedoeling grote dingen te doen, maar zich ten dienste te stellen van de meest eenzamen. Op 
deze manier heeft hij duidelijk gemaakt dat vooral het hart en de liefde, het doel en de middelen 
zijn van Poverello.  Op deze manier gaf hij ons een boodschap en een voorbeeld mee. 

Iemand die dit ook zo diep en echt beleefd heeft was Leo.  Hij was burgemeester geweest 
van een grote  gemeente en kwam op een dag zijn diensten aanbieden.  Hij vertelde weinig over 
zijn vroegere functies, maar ruimde tafels af, deed de afwas, werkte in de tuin en als iemand 
administratieve problemen had toonde hij hem de weg, blij dat hij iets kon doen.   Eens vertelde 
hij me: "Dit heb ik al lang willen doen, ook al heb ik het niet altijd gemakkelijk.  Toen ik de 
eerste keer meehielp aan de afwas, stond het zweet me op het voorhoofd.  Maar het is mij 
gelukt."  Dit was voor hem het evangelie beleven, Jezus navolgen.  

Zonder veel te structureren is Poverello blijven groeien,  doordat de medewerkers zich 
steeds opnieuw ten dienste stelden om er een thuis van te maken voor wie in nood verkeert.  Op 



moeilijke momenten, bij reacties van onbegrip, was er maar één antwoord:  met nog meer inzet 
verder  bouwen,  elke  dag  opnieuw,  in  het  besef  dat  het  niet  onze  Poverello  is,  maar  dat 
Poverello het werk is van de Barmhartige Vader, waar wij een beetje mogen aan meehelpen. 
Het is luisteren naar Hem, wat Hij van ons wil, hoe Hij dit zou doen, … en met onze kleine 
menselijke middelen Zijn Liefde, in de maatschappij laten leven.  

Als je Poverello louter menselijk bekijkt, is dit een beweging die niet stand kan houden. 
We hebben immers  niets  zelf  in  de  hand,  we krijgen  geen subsidies  en  hebben geen  vast 
personeel, en toch komen er dagelijks bijna 700 personen eten en verblijven er een zeventigtal 
mensen, over de verschillende huizen verspreid.  Iedereen zal wel begrijpen dat dit niet vanzelf 
gaat en dat er ogenblikken zijn dat we niet  weten hoe het verder moet.   Het enige dat we 
kunnen doen is volhouden en erin geloven dat er een oplossing zal komen, ook al weten we niet 
op voorhand uit  welke  hoek die  zal  komen.   Ondertussen wordt  er  nagedacht  en gezocht, 
gekeken en geluisterd naar wat er rondom ons gebeurt, want misschien komt de oplossing wel 
op ons af.  Hoe onzeker dit ook mag lijken, toch blijven we vertrouwen.  Deze 'lijdens'weg, 
deze onzekerheid, is enkel te dragen omdat we weten dat die Hemelse Vader ons, zijn kleine 
kinderen, niet in de steek zal laten.  Het Poverellobootje heeft al vele grote en kleine stormen 
doorstaan.  

Vooral in momenten van beproeving wordt duidelijk hoe groot de gemeenschap wel is. 
De sympathie en hulp komen van overal.  Poverello wordt niet alleen opgebouwd door hen die 
er  komen werken,  ook wie  een  tas  koffie  komt  drinken  of  komt eten  bouwt  mee  aan  het 
gebeuren  en  heeft  een  belangrijke  inbreng  in  de  sfeer.   Het  is  al  vele  keren  gezegd  en 
geschreven dat iedereen die in Poverello  komt, misschien zonder het  goed te beseffen, iets 
meeneemt maar ook iets bijdraagt.  Het is geen eenrichtingsverkeer.  

Vele dingen worden mogelijk gemaakt door mensen die misschien nooit in Poverello 
geweest  zijn,  maar  die  met  ons  meeleven  en  meedelen.   Een  speciale  plaats  in  onze 
gemeenschap hebben de Poverellovrienden die het op dit ogenblik moeilijk hebben, door ziekte 
of problemen.  Ik kan hun pijn, hun ongemakken, hun twijfel of angst niet inschatten, maar ik 
kan hen verzekeren dat we met hen meeleven en dat ze bij  de grote familie blijven horen. 
Sommigen vinden nog de kracht om aan Poverello te denken, voor ons te bidden en hun lijden 
te offeren.  Als we in ons engagement, waar we ook zijn of wat we ook doen, hen die voelen dat 
hun krachten te kort schieten, in gedachten houden, zal onze motivatie vernieuwd worden en 
zullen we de essentie, het hart, niet vergeten.  

Op deze manier weten we ons innig met elkaar verbonden.  Alleen zijn we niets.  We 
hebben elkaar nodig om liefde te kunnen geven en ontvangen, om God te leren kennen en te 
leven als broeders en zusters.

Dank u wel. 
Johan

POVERELLO GROENSTRAAT.
Zo  is  het  leven…  "Men  moet  sterven  om te  leven…"   Dit  zongen  we  over  de 

graankorrel die in de aarde valt en moet sterven om veel vruchten te dragen.  Deze overgang 
van de dood naar het Leven, hebben we pijnlijk ervaren bij het overlijden van twee trouwe 
medewerksters van de woensdag.

Woensdag 2 februari, verwachtten we Anne-Marie DIEZ om de maaltijd klaar te maken. 
Haar neef belde ons om te zeggen dat ze niet zou komen, omdat ze dringend in het ziekenhuis 
opgenomen was.  De volgende dag vernamen we vol ongeloof dat ze overleden was.  We zullen 
haar nooit vergeten om haar discrete en nederige aanwezigheid, altijd bereid tot luisteren.

Twee weken later moest Françoise DEKEMMETER naar het ziekenhuis voor 'rugpijn', 
ze is er niet meer buitengekomen en is op 17 maart overleden aan kanker.



Françoise kwam van 'Saint Lambert' (evenals Anne-Marie) en kende Poverello door een 
samenwerkingsproject van onze twee parochies, 'Saint Jean et Nicolas' en 'Saint Lambert'.  Als 
voortrekster  van  dit  project,  wilde  ze  het  zo  concreet  mogelijk  maken.   Toen  Poverello 
medewerkers zocht, heeft Françoise zich geëngageerd en heeft dan op haar beurt een ploeg 
medewerkers voor de woensdag bijeengezocht, die van Woluwé verder kwamen.

Vol ijver en enthousiasme voor de diensten die ze deed, kon ze in waarheid zeggen: 
"kom en zie… ga naar de kleinsten,  de armsten… het  is  Jezus zelf  die je  ontmoet".   Haar 
levendig getuigenis en haar vreugde te kunnen dienen waren aanstekelijk.  "Jullie hebben gratis  
gekregen, geef gratis"  heeft Jezus gezegd.  Al haar gaven heeft Françoise ten dienste gesteld 
van  al  haar  engagementen.   We  hebben  een  steunpilaar  van  het  gemeenschapsleven  van 
Poverello verloren.

Wij zullen nooit genoeg dank kunnen zeggen voor alles wat zij beiden voor ons geweest 
zijn.  Zij zijn nu allebei dicht bij de Heer, vanwaar ze zeker en vast over Poverello en over ons 
allen blijven waken en waar zij veel vruchten dragen.  Dank U, Heer!

"Het is lente, alles wordt nieuw, het is lente en alles is mooi"  zo luidt het refrein van een 
paasliedje voor kinderen, en elke strofe is een dank u voor het nieuwe leven, voor de verrezen 
Jezus die ons vult met Zijn Leven!  Ik zou vele strofen kunnen bijmaken aan dit liedje, die ook 
de uitdrukking zouden zijn van onze dankbaarheid voor onze vernieuwde Poverello.

Inderdaad zijn we de week na Pasen verhuisd van de Groenstraat 117 naar de Groenstraat 
105.   Na  bijna  9  maanden  werken,  konden  we  ons  nieuwe  huis  betrekken!   Het  is  een 
vernieuwing  voor  het  leven  van  onze  Poverello,  zowel  voor  wie  komt  eten  als  voor  de 
medewerkers die zich moeten aanpassen aan de nieuwe installaties.  De onthaalzaal is groter, 
wij kunnen nu 50 personen tegelijk bedienen in aangename en ruime lokalen, met comfort voor 
iedereen.

Dank aan Johan, Claire… en aan allen die deze mooie droom hebben gesteund en die 
hebben mogelijk gemaakt dat hij realiteit werd.  Dank aan allen die dit mooie project financieel 
gesteund hebben, zovele tekenen van Gods Voorzienigheid voor ons.  Dank aan Walter, Alex, 
Michel die van ganser harte gewerkt hebben opdat alles klaar, mooi en functioneel zou zijn. 
Dank  aan  Jan  en  David  die  de  tuin  hebben  ingericht,  dank  ook  aan  Kris,  naaister  en 
decoratrice…

Deze plaats van onthaal, solidariteit en samenhorigheid, die echt beantwoordt aan een 
nood in deze buurt dicht bij het Noordstation, zal officieel ingehuldigd worden op zaterdag 3 
juni om 11u.

Mireille
6 MEI: JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR BANNEUX.

Om 8.15u. vertrokken we met vier bussen vanuit Brussel.  Als je naar het weer keek 
beloofde het een schitterende dag te worden… en dat werd het ook.

Iets voor Luik zouden we even onze benen strekken, om dan verder te reizen.  Eindhalte: 
Banneux.

In Banneux verzamelde heel de Poverello-gemeenschap zich in de Grote Kerk om dit 
samenzijn te vieren tijdens een mooie eucharistieviering: er is geen betere manier om zich weer 
verbonden met elkaar te voelen.

In Poverello  staat  een hele  ploeg klaar  om zomaar eventjes  500 hongerige  magen te 
vullen.  Daar komt heel wat werk en organisatie aan te pas, maar niets is onoverkomelijk en er 
zijn steeds bereidwilligen te over.  Honger hebben we ook zeker niet moeten lijden, er was 
meer dan genoeg voor iedereen: soep, vol-au-vent met puree en ijs als dessert.



Nadien was er een moment vrij en velen zwermden uit om o.a. een bezoek te brengen aan 
het heiligdom en O.L.V.Maagd der Armen een stille groet te brengen.

Voor  de  liefhebbers  was  er  nog  een  wafel  met  koffie  als  vieruurtje.   Dit  alles  nog 
genietend van het  goede weer tot  een fikse stortbui  op het  laatst,  als  het  ware,  het  vertrek 
aankondigde.

Iedereen verzamelde zich terug aan de bussen om elk naar zijn uithoek van het land terug 
te keren.  Zeker weer herhaalbaar voor volgend jaar!

Eva
ONZE OVERLEDENEN.

Jules (96j.) verbleef zijn laatste maanden in een bejaardentehuis.  Bij elk bezoek was hij 
blij wat te kunnen vertellen over vroeger, toen hij zeeman was. Ook Poverello bleef hij een 
warm hart toedragen.  Hij herinnerde zich nog levendig dat Jan bij hem aan tafel een tas koffie 
was komen drinken.  Zijn optimisme, ondanks zijn hoge leeftijd, was een groot voorbeeld; een 
gesprekje met hem deed je deugd.

Saïd (30j.) is na een lange tocht in België terechtgekomen.  Via het OCMW, kwam hij in 
Poverello voor een voorlopige opvang.  Een ongeluk zorgde ervoor dat hij langer bij ons bleef 
en ook enkele maanden in Banneux kwam herstellen.  De trauma's die hij met zich meedroeg, 
wogen zwaar op hem.  Ondanks het feit dat hij zich moeilijk kon uitdrukken, het Perzisch was 
zijn  moedertaal,  had  hij  een  plaats  in  de  groep  gevonden  en  werd  hij  door  iedereen 
gewaardeerd.  De procedure om erkend te worden als politieke vluchteling was op goede weg. 
In juli '99 huurde hij een eigen appartement en toen vernamen we plots dat hij overleden was. 
Iedereen wenste hem een vredevol leven, na al hetgeen hij had meegemaakt en was verbijsterd 
om zijn plotse heengaan.

Luc (62j.)  was ook een trouwe bezoeker van Poverello.   Liep hij  in  de voormiddag 
vooral op de Oude Markt in de boeken te snuisteren, in de namiddag kwam hij in Poverello 
langs om iets te eten en om alles nog eens na te kijken.  Een tijdje geleden had men reeds 
gemerkt dat hij er niet zo goed uitzag.  Op vraag van een medewerkster antwoordde hij echter 
dat alles in orde was.  Via de kranten hebben we vernomen dat men hem op zijn kamertje, 
tussen zijn boeken, dood heeft gevonden.  Ook wij wisten niet waar hij woonde.

André (55j.) kennen we ook reeds jaren.  Toen hij terug kwam uit Zaïre (nu Kongo) wist 
hij niet waar naartoe en kwam zo bij ons terecht.  Na twee jaar vond hij een andere oplossing in 
de buurt, maar hij kwam regelmatig in Poverello eten en een kaartje leggen.  Hij vertelde niets 
over zijn problemen, op vele domeinen, en is eraan bezweken.

Deze vier bezoekers hebben elk hun eigen, soms zeer lange, weg afgelegd in Poverello na 
een leven vol zorgen en problemen.  En voor elk van hen is Poverello een beetje een thuishaven 
geweest.   Bidden we dat  ze nu uiteindelijk  echt  thuisgekomen zijn bij  O.L.Heer  en dat  ze 
verlost zijn van alle leed.

Josée,  een  goede  kennis  van  Jan  Vermeire,  en  sinds  het  begin  ook  'supporter'  van 
Poverello,  is na een lange ziekte heengegaan.  Haar gastvrijheid, altijd stond een tas koffie 
klaar,  was  een  voorbeeld  van  onthaal.   In  de  jaren  dat  ze  ziek  was,  werd  ze  op 
bewonderingwaardige  wijze  bijgestaan  door  Albert,  haar  echtgenoot.   Aan gans  de  familie 
betuigen we ons christelijk medeleven.
POVERELLO VOOR JONGEREN…

…  omdat  de  dagelijkse  ervaringen  ons  geleerd  hebben  dat  de  armoede  in  onze 
samenleving niet enkel een materieel of financieel probleem is, maar in de meeste gevallen zijn 
oorzaak vindt in diep menselijke problemen.  In de mate dat de 'echt' menselijke waarden, zoals 
vriendschap,  eenvoud,  dienstbaarheid,  geloof,…  verloren  gaan  zal  de  armoede  in  al  zijn 



verschillende vormen toenemen.  Door Poverello uit te dragen naar jongeren, proberen we te 
werken aan de wortels van onevenwicht, verslaving, zinloosheid,…

… omdat we als medewerkers zelf zoveel te danken hebben aan hetgeen we in Poverello 
leren en krijgen.  Dit willen we graag met anderen en zeker met kinderen en jongeren delen; 
hen iets laten zien van die betere wereld, waar we dagelijks aan werken en van dromen!

… omdat jongeren erom vragen, er meer willen over weten, met Poverello op stap willen 
gaan.
Van hieruit is er een grote verscheidenheid in dit aanbod voor jongeren ontstaan:
 Vrijwilligers gaan getuigen in scholen of voor jeugdbewegingen en proberen op deze wijze 

een beeld te geven van de armoede in onze samenleving.  Deze confrontatie spoort ons aan 
over ons eigen leven en eigen waarden te bezinnen.

 In de meeste Poverello huizen is er een lokaal voorzien, waar men groepen kan ontvangen 
om, ter plaatse, aan de hand van dia's, deze getuigenis te geven.

 In  Heestert  (West-Vlaanderen)  en  omgeving  zijn  in  enkele  lagere  scholen  Poverello-
groepjes  ontstaan:  kinderen  komen  regelmatig  samen  in  de  school  en  blijven  zo  met 
Poverello verbonden.  Door zich voor de armsten van de samenleving open te stellen en 
voor hen te bidden, steunen ze het Poverello gebeuren.  De inzet in de vele Poverello huizen 
is een aanmoediging en een bevestiging van hun ideaal.  Zo leren ze in hun eigen leven 
keuzes te maken voor de zwaksten in de groep.  Deze groepjes vierden op 20 mei  hun 
vijfjarig bestaan.  Proficiat!

 In  de  verschillende  centra  kunnen  jongeren  voor  een  dag,  of  voor  meerdere  dagen, 
meehelpen en meeleven.  Het contact met deze 'andere' wereld, zet aan tot nadenken.  Het is 
een levensschool.

 Wie echt eens helemaal in het Poverello bad wil duiken, kan een 'sabbatjaar' proberen.  Zo 
kan men op een heel andere wijze aanwezig zijn in de maatschappij,  ten dienste van en 
temidden de meest gekwetsten, met het evangelie als leefregel en met medemensen die dit 
ook proberen.

 In Tielt probeert men op kleine schaal iets te doen voor mensen die in een moeilijke situatie 
verkeren, maar daarnaast is het ook een ontmoetingsplaats voor jongeren.  Hieruit is een 
jongerengroep gegroeid en er worden ook kampen georganiseerd.  (Tel: 051/40.04.31).

 In de Ardennen zijn er tijdens de grote vakantie natuur-ponykampen.  Enkel voor het kamp 
van 30 juli tot 4 augustus (voor jongens +14 jaar) zijn er nog enkele plaatsen vrij.  Voor 
sommige kampen is de leiding nog niet volledig.  Jongeren die zich kandidaat willen stellen 
worden verwacht op het voorbereidend kamp van 2 tot 7 juli.  (Tel: 04/360.93.63) 

 In Banneux is er het 'jeugdhuis' met 40 kamers voor ongeveer 50 personen.  Het is voorzien 
van sanitair,  een ingerichte  keuken,  een eetzaal,  zitplaats  en stemmige kapel.   Dit  alles 
gelegen  in  een  mooie  omgeving  en  met  een  grasperk  er  rond.   Het  is  geschikt  voor 
bosklassen, bezinningen, kampen of weekends.  (Tel: 04/360.93.63)

 In  Heusden-Zolder  is  er  plaats  voor  90  personen  en  is  er  een  equipe  die  voor  een 
schappelijke prijs voor lekkere maaltijden zorgt.  Naast de mogelijkheid van een inbreng in 
het  programma door Poverello,  zijn er  ook contacten met 'professionele'  begeleiders die 
instaan voor twee- of driedaagsen.  (Tel: 011/42.52.87)


