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Ver.Uitgever :  Johan Van Eetvelde

Beste Poverellovrienden,

Wie zich inzet in Poverello is, zoals op zovele andere plaatsen, op het eerste 
zicht  vooral  bezig  met  praktische  en  menselijke  zorgen.   Enerzijds  zijn  er  de 
huishoudelijke  taken  zoals  koken,  afwassen,  kuisen,  boodschappen  doen,  klusjes 
opknappen,…  die  veel  aandacht  en  energie  vragen.   Anderzijds  zijn  het  onze 
medemensen die ons interpelleren met hun vreugden en problemen van allerlei aard: 
administratieve knopen, familiale ontgoochelingen, financiële problemen, eenzaamheid, 
ongerustheid over hun gezondheid, een neerslachtig moment, het verleden dat boven 
komt,…  

Wanneer men tijd heeft om eens bij dit alles stil  te staan en erover van 
gedachten  te  wisselen  met  anderen,  gaat  men  automatisch  op  zoek  hoe  men 
efficiënter en beter kan werken.  Men wil het werk beter organiseren, de taken goed 
omschrijven en meer afspraken maken.  Men probeert ook een duidelijker beeld te 
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krijgen van de zorgen en de tegenslagen waarmee mensen in Poverello toekomen, 
om zo nog beter hun vragen en noden te kunnen beantwoorden.  En toch moeten we 
niet denken dat als het gebouw perfect in orde is,  het werk mooi verdeeld is, de 
antwoorden op de vragen die op ons afkomen gekend zijn, dat dan pas Poverello 
goed kan werken.  Terwijl we verder leren en verder bouwen gebeuren er mooie 
dingen.  En ik meen dat het goed is dat we er ons van bewust zijn dat het zoeken, 
werken en leren nooit zal stoppen.  

Zij  die  in  de beginperiode de keuken of  het  beroemde 'patattekot'  van 
Poverello Brussel gekend hebben, spreken er soms nog met een tikkeltje heimwee 
over.  In een keuken van 3m. op 4m. (zonder tegeltjes aan de muren) werd gekookt 
voor bijna 200 mensen, de telefoon rinkelde er voortdurend, de medewerkers aten 
er, …  Of er was de tijd dat er nog geen slaapgelegenheid was in Poverello en het 
eetzaaltje 's avonds werd omgetoverd tot een kampeerterrein met oude matrassen op 
de vloer.  

Dit  kan  je  moeilijk  ideaal  noemen en  het  moet  ook niet  geïdealiseerd 
worden.  Deze 'primitieve' omstandigheden waren echter geen hinderpaal om iets te 
doen voor mensen in nood.  Ze hebben niet belet dat vele mensen zich er thuis 
voelden. We moeten dus niet denken dat de grote verwezenlijking van Poverello in 
de gebouwen ligt.  Dit zijn enkel instrumenten om mee te werken en die tot stand 
komen door de inzet  van de vele medewerkers en sympathisanten.  Indien deze 
gebouwen praktisch en goed ingericht  zijn,  hebben degenen die  er  gebruik van 
maken of  die  er  werken daar  alleen maar  voordeel  van,  maar  de  kracht  van 
Poverello zijn de mensen die er, met hun mogelijkheden en hun beperktheden, 
leven en er zich vrijwillig inzetten.  Dit moet elke dag opnieuw waar gemaakt 
worden.  Als niemand zich meer ten dienste stelt, dan is het met de werking gedaan. 
Dank  u  wel  aan  iedereen  die  dagelijks  of  wekelijks,  van  ver  of  van  dichtbij, 
Poverello doet leven.  

Naast het onderhouden en aanpassen van de gebouwen is het dus van groot 
belang dat we ook blijven werken aan de gemeenschap onder de medewerkers, dat 
we  leren  samenwerken  en  -leven.   Maar  terwijl  we  zoeken  hoe  we  de 
gemeenschapszin kunnen stimuleren en eraan bouwen om dit meer te ontwikkelen, 
mogen we niet alle heil verwachten van een mooie en degelijke structuur.  Ook op 
dit vlak wordt alles gedragen door mensen die zich ten dienste stellen en die zichzelf 
op de laatste plaats  durven zetten.  Een nieuwe medewerker of een onverwachte 
bezoeker  wordt  niet  onthaald  door  een  'goede  organisatie'.   Het  is  ieders 
verantwoordelijkheid om aan die open gemeenschap te bouwen.  

Hier geeft Teresia van Lisieux ons een mooi voorbeeld.  Ze leefde in de 
goed georganiseerde gemeenschap van de Carmel, maar de houding van één van 
haar medezusters stoorde haar erg.  Ze gaf echter niet toe aan deze 'afkeer' maar 
was goed en vriendelijk voor haar.  Deze persoon met wie ze van nature uit moeilijk 
overweg kon, werd een bron van zuivering, van heiliging voor haar.  Iemand die op 
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deze wijze is ingesteld, die in de andere nooit het positieve uit het oog verliest, is 
een steunpilaar van de gemeenschap.  Mensen die samen willen werken en leven 
en die dus zichzelf en hun eigen voorkeur opzij kunnen zetten in het belang 
van het geheel, zijn een zegen voor de groep.    

Sommigen zullen zich wel afvragen waar men deze motivatie blijft halen. 
In onze maatschappij wordt men in de meeste gevallen gemotiveerd door opslag, 
promotie, aanzien, succes,…  Van werken in Poverello wordt men echter niet beter 
of rijker.  Als de motivatie niet vanuit het hart komt zal men het niet volhouden. 
Maar dan moet het hart ook tijdig gevuld worden.  Ook hiervoor zou ik Teresia van 
Lisieux als voorbeeld willen aanhalen.  Waar vond zij de inspiratie, de kracht, de 
liefde om, ondanks de moeilijkheden, toch positief te reageren?  In haar geschriften 
wordt duidelijk dat zij leefde vanuit het geloof dat Jezus haar zo intens graag zag, 
ondanks haar kleinheid.  Die Jezus van Nazareth had uit Liefde zijn leven voor haar 
gegeven.  Vanuit dat besef wilde zij  iets terug doen voor die goede Vriend.  Ze 
antwoordde op die Grote Liefde met de eenvoudige middelen die ze had. 

Het is dezelfde Liefde die ook Jan heeft aangesproken en bezield om iets te 
doen voor wie door iedereen vergeten is.  Het is die Liefde die men niet uit zichzelf 
kan halen, maar die men kan ontvangen als men zijn hart er voor opent.  Het is een 
Liefde die zich niet laat berekenen, waar ons menselijk verstand niet bij kan.  Het is 
een Liefde die men niet kan kopen, maar waar men moet van geven om te kunnen 
krijgen.  Het is een Liefde die men niet kan vasthouden maar wel moet doorgeven, 
een Liefde die sterker is dan de dood.  Het is de roeping van elke mens.  

Deze Liefde, beste Poverellovrienden, moet ook in ons hart leven en moeten 
we doorgeven aan iedereen die ze niet kent. Dit vuur moeten we bij elkaar voelen en 
aanwakkeren.  Aan deze warmte heeft onze samenleving zo'n grote nood.

Wie vanuit deze Liefde leeft, bouwt mee aan het hart van Poverello. 
Als het wat moeilijker gaat, laat ons dan zoals Jan, de goede raad die hij van zijn 
moeder meekreeg, toepassen: "de Heer loven en danken ook als het slecht gaat". 
Zijn dit niet de uitgelezen ogenblikken om onszelf te overwinnen en iets terug te 
doen voor Jezus, de Zoon van de Liefde?  We zullen ervaren dat we er niet alleen 
voor staan.  Het zal onze bezieling vernieuwen.  

Johan

ZATERDAG 24 JUNI: INWIJDING KAPEL POVERELLO TONGEREN.

3



Het was inderdaad op zaterdag 24 juni een dank- en feestdag bij Poverello 
Tongeren in de St.Catharinastraat van het Begijnhof.  Immers, de kapel die enkele 
dagen voordien haar  laatste  lik verf had gekregen, was nu inwijdingsklaar.   De 
voormalige  zolder  van  het  oude  Minderbroedersklooster  had  na  maanden  van 
intense en onverdroten arbeid –waarvoor  oprechte dank aan  Odette,  Godelieve, 
Leonarda, Willy en Jean- een grondige metamorfose ondergaan en tekende nu voor 
een oase van ingetogenheid, gebed en vrede.

Met 40 waren we om de Eucharistie bij te wonen, opgedragen door onze 
Bisschop Monseigneur Schruers, geassisteerd door pastoor Jan en diaken Jean.  We 
hadden  ook  het  genoegen  een  delegatie  van  Banneux  en  Heusden  te  mogen 
verwelkomen.  Omdat de kapel zoveel enthousiastelingen niet kon verwerken, ging 
de H.Mis door in de onthaalzaal.   Het werd een stemmige en ingetogen viering, 
waarna een kleine groep de voorgangers volgde voor de eigenlijke inzegening van 
de kapel.

In het woordje dat  Johan tot  alle aanwezigen richtte,  legde hij sterk de 
nadruk op drie Poverello-elementen:
Het  onthaal:  de  mensen  die  om welke  reden  dan  ook  (eenzaamheid,  weinig 
financiële armslag,  enz.)  bij  ons op bezoek komen en genieten van een sobere 
maaltijd, een goed woordje, een luisterend oor, hebben recht op onze aandacht en 
dienen dan ook met het nodige respect benaderd te worden.  We trachten hen –hoe 
kortstondig ook- een gevoel van 'thuis' te bezorgen.
De  keuken:  het  terrein  van  de  potten-  en  pannen-vrijwilligers,  die  met  de 
voorhanden  zijnde  ingrediënten,  veel  goede  wil  en  wat  kennis,  soep,  een 
middagmaal, een tas koffie, een pannenkoek klaarmaken, om daarna gezamenlijk de 
afwas  te doen en de kookapparatuur  en de werkvloer een opfrisbeurt  te geven. 
Samenwerken is hier de boodschap.
De kapel: hadden we reeds een 'stille ruimte' om even te vertoeven, dan is er nu 
met de kapel een nieuwe parel  aan het tongerse Poverello-huis toegevoegd.  In 
aanwezigheid  van  Onze  Lieve  Heer,  kan  elke  vrijwilliger  enkele  momenten 
vrijmaken voor  een gebed,  een bezinningsmoment of  gewoon een ogenblik van 
stilte.

Met een barbecue werd deze speciale dag afgerond, maar we willen alle 
vrijwilligers bijzonder danken voor hun inzet waar ook in dit huis.

Hervé

REEDS TWEE JAAR.
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Voor de tweede maal hebben wij het overlijden van Jan herdacht, op de laatste 
zaterdag van juli.

De jaarmis werd gevierd in de kerk van Sohier, een mooi en bloemenrijk dorpje 
in het hart van de Ardennen.  Raymond, de pastoor van het dorp, wachtte ons op voor 
de deur van zijn huis met koffie, frisdrank en koekjes.  Dit was zeer welkom want velen 
kwamen reeds van ver. 

Bij het begin van de mis hebben we geluisterd naar een cassette, waarop Jan 
zijn eerste ontmoeting met Raymond vertelt en uitlegt wat dit betekend heeft, op de weg 
van zijn bekering.  Raymond zei hierop echter dat dit niet door hem kwam, maar dat het 
Jezus is die met alle hout pijlen maakt.

Het was een eenvoudige, ingetogen eucharistieviering.  De liederen brachten 
een beetje zon bij de talrijke aanwezigen.  Wij voelden ons gelukkig bij het buitengaan. 
Op het kerkhof van Gembes hebben we even stilgestaan bij  het graf van Jan.   Het 
regende en het weer  weerspiegelde een beetje de droefheid in ons hart,  want daar 
voelden we het sterkst zijn afwezigheid. 

Samen hebben we  dan  ons  lunchpakket  opgegeten onder  een  afdak  in  de 
Poverello van de Ardennen, waar  we verwelkomd werden door zuster Nera  en haar 
helpers, die voor soep en koffie hadden gezorgd.  De familiale sfeer en de vreugde van 
het samenzijn, met al deze mensen die zich voor hetzelfde doel inzetten, deden ons het 
slechte weer vergeten.

Ik ben er van overtuigd dat Jan, hierboven, gelukkig was ons allen bij elkaar te 
zien.  Wij houden reeds de laatste zaterdag van juli vrij voor het volgende jaar.

Claire

DE POVERELLO-KAMPEN.

Tijdens  de  vakantie  hebben  weer  vele  kinderen  mooie  momenten  beleefd 
tijdens  de  verschillende  kampen  (jongerenkamp,  werk-  en  bezinningskamp, 
ponynatuurkamp, ponyzingkamp).  In een vreemde omgeving, met nieuwe gezichten, 
enkele dagen samen doorbrengen, is op zichzelf al een avontuur.  Voeg daarbij nog de 
creativiteit en het enthousiasme van een jeugdige leiding en enkele volwassenen die 
zorgen voor lekkere maaltijden en die aan de praktische zaken denken.  Plaats dit alles 
in een mooie en natuurrijke omgeving met pony's die laten voelen dat ze graag stappen, 
draven of galopperen voor kinderen en met respect en vriendschap als regel, dan moet 
dit  wel  een beetje  een paradijselijk avontuur worden.  Zelfs  de soms overvloedige 
regen, de minder comfortabele levensomstandigheden, het leren rekening houden met 
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elkaar, … neemt men er graag bij.  Iemand verwoordde het zo: "Niemand die hier de 
televisie mist !"

Dank  u  wel  aan  iedereen  die  zich  voor  deze  kampen  heeft  ingezet:  de 
volwassenen die  aan  'alles'  denken,  de kookmoeders  en –vaders,  de monitrices  en 
iedereen die erbij was.

Hoi allemaal
Ik ben Eva Rogiers en heb een weekje als leidster in Domein Rancenne in de 

Ardennen gezeten.
Ik zal jullie wat meer vertellen over wat we meegemaakt en beleefd hebben.  
De zondagavond hebben we kennisgemaakt met elkaar en niet te vergeten, ook 

met de pony's.
We  moesten maandagochtend al  vroeg uit de veren want er  stond ons een 

drukke dag te wachten.  Na het ontbijt zijn we in het busje gestapt en vertrokken naar 
de manege.  Daar  werden de kinderen in twee groepen van 5 verdeeld.  Terwijl de 
eerste groep  op de pony's reed, heeft de andere groep een fikse wandeling gemaakt en 
tegelijk een deel van de omgeving verkend. 's Middags hebben we een duik genomen in 
de zwemvijver en ook de kano's werden in de vijver gesleurd.  's Avonds was er de 
Poverello-avond.

Ook de volgende dag zat het programma stampvol. 's Morgens zijn we weer 
naar de pony's gegaan en 's middags stond een spelnamiddag op het programma met o.a. 
een ponyquiz.  's Avond hebben we de kinderen al om 10u onder de wol gestopt met het 
excuus dat ze anders tegen het eind van de  week totaal uitgeput zouden zijn. Maar om 
12u. hebben de monitoren al schreeuwend en gillend de kinderen wakker geschud om 
een nachtspel te spelen.  Dit is een heus succes geworden.

Op woensdag is de 1ste groep naar de manege vertrokken om te rijden de 2de 
groep is beneden gebleven om ochtendgymnastiek te doen.  Toen de 1ste groep klaar 
was  is de andere groep gaan rijden terwijl de 2de groep geknutseld heeft.  's Avonds 
zijn we dan nog met zijn allen naar de manege gereden. De kinderen wisten totaal niet 
wat we van plan waren maar dat werd snel duidelijk.  Twee monitrices hadden een 
pony vast aan een lang touw terwijl de pony cirkeltjes liep.  De kinderen mochten om de 
beurt op de pony zitten, zonder hoofdstel & zadel, en dan enkele oefeningen doen: 
achterstevoren gaan zitten, plat op het paard gaan liggen, over het paard hangen of met 
de knie hun neus aanraken.

Donderdagmorgen was het al iets lastiger om uit het bed te geraken maar er zat 
niets anders op want er stond ons weer een kersverse dag te wachten.  Nu hadden we 
hetzelfde programma in de voormiddag als in de vorige dag, alleen waren de groepen 
nu omgewisseld.  Donderdagmiddag hebben we een hindernissenparcours opgezet.  's 
Avonds was het tijd voor iets rustigers dus hebben de kinderen zelf een avond activiteit 
in elkaar gestoken. Eerst was er een quiz die ik zelf zeer leuk vond.  Daarna kwam er 
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iemand mopjes vertellen en uiteindelijk hebben we nog gedanst en gezongen rond het 
kampvuur tot het tijd was om ons bedje op te zoeken.

Vrijdag zijn  we terug met volle  moed opgestaan  want  de zakken moesten 
ingepakt worden, alles moest op orde staan, de laatste foto's werden getrokken en dan 
nog het uitwisselen van de adressen.  In de namiddag gingen we met iedereen naar de 
manege waar enkele ouders ons al ongeduldig stonden op te wachten.    

Wel, dit zijn mijn mooie herinneringen aan het kamp.  Ik vond het zeer tof en 
ik hoop iedereen volgend jaar terug te zien.

Eva

ONZE OVERLEDENEN.

André De Cubber (70j.) en  Fernand Bargibant (57j.) kwamen reeds vele 
jaren naar Poverello Brussel.  Veel weten we niet over hen.  We hebben hen gekend in 
goede dagen, maar ook op momenten dat ze het moeilijk hadden.  Ook zij horen bij de 
grote Poverello familie.

Louis van Agtmaal,  de vader  van Cécile,  medewerkster  van de Foyer  in 
Banneux, is overleden op 83jarige leeftijd.  Onze christelijke deelneming aan Cécile en 
gans de familie.

Felix (63j.),  de man van Rosa uit Kortrijk, heeft ons ook verlaten.  Hij was 
reeds geruime tijd ziek, maar, ook al namen zijn krachten af, hij bleef, gesteund door 
zijn gezin, familie en vrienden, verder strijden.  De laatste maanden werd duidelijk dat 
het afscheid zou volgen.  Men richtte alles in zodat hij thuis kon blijven.  Het werden 
intense weken.  

De uitvaartdienst, waaraan Felix zelf had meegewerkt, was zeer eenvoudig en 
ontroerend.  De dankbaarheid om wat het leven had gegeven; de pijn van het afscheid; 
het  vertrouwen  dat  alles  zin  heeft;  het  besef  dat  leven  en  dood  ons  mens-zijn 
overstijgen.

Aan Rosa en gans de familie wensen we veel sterkte toe in deze beproeving, in 
het geloof dat Felix verder leeft.

Nog niet zolang geleden schreef Felix in het Poverellokrantje, naar aanleiding 
van een overlijden: "We zullen ze missen."  Ook in zijn familie en Poverello zal men 
nog wel  zeggen:  "We  missen Felix."   Maar  op datzelfde ogenblik  zullen we ook 
beseffen dat hij wil dat we voortdoen.  Dank u wel, Felix, voor je inzet en voorbeeld, 
vanwege gans Poverello Kortrijk.
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ONTMOETINGSWEEKEND.

Deze  ontmoetingsdag  of  –weekend  voor  alle  medewerkers  en 
sympathisanten met het thema 'armoede' gaat door in het ontmoetingscentrum 
Bouworde-Poverello te Heusden-Zolder, Kapelstraat 73, tel: 011/42.52.87, van 
vrijdag 17 tot zondag 19 november 2000.

Het programma zal er als volgt uitzien:
Vrijdag: 19u. : avondmaal
               20u. : kennismaking
Zaterdag: 10u. : getuigenis over armoede

14u. : uitwisseling in groepen over
- armoede in Poverello 
- armoede bij onszelf
- armoede bij jongeren

16u. : plenum
's avonds: gezellig samenzijn

Zondag: 9.30u. : armoede en bekering
10.30u.: Eucharistieviering
Na het middagmaal trekken we weer huiswaarts.

Men kan inschrijven in de verschillende Poverellohuizen.  De bijdrage 
voor het weekend bedraagt 1000Fr.  Het is ook mogelijk enkel de zaterdag mee 
te volgen.  

Dit weekend zal onze motivatie en bezieling vernieuwen en versterken !
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