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BESTE POVERELLOVRIENDEN,
In  alle  Poverello  huizen  is  het  rond  de  kerst-  en  nieuwjaarsdagen 

weer feest geweest; een gelegenheid om samen Kerstdag te vieren, het oude 
jaar af te sluiten en het nieuwe te beginnen.  Velen hebben er voor gezorgd 
dat het een echt feest is geworden.  Proficiat en dank u wel aan iedereen die 
daartoe heeft bijgedragen.  En waar ik bij was heb ik gehoord: "Bedankt en 
hopelijk tot volgend jaar!"

Deze drukkere periode is nu achter de rug en het leven in Poverello 
gaat weer zijn gewone gang.  De vele trouwe medewerkers lossen elkaar af 
om de verschillende huishoudelijke taken uit te voeren.  Als buitenstaander 
zou men wel eens de indruk kunnen krijgen dat het allemaal dingen zijn die 
zich steeds weer herhalen.  En inderdaad het aardappelen schillen, de soep 
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koken, groenten kuisen, de maaltijden opdienen, koffie schenken, afwassen, 
… het gebeurt elke dag weer opnieuw in de verschillende Poverello huizen, 
dagelijks voor meer dan 600 personen!  Het wondere van deze prestatie ligt 
hem niet zozeer in het aantal, maar wel in het feit dat dit al jaren, elke dag, 
gebeurt op vrijwillige basis!  Een grote proficiat en gemeend dank u wel aan 
iedere medewerker die hiervoor de handen uit de mouwen steekt! 

Dit  is  mogelijk  omdat  het  Poverellogebeuren  een  aaneenschakeling 
van  ontmoetingen  is.   Hierdoor  is  elke  dag  weer  anders.   Het  is  geen 
televisiefeuilleton,  geen soap.  Het zijn  niet  de twisten en spanningen die 
ervoor  zorgen  dat  er   wat  te  beleven  valt.   Men  moet  geen  situaties 
verzinnen en opblazen.   De dienstbaarheid  en de blijheid  van degenen die 
aanwezig zijn werken aanstekelijk.  We durven onszelf worden, we leren ons 
hart  openstellen.   Deze  ervaring  roept  het  beste  in  ons  op.   En  de 
ogenblikken dat het minder goed gaat kan men rekenen op het geduld en de 
steun van de anderen.  

Als medewerkers beseffen we heel goed dat we elkaar nodig hebben 
om het vele werk gedaan te krijgen, alleen kunnen we het niet.  Maar meer 
nog hebben we elkaar nodig, om een geest van bemoediging en vriendschap op 
te bouwen.  Hierbij stellen we dikwijls vast dat wie geeft krijgt en wie krijgt 
geeft.  Het wordt een wisselwerking, een voortdurend delen.  Men zegt dank 
omdat men iets heeft mogen geven, iets heeft kunnen doen.  

Beste Poverellovrienden, als ik jullie deze dingen schrijf is het enkel 
en alleen omdat ik dit heb geleerd en nog steeds leer in Poverello,  van de 
zovele mensen die ik er mag ontmoeten.  

Dank  u  wel  aan  iedereen  die  aan  dit  Poverellogebeuren  meewerkt. 
Laat ons samen verder werken, met onze handen en ons hart!

Johan

UIT EEN BRIEF VAN JAN VERMEIRE VAN TWINTIG JAAR GELEDEN:
….
Gelukkig  maar  dat  de  wortels  van de liefde niet  dood zijn  en dat 

nieuwe twijgen midden deze jungle opschieten.  Want de liefde is eeuwig, zij 
werd door de mens niet uitgevonden.  Ze werd hem gegeven, een gans gratuit 
geschenk in zijn hart neergelegd opdat ze zou kunnen groeien, openbloeien 
en gedeeld worden.  Vooral met degenen die er het meest nood aan hebben. 
Zijn hart openen voor het lijden van de anderen.  Ik ken een kankerlijder die 
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bidt  voor  degenen  die  het  slechter  hebben  dan  hem.   Ik  heb  een  blinde 
bezocht die bad voor degenen die goed zien, maar zo ongelukkig zijn.  Ik ben 
een  moeder  tegengekomen  die  haar  kind  verloren  had  en  die  zich  nu 
bezighoudt met verlaten jeugd.

Inderdaad,  het is niet de opstandigheid die opluchting brengt: men 
geneest door de opening naar de anderen toe, door de barmhartigheid in zich 
op te nemen en door haar naar de anderen over te brengen.  Om mij zo te 
kunnen  uitdrukken  zoals  ik  het  vandaag  doe,  heb  ik  mijn  waardenschaal 
moeten  zien  ineenstorten,  ben  ik  eerst  bewust  moeten  worden  van   de 
dwaasheid va mijn manier van leve, heb ik moeten schoon schip maken met 
een gans verleden.  Mijn hart was volgepropt met alle soorten dingen die het 
versmachtten, die de liefde beletten zich te ontplooien.  Het grootste deel 
werd weggevaagd de dag waarop ik eindelijk begrepen heb, maar sindsdien is 
het de dagelijkse cyclus van hoogtenen laagten om deze woonst netjes te 
maken en degenen die er willen intreden te onvangen: degenen die mij hun 
vriendschap brengen en degenen die er zo naar hunkeren, degenen die door 
het leven gekwetst zijn, en ook de zielen die doodgaan zo sterk worden ze 
teneergedrukt door hetgeen de wereld hen biedt.

Maar het is niet gemakkelijk te spreken over  liefde, over de unieke 
Levensbron, tot degenen die zo diep gekwetst zijn door liefde-geld, liefde-
genot,  liefde-ambitie,  te  spreken  over  hoop  tot  degenen  die  verzinken 
ingevolge herhaalde tegenslagen.  Dan is het niet het ogenblik  om mooi  te 
praten, te willen overtuigen, maar alleen heel eenvoudig aanwezig te zijn, te 
luisteren en de wijsheid en de liefde te vragen om aan die nood te kunnen 
beantwoorden.

De kracht kan niet uit mezelf komen, ik beken mijn grenzen en mijn 
zwakheid, en om iemand lief te hebben is er meer nodig dan mijn arm hart. 
Maar dit arme hart, geledigd van al de ballast die ik erin heb opgestapeld, 
klein geworden door het lijden en versterkt door Jezus' genade, is bekwaam 
geworden om te geven, hoe weinig het ook moge zijn, maar spontaan en met 
vreugde.

De jaren die ik in Poverello  heb doorgebracht,  hebben mij geleerd 
dat ik de doeltreffendheid va het geen ik tracht te doen niet moet meten: ik 
heb alleen  mijn goede wil,  want  het is de oneindige Liefde,  de Tederheid 
zonder grenzen, die in ons werkt.  Laten wij ons door Hem graag zien opdat 
wij zelf eerst goed zouden worden, en dan ook bekwaam zijn te beminnen, te 
troosten, te redden.
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Onze  liefde  voor  God  is  pure  zinsbegoocheling,  indien  wij  ze  niet 
uitdrukken in dienst van de mensen.  "Inderdaad, degene die zijn broeder, 
die  hij  ziet,  niet  bemint,  kan  God  die  hij  niet  ziet,  niet  beminnen."  (Joh 
IV,20)

Jan

Al won ik vijf gouden medailles op de Olympische spelen,
als ik de liefde niet heb, ben ik niets

Al won ik alle schoonheidswedstrijden,
als ik de liefde niet heb, ben ik niets

Al had ik de helft van al het goud van de wereld,
als ik de liefde niet heb, ben ik niets

Al had ik twintig diploma’s
als ik de liefde niet heb, ben ik niets

Al sprak men in alle kranten en nieuwsberichten
gedurende jaren vol lof over mij

als ik de liefde niet heb, ben ik niets
Maar zelfs al kan ik mijzelf niet behelpen,

al ben ik vol lidtekens,
al heb ik geen geld of geen diploma’s

en kent niemand mij,
als ik liefheb, word ik iemand !

(Naar Paulus, Cor.13,1-...)
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ZATERDAG 4 MEI.

We gaan met de ganse Poverellofamilie op bedevaart naar Banneux. 
Vanuit alle  huizen komen we dan samen bij de Maagd der Armen; een ware 
familiebijeenkomst, waar we elk jaar met ongeveer 600 personen aanwezig 
zijn.   We  zijn  blij  samen  op  weg  te  kunnen  gaan  en  elkaar  te  kunnen 
ontmoeten en we voelen ons op die dag nog meer broers en zussen van elkaar. 
Dit doet deugd aan ons hart.

Het is ook een beetje in de voetsporen treden van de kleine Mariette 
Beco (elf jaar), oudste dochter uit een eenvoudig arbeidersgezin.  Dit meisje 
heeft gewoon verteld wat ze heeft gezien en meegemaakt en hierdoor de 
basis gelegd van het bedevaartsoord.  Zij noemt zich zelf de postbode van 
de boodschap, die de Maagd der Armen aan ons, mensen, wilde brengen.  

Gans dit gebeuren speelde zich niet af in een idyllisch kader, maar op 
barre  winterdagen  aan  de  rand  van  een  bos.   Het  was  geen  spectaculair 
gebeuren.   Op avonden  dat  men omwille  van  de  duisternis  en  het  slechte 
weer liever binnenblijft, gaat Mariette naar buiten om die mooie dame, die 
naar haar lacht, te ontmoeten.  De dame leidt haar naar een bron en noemt 
zich tijdens de achtste en laatste 'afspraak': "De Moeder van de Verlosser, 
de Moeder van God".  

Dit alles is zo eenvoudig en pretentieloos en toch kunnen we het met 
ons verstand  niet  be'grijpen'.   De hemel  heeft  hier  de  aarde geraakt  en 
sindsdien  is  Banneux  elk  jaar  een  genadeoord,  voor  honderdduizenden 
mensen die er steun en troost vinden.  

Verloop van de dag: 
 11.30u. : eucharistieviering in de Boodschapskapel
 13.00u. : broederlijk feestmaal in Poverello 
 Mogelijkheid om naar de bron te gaan en de ziekenzegening bij te 

wonen om 15.00u.
 16.00u. : vieruurtje met koffie
 17.00u. : terug naar huis

Vanuit de verschillende Poverello-centra vertrekken er bussen.  Wie mee wil 
neemt best ter plaatse kontakt op.  Poverello-vrienden die met eigen vervoer 
komen, zijn natuurlijk ook welkom.

5



Hieronder volgt een korte en eenvoudige beschrijving van de gebeurtenissen 
in 1933:

Mariette Beco werd op 25  
maart 1921 geboren als oudste van  
een gezin van zeven kinderen. Het  
gezin  was  arm  en  leefde  onder  
moeilijke  omstandigheden.  Het  
bewoonde  een  bescheiden  en  
alleenstaande arbeiderswoning aan  
de  rand  van  het  bos,  buiten  het  
dorp  van  Banneux.
Op  15  januari  1933  om  19u's  
avonds  verschijnt  O.L.  Vrouw  de  
eerste  keer  in  de  tuin  van  het  
kleine huis. Zij wenkt Mariette om  
buiten te komen  maar  de  moeder  
van  Mariette  is  angstig  en  
verbiedt het kind buiten te gaan.

Woensdag  18  januari,  19  
uur, Mariette is in de tuin. Zij bidt  

er geknield.  Plots verlaat  Mariette de tuin en gaat  de weg op,  terwijl  de  
Dame haar wenkt. Tot twee keer toe valt ze op de knieën. Een derde keer  
knielt  ze  dicht  bij  een  kleine  bron  die  sijpelt  door  de  hoge  wegberm.
De Dame  zegt:  "Steek  uw  handen  in  het  water."  Mariette  doet  het.  Zij  
herhaalt  wat  de  Dame  haar  zegt:  "Deze  bron  is  Mij  voorbehouden."  Dan  
neemt ze afscheid met de woorden : " Goede avond. Tot weerziens."

Donderdag 19 januari is het zeer slecht weer. Mariette knielt rond  
19 uur op het tuinpad. De Dame verschijnt. Mariette vraagt haar: "Wie zijt  
gij, mooie Dame?" - "Ik ben de Maagd der Armen." Maria leidt het kind  
langs de weg naar de bron. Mariette vraagt nog: "Mooie Dame, gisteren hebt  
U gezegd: deze bron is aan mij voorbehouden. Waarom aan mij?" Terwijl ze  
dit  vraagt,  duidt  Mariette  zichzelf  aan.  Met een glimlach  antwoordt O.L.  
Vrouw:  "Deze  bron  is  voorbehouden  voor  alle  naties...  voor  de  zieken."  
Mariette antwoordt met een "dank U !" Maria voegt er aan toe: "Ik zal voor  
je bidden. Tot weerziens."

Vrijdag 20 januari blijft Mariette de hele dag in bed, ze heeft die  
nacht slecht geslapen. Even voor 19 uur staat ze op, kleedt zich aan en gaat  
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naar buiten. Wanneer O.L. Vrouw verschijnt,  roept Mariette: "Daar is ze!"  
Zij  vraagt:  "Wat  verlangt  U,  mooie  Dame?"  Glimlachend  antwoordt  O.L.  
Vrouw: "Ik zou een kleine kapel verlangen." Maria strekt haar handen uit en  
zegent het kind met de rechterhand.

Gedurende  drie  weken  onderbreekt  Maria  haar  bezoek.  Mariette  
blijft echter trouw: elke avond om 19 uur gaat ze bidden in de tuin.

Zaterdag 11 februari is Mariette weer neergeknield in de tuin. Plots  
staat het meisje op en begeeft ze zich op weg naar de bron. Ze knielt weer  
twee keer en steekt de handen in het water. Ze maakt een kruisteken. Ze  
loopt plots terug naar huis en weent. Ze begrijpt niet wat de Dame heeft  
gezegd:  "Ik  kom het  lijden  verlichten.  - Tot  weerziens."  Ze  begrijpt  het  
woord "verlichten" niet. Daarna verdwijnt de Verschijning op dezelfde wijze  
als de vorige keer.

Weer gaan drie dagen voorbij. Op woensdag 15 februari verschijnt  
O.L. Vrouw voor de zesde keer. Mariette brengt de vraag van kapelaan Jamin  
over: "Heilige Maagd, mijnheer de kapelaan heeft me gezegd u een teken te  
vragen." Maria antwoordt: "Geloof in mij, ik zal in u geloven." Zij voegt er  
nog aan toe:  "Bid veel. Tot weerziens." O.L. Vrouw  vertrouwt ook nog een  
geheim toe aan het kind.

Op maandag 20 februari ligt er sneeuw en ijs : het is bitter koud.  
Zoals gewoonlijk is de mooie Dame neergedaald en leidt Zij het kind naar de  
bron.  Bij  de  bron  gekomen  zegt  de  H. Maagd,  glimlachtend  zoals  altijd  :  
"Mijn lief kind, bid veel." Dan glimlacht Zij niet meer en zegt, voordat Zij  
weggaat, met ernst in de stem : "Tot weerziens !"

Mariette wacht tien dagen voor ze Maria  weerziet,  en nu voor de  
laatste keer. Ze verschijnt op donderdag 2 maart. Het regent pijpenstelen  
sinds 15 uur. Mariette gaat naar buiten om 19 uur. Ze is al aan het derde  
rozenhoedje wanneer het plots stopt met regenen. Mariette zwijgt, strekt  
de armen uit,  staat  op,  zet een stap en knielt.  Terug thuis  brengt ze de  
Boodschap  van  de  Maagd  der  Armen  over:  "Ik  ben  de  Moeder  van  de  
Verlosser Moeder van God." Maria legt haar de handen op en zegt: "bid veel,  
vaarwel."
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JONGERENKAMPEN INGERICHT DOOR POVERELLO-TIELT.

Jongerenkamp te Banneux - 30/6 tot 6/7 
Pony en zingkampen: ( leeftijd : lagere school ) van 21/7 tot 26/7 en van 
28/7 tot 2/8
Inlichtingen : Zr.Nera : 051/40.04.31

NATUUR-PONYKAMPEN.

Leven  dichtbij  de  natuur,  samen  met  een  12-tal  leeftijdsgenoten, 
onder  de  leiding  van  jongeren,  leren  omgaan  met  een  pony,  er  leren  mee 
rijden en verzorgen, spelen en ravotten in de vijver, wandelen in de bossen, 
eens stil  worden, luisteren naar een verhaal,  een liedje zingen, dank u wel 
zeggen, … en natuurlijk ook eten en slapen!   Een echte vakantie, een paradijs 
ervaring. 

De leeftijdsgroepen en data:
voor 10-11 jarigen : 7-13 juli en 18-23 augustus
voor 12-13 jarigen : 14-19 juli en 11-16 augustus
jongens boven 14 jaar: 25 - 30 augustus
Een voorbereidingskamp voor de (kandidaat)leiding : 30-5 juli 

Telkens dus van zondag- tot vrijdagnamiddag.  Prijs : 85€ (voorschot 
van 25€ om inschrijving vast te leggen.)  
Inlichtingen en inschrijvingen: 04 360 93 63   
Per brief: Poverello-kampen, Zuinigheidsstraat 4 te 1000 Brussel
Per Email: info@poverello.be 

EEN ATELIER IN POVERELLO BANNEUX ?

We verblijven met ongeveer twintig  personen in Poverello  Banneux. 
Sinds enige tijd leeft het idee om een vorm van atelier (meubelen opknappen, 
kaarsen maken, …)  op te starten.  Wie hier graag, met een zekere regelmaat 
(bvb. twee dagen per week of één week op twee),  wil  aan meehelpen,  kan 
contact met ons opnemen op: 04/360.93.63.  Voor wie van ver moet komen is 
er mogelijkheid tot overnachting. Men heeft natuurlijk ook de gelegenheid 
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om deel  te nemen aan de diensten in het Mariaoord en te wandelen in de 
mooie omgeving!  
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