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BESTE POVERELLOVRIENDEN,

Dikwijls vraagt men aan medewerkers: wat is Poverello nu eigenlijk? 
Wat  doen jullie?  Wie  zijn jullie?  Is  Poverello een sociaal restaurant,  een 
vrijwilligersorganisatie,  een gemeenschap, een opvangtehuis?  En het is  niet 
gemakkelijk om er een volledig beeld van te geven.  Zelfs iemand die zich er al 
jaren inzet, leert het fenomeen ‘Poverello’ nog elke dag beter kennen.  

Deze  keer  wil  ik  jullie  aan  de  hand  van  een  beeld  over  Poverello 
schrijven.  Ik wil de werking van Poverello vergelijken met de werking van een 
orkest.  

Nu moet men niet denken dat ik een goede muzikant ben, of veel van 
muziek afweet.  In mijn jeugdjaren heb ik wel, samen met mijn broers, in de 
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fanfare van het dorp gespeeld.  Ik speelde toen tweede bariton, omdat derde 
bariton niet bestond.

De  verschillende elementen  in  een  orkest  zijn:  de  instrumenten,  de 
muzikanten, de muziek, de dirigent en de luisteraars.  Het zijn allen belangrijke 
pijlers waar muziek gespeeld wordt.  

De instrumenten.
In Poverello maken we muziek met de potten en pannen in de keuken. 

Ook de gebouwen, waar het onthaal in gebeurt,  kunnen we beschouwen als 
instrumenten van de vele vrijwilligers die er meehelpen.  De instrumenten zijn 
geen doel op zich, maar ‘dienen’ om muziek te maken.  Daarom draagt  een 
muzikant  zorg voor zijn instrument, want onder andere hiervan hangt de 
kwaliteit van de muziek af.   Ook bij de medewerkers leeft deze zorg.   We 
mogen terecht fier zijn op de gebouwen en de inrichting die we ‘gekregen’ 
hebben en mogen gebruiken, maar veel belangrijker is wat er in die gebouwen 
gebeurt.  

Het  feit  dat  we  in  de  verschillende  huizen  over  een  heel  degelijk 
instrument beschikken, hebben we te danken aan onze instrumenten bouwers; 
zij die er voor zorgen dat het dak gerepareerd wordt, dat een apparaat in de 
keuken vernieuwd wordt…  Het spreekt vanzelf dat die instrumenten bouwers 
zelf ook iets van muziek afweten en steeds, in samenspraak met de muzikanten, 
het instrument proberen te verbeteren.  

Allen  die  meebouwen  aan  deze  instrumenten,  wil  ik  namens  de 
muzikanten van harte bedanken.  En ik weet dat de medewerkers echt hun best 
doen, om de instrumenten in ere te houden.

De muzikanten.
Naast het onderhouden van het instrument, is het voor de muzikanten 

heel belangrijk dat ze, voor ze samen spelen, hun instrumenten stemmen.  Ook 
voor  de  medewerkers  van  Poverello,  is  het  heel  belangrijk  dat  ze  zich 
afstemmen op elkaar.  Dit betekent niet alleen luisteren naar zichzelf, maar 
ook naar de medemuzikanten; dan pas kan men samen ‘spelen’.

Muzikanten die samen ‘spelen’,  hebben niet allen dezelfde partituur. 
Ook in Poverello zijn er verschillende partituren: de één schilt de aardappelen, 
een  ander  doet  de  afwas  of  schenkt  koffie…   en  zo  ‘spelen’  we  samen 
Poverello.  

Mooi vind ik ook, dat men van muzikanten zegt dat ze muziek ‘spelen’ 
en niet muziek ‘maken’.   Ik meen ook dat we dit element van blijheid en 
gegevenheid onder de medewerkers kunnen terugvinden.  Zelfs op ogenblikken 
dat er hard moet ‘gewerkt’ worden!
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De  medewerkers  van  Poverello  zijn  geen  beroepsmuzikanten,  maar 
‘liefhebbers’.  Er wordt inderdaad geen speciale vorming gevraagd, enkel de 
bereidheid om al ‘spelend’ te leren.  Het stuk dat we spelen, kan en mag dus 
niet te moeilijk zijn en moet ook in functie van de muzikanten gekozen worden.  

Goede muzikanten zijn een zegen voor het ganse orkest en maken 
het mogelijk dat beginnende muzikanten veel kunnen bijleren.  Hier denk ik niet 
alleen aan de technische kant van de zaak maar meer nog aan het muzikaal 
gevoel waarmee men speelt.  Een goede muzikant kan immers in een eenvoudig 
stuk, dat technisch niet zo moeilijk lijkt, al zijn muzikaal gevoel gebruiken.  

De muziek.
Doorheen de muziek van de potten en pannen, lepels en kannen, messen 

en vorken… die we in Poverello laten horen proberen we de muziek van het hart 
te laten klinken: Je bent welkom, we zijn blij dat je er bent, kom thuis…  De 
muziek van het hart is immers  De Liefde. 

De  componist  van deze muziek,  God,  heeft lang moeten zoeken naar 
muzikanten die zijn meesterwerk helemaal begrepen en probeerden te spelen 
zoals hij het geschreven had.  Men had wel oog voor de theorie maar besefte 
nog niet dat men ook zijn hart moest gebruiken om muziek te brengen.  En 
omdat  niemand  het  blijkbaar  verstond,  heeft  hij  zijn  Zoon,  Jezus,  die  de 
componist door en door kende en doordrongen was door zijn melodie, gezonden 
om deze muziek te spelen met en voor degenen die Hem omringden.  En eens 
men Hem gehoord had, voelden sommigen zich geroepen om dit stuk mee te 
spelen.  Toen er meerdere muzikanten bij kwamen moest er ook een dirigent 
gezocht worden voor dit speciale orkest.  Het werd een onzichtbare dirigent, de 
Voorzienigheid, die over het grote orkest waait en zorgt dat al die verschillende 
muzikanten samen een groot geheel vormen.  

De  componist  heeft  honderden  stukken  geschreven  en  met  enkele 
virtuozen als   Teresia van Lisieux,  Sint Franciscus,…is  hij aan een nieuwe 
melodie begonnen.  In 1978 begon hij met Jan Vermeire aan een nieuw stuk: 
Poverello.   Het  is  geen  groot  meesterwerk,  maar  een  stuk  waar  ook 
beginnelingen en amateurs kunnen in meespelen.  Poverello zal nooit helemaal 
af zijn, het zal nooit een perfecte melodie zijn, er zullen altijd wel technische 
fouten te  horen zijn… maar  af  en toe klinkt het  mooi,  plots  hoort men de 
melodie die het eigenlijk altijd zou moeten zijn.  Men is blij en dankbaar er bij te 
‘horen’.  En dan moet men weer op zoek, weer werken om de juiste toon te 
vinden…  een eenvoudige melodie, met hier en daar een hapering, maar die met 
inzet en overtuiging gebracht wordt.  Doorheen de muziek hoort men het hart 
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van de muzikanten; geen grote solisten maar kleine mensen die, ondanks hun 
beperktheden, hun best doen om samen muziek te brengen.

De toehoorders die komen luisteren naar zo’n orkest, zijn in de meeste 
gevallen geen grote muziekkenners.  Het zijn degenen die misschien op zoek 
zijn naar  wat  ‘muziek’  in hun leven,  maar  dikwijls  zijn het  ook toevallige 
ontmoetingen en de ‘dirigent’ lijkt er ook altijd voor iets tussen te zitten.  

Als de muzikanten de muziek in volle overgave brengen, zal dit voor de 
toehoorders  aanstekelijk  werken  en  zullen  ook  zij,  net  als  alle  andere 
muzikanten, wensen mee te ‘spelen’.  Doorheen de muziek van die beginnende 
muzikanten, hebben ze misschien de componist gehoord en de dirigent aan het 
werk gezien?

Laten we samen de muziek van het hart ‘spelen’! Deze muziek maakt 
niet veel lawaai, maar hem horen doet deugd en inspireert.

Dank aan iedereen die, in Poverello, of misschien heel ver en heel stil, 
mee deze muziek laat horen!  

Johan

POVERELLO IN BANNEUX.

Vier mei, het feest, de grote samenkomst…
“600  mensen,  meiske,  van  overal,  ge  zult  ze  zien  toekomen  in 

Banneux!”: dat herhaalt men mij reeds drie dagen!  Drie dagen?  Ja, en niks 
meer of minder, want ik ben pas zolang in Poverello…

Ik tast af, al tastend ontdek ik.
Langs de discretie van toevallige gesprekken naderen we elkaar, alsof er 

een  onuitgesproken  akkoord  bestaat,  een  stilzwijgende  overeenkomst  die 
oproept de anderen met respect te benaderen.

Ik ontdek de wonden van de anderen en herken de mijne.
Ik leer de anderen eenvoudig kennen in al hun complexiteit, de open 

wonden, de wonden die reeds dichtgroeien, en die waar reeds een fijn velletje is 
over gegroeid dat wonde zachtjes bedekt.

4



Drie dagen, dat is niets, dat is slechts een ogenblik, het is de tijd voor 
een indruk die zich vormt vanuit een onbegrepen warmte,  soms vanuit een 
ruwer iets.  

Een verdrietig ogenblik gevolgd door een glimlach, ik ben verrast.
Een vage indruk…  Maar het dagdagelijkse doet zijn werk en in de 

eenvoudige gebaren worden banden geweven: het tiktakken van de tassen in de 
afwasbak wekt woorden op, de koffie om 10u, die van 16u, de boodschappen 
naar Theux: wie naar Delhaize wie naar de post, en een handje toesteken in de 
keuken.

Dat elke dag opnieuw, in de gewone maar welbepaalde gang van zaken, 
en dan, de stortvloed!

De  600  personen  die  men  mij  heeft  aangekondigd…  de  koks  die 
versterking brengen, de vrijwilligers aan de afwas die met borden gooien, de 
plateaus die defileren, en de mensen, vooral de mensen, de Poverello’s die we 
allemaal zijn, de kleinen en armen van hart die we trachten te zijn…

Wij allen, vanuit de vier windstreken, heen en weer geslingerd door de 
menigte in de tongen die ons losmaken,

De gezichten herkennen elkaar.
Elkaar herkenen…  Elk op zijn levensweg, bergop of bergaf.   
En de zon staat op, gaat slapen, staat weer op en de sterren zetten hun 

weg eindeloos door.
Onderweg elkaar herkennen, en praten, praten…  Spreken, en nog eens 

spreken of niets zeggen, van geen belang, het is hetzelfde geluid, dezelfde prijs, 
die van een knipoog van geluk: samen kroketten kraken.

Vier mei, dat was dit!
Die avond geloof ik begrepen te hebben, bij het zien van het vertrek van 

de bussen, dat in het universum, de melkweg, van Luik naar de Marollen, via 
West Afrika, de woestijnen en de diepe zeeën en onze omwegen langs honger 
en liefde, men niet alles is, en niet niks, misschien enkel een lange afstandsloper 
die niet weet waar halt te houden, een Poverello…

Vier mei, dat was dat, en dat gaat voort!

Catherine

LOURDES 20 – 27 JULI 2003

Alhoewel het nog meer dan een jaar is, zijn we toch al volop aan het 
voorbereiden.  Gelukkig kunnen we beroep doen op mensen die al heel wat 
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ervaring  hebben en  zullen we  in  Lourdes  opgevangen worden  door  de 
vrijwilligers van Cité  St.  Pierre.   Op  dit  ogenblik zijn er  ongeveer  320 
personen ingeschreven.   Wie nog  wenst  aan  te  sluiten,  gelieve zo  vlug 
mogelijk contact  op  te  nemen met een verantwoordelijke uit  één van de 
Poverello-huizen.   Velen zijn in de  spaaractie  gestapt.   Er  vormen zich 
kleine kernen die werken rond een bepaald aspect van de reis: het vervoer, 
de animatie, de medische verzorging, de liturgie, …

Hier volgen nog enkele praktische mededelingen:
 De grote groep zal met bussen reizen.  Het zullen goede bussen zijn en 

chauffeurs die gewoon zijn deze reis te doen.  Enkel zij die om medische 
redenen niet mee kunnen met de bus, zullen een plaatsje krijgen op de 
TGV.  Deze personen zullen ook een meerprijs moeten betalen en zullen 
later aankomen en jammer genoeg ook vroeger moeten vertrekken (reeds 
de zaterdagmorgen).  

 In de prijs 200 € voor gasten of medewerkers van Poverello en 300 € voor 
sympathisanten  is  alles  inbegrepen:  vervoer,  overnachting,  maaltijden, 
uitstappen,…

 In Lourdes willen we het accent leggen op ’25 jaar Poverello, één grote 
familie’.  In het programma worden dus allerlei activiteiten opgenomen: 
uitstappen, gezellig samenzijn, een quiz, muziek en zang,…  maar ook de 
bedevaart wordt niet vergeten: bezoek aan de grot,  kaarsjesprocessie, in 
de  voetsporen  van Bernadette,  een  jaarmis voor  Jan Vermeire  en alle 
overleden Poverellovrienden voorgegaan door Monseigneur Van Geluwe, 
…  Tijdens die week zal er in de Cité ook een ‘Poverello’ zijn waar men 
overdag altijd terecht kan voor een tas koffie of een babbel.

INCAR.
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Op  zondag  21  april  heeft  deze  dansgroep  ons,  met  hun 
dansspektakel, nog meer verrast dan vier jaar geleden. (We waren met ong. 
driehonderd personen.)

Alles was tot in de puntjes geregeld.  De bussen werden opgewacht, 
we kregen een drankje bij het  binnenkomen,  de  Eucharistieviering werd 
ingetogen en met veel respect  meegevierd,  de warme maaltijd werd vlot 
opgediend. 

En dan kwam het totaal spektakel; zo mag het wel genoemd worden: 
mooi gekozen muziek, verlichting in allerlei kleuren, dia’s en teksten die 
inspireren en de wervelende jonge dansers en danseressen die in telkens 
weer  andere  kledij, met  slingers of  met  vendels,  als één  samenhorende 
groep op het podium bewogen, op de tonen en het ritme van de muziek.  

We waren  verbijsterd,  we  konden onze  ogen  niet  geloven.   Pas 
wanneer het doek sloot en het applaus stilviel, beseften we welke eer het 
was, door deze INCAR-groep uitgenodigd te worden.  

Iedereen  was  vol  dankbaarheid  en  bewondering  voor  het 
engagement van zovele mensen: de danseressen en dansers, de mensen die 
zorgden  voor  de  verlichting  en  het  geluid,  zij die  de  costuums hadden 
gemaakt, degenen die instonden voor het opbouwen en het afbreken van het 
decor.  En natuurlijk waren er ook degenen die zorgden voor het bereiden 
en het opdienen van de maaltijd, zij die de tafels afruimden en die aan de 
afwas stonden, degenen die de zaal klaarzetten en opruimden.  

Allen hadden ze een mooie rustige zondagnamiddag kunnen hebben, 
maar samen boden ze ons een onvergetelijk spektakel, een uitzonderlijke 
ervaring:  de  grote  Poverello-familie werd  onthaald en verwend door  de 
grote INCAR-familie!  

Het deed goed van binnen.  Dank u wel aan de ganse INCAR-familie 
en proficiat voor de puike prestatie die jullie samen realiseren!

ONZE OVERLEDENEN.
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In  Brussel  werd  Claude  VANSTEENBRUGGEN een  maand 
gelden op straat gevonden . . .  doodgeslagen.  Hij leefde al geruime tijd op 
straat.   Een  paar  jaar  geleden  heeft  hij  enkele  maanden  in  Poverello 
verbleven.  Ik herinner mij dat hij graag over zijn geloof sprak en een bijbel 
vroeg.  Claude heeft vele tegenslagen gekend, toch probeerde hij anderen te 
helpen  of  zich  vrijwillig in  te  zetten   Getuige  daarvan  waren  de  vele 
kennissen die aanwezig waren bij de begrafenis.  Wij vertrouwen erop dat 
zijn en onze Heer hem nu de vrede zal schenken en dat  zijn pijn en zijn 
gewelddadig levenseinde niet zinloos blijven.

Voor  enkele  tijd  overleed  Fernand  TOMSIN (86j).   Hij  was 
jarenlang  een  trouwe  bezoeker  van  Poverello  Tongeren.   Hij  was  een 
uitmuntend kaarter en iedereen mocht dit geweten hebben.  De laatste tijd 
zagen we hem minder, maar we wisten dat hij verzorgd werd door het Wit-
Gele Kruis, omdat hij niet meer zo goed te been was, ten gevolge van zijn 
hoge ouderdom.

Ook François NELISSEN (85j), ‘Frake’ voor iedereen, ging eerder 
onverwacht  op  8 april naar  het  vaderhuis.   Frake en Suzanne zijn altijd 
trouwe Poverello-bezoekers van Tongeren geweest en nu moeten we hem 
missen.   Ook  voor  zijn echtgenote  Suzanne zal  zijn afwezigheid zwaar 
wegen.  Gelukkig zijn er de kinderen die voor haar kunnen zorgen.  Frake 
was een rustige man die hield van een goede babbel en met iedereen goed 
kon opschieten.

Julien VANDENBOGAERDE (64j) kwam regelmatig bij ons eten 
in  Poverello  Tielt.   Een  vriend  is  plots  heengegaan.   Hij  deed  graag 
karweitjes wanneer iemand in nood was.  ‘Als je kan helpen, waarom zou je 
dat dan niet doen!’ zei hij wanneer men hem om hulp vroeg. Julien, beter 
gekend als ‘Wardje’ kon de anderen goed plagen en bracht een vrolijke noot 
in de zaal, zodat  men opgelucht en weer met moed naar huis kon gaan. 
Toch zei hij vaak in de keuken: ‘’t  is lastig alléén te  zijn in mijn huis!’ 
Poverello-Tielt  verloor  een  echte  vriend,  die  niemand  kwetste  maar 
dienstbaar was voor iedereen!
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