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BESTE POVERELLO VRIENDEN,
Op een andere  plaats  in dit  krantje  kan  je meer  lezen over  de 

viering van 25 jaar Poverello. Dit jaar is het echter ook vijf jaar geleden 
dat Jan Vermeire overleden is.  

Deze ‘verjaardag’ doet ons stilstaan bij het engagement van Jan. 
Wat  was  zijn  motivatie?   Wat,  of  meer  nog  wie,  heeft  hem bezield? 
Waarom is hij Poverello gestart en hoe heeft hij het kunnen volhouden 
tot zijn laatste dag?

1

België-Belgique
P.B. 

Brussel X
1/0135



Eerst wil ik echter een oproep doen aan iedereen die Jan gekend 
heeft.   Herinner  je  je  nog  een  ontmoeting  met  Jan?   Wat  heeft  je 
getroffen?  Schrijf deze ervaring even op en zend ze naar Poverello.  Op 
deze  manier  kunnen  we  het  beeld  van  Jan  vervolledigen  en  wordt 
duidelijker wat hij voor mensen betekend heeft.  Deze gegevens zullen 
uiteraard  in  alle  discretie  behandeld  worden.   Is  het  moeilijk  iets  op 
papier  te  zetten,  maar  wil  je  wel  iets  vertellen,  laat  het ons dan  ook 
weten a.u.b.  

Een belangrijke evangelie tekst voor Jan (Mt. 25, 31-40) was ook 
het evangelie in de viering te Banneux.  Het zinnetje (Mt.25,40) ‘Ieder 
maal  dat  gij  dit  gedaan  hebt  aan  één  van  deze  kleinsten,  die  Mijn 
broeders zijn, dat hebt gij aan Mij gedaan.’  staat in het leefregeltje van 
Poverello.  En daarop volgt: ‘Zoals Jezus hier de kleinsten zou onthalen, zo 
moeten wij het ook doen.  Dit betekent dat onze gastvrijheid niet louter 
materieel  kan  zijn  (voedsel,  drank,  klederen,  warmte,  administratieve 
hulp):  het essentieelste is het hart...’   Voor Jan was de verbondenheid 
met Jezus de bron van zijn inzet en liefde.

In maart  1986 schreef hij  het volgende:  “… Jezus is verrezen!  
Bron van liefde zonder grenzen. Zonder Hem is mijn hart versteend, mijn  
engagement kleinzielig, heeft mijn leven geen enkele zin. Wanneer Hij mij  
bezielt, kan ik delen, ben ik enthousiast, kan ik liefhebben.

In Poverello heb ik geleerd dat ik, zonder Jezus, een dorre twijg  
ben; met Hem, door Hem, in Hem zal ik vruchten dragen.

Dan zal de Wijngaardenier komen om mij te snoeien, en dat doet  
pijn,  maar  de kracht  zal  altijd  komen van Hem die alles gedaan heeft  
opdat wij zouden leven: onze grote Broeder, Jezus.  Jezus, ik heb U lief.  
Help mij dat ik al mijn broeders, al mijn zussen graag zou zien: Uw kleine  
poverellos, die wij allen zijn…”

In  deze  paar  zinnen  beschrijft  Jan  op  een  eenvoudige  en 
duidelijke wijze van waaruit hij zich heeft ingezet in Poverello.  Als wij 
het werk, dat hij begonnen is, willen verder zetten, zullen we ook uit deze 
bron moeten putten!  Om een idee te krijgen van hoe Jan zijn engagement 
beleefd heeft,  zullen  we  moeten  proberen  liefhebben zoals  Jezus  ons 
heeft liefgehad.  Dit is het grote avontuur voor elk van ons.  Om dit te 
durven en te kunnen aangaan hebben we elkaar nodig!  
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In maart  1994 schrijft  hij in het einde van zijn  brief:”… Lieve 
broer, lieve zus, die misschien twijfelt of niet gelooft, probeer het ook  
eens, je zult zien.  Dit is de raad van een oude doktoor…”

Dankjewel aan iedereen die mee op pad probeert te gaan!

Johan

25 JAAR POVERELLO

De voorbereiding
Het  is  een  mooi  en  groot  feest  geworden,  waar  heel  wat 

voorbereiding  voor  nodig  was.   Onder  andere  voor  het  spektakel  van  de 
namiddag  hebben  velen  zich  ingezet  :  Jongeren  en  kinderen  uit  Poverello 
Tielt, jongeren van ‘Juniper’ uit Poverello Tongeren, een catechesegroep uit 
Sterrebeek, het mandoline orkest uit Poverello Brussel, de dansgroep Incar 
met  zijn  dansers   en  ook  de  hele  technische  equipe  voor  licht  en 
geluidsinstallatie, enkele jongeren die de rode draad vormden, een zangkoor, 
een zangeres met muzikant en zelfs enkele echte poppen…

Al  deze  groepen  hadden  reeds  op  voorhand  geoefend,  maar  de 
zaterdagvoormiddag was het de eerste en laatste algemene repetitie.  Het 
was een huzarenstuk om deze puzzel in elkaar te passen, maar ze hebben het 
klaargespeeld.

Ook  degenen die het podium van 7m op 10m en het decor  hebben 
opgebouwd,  hebben heel wat  werk verzet. De vogelkastjes die in Poverello 
Banneux werden gemaakt,  kwamen in het decor en het stuk goed van pas. 
Het ging immers ook een beetje over ‘vogels’ die op zoek zijn naar een nest…

Zij  die  in  Poverello  de  tafels  hebben  klaargezet  en  mooi  gedekt 
hebben  ook  heel  wat  werk  verricht.   Er  was  plaats  voor  700  personen! 
Omdat  we  veel  volk  verwachtten,  hebben  we  ook  een  tent  gezet  op  de 
parking, hier konden 170 personen en bediening worden ondergebracht.  
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De koks, die reeds op vrijdag present waren om de maaltijden voor te 
bereiden,  moesten  ook  een  tandje  bij  steken.   Iemand  zorgde  voor  770 
chocomousjes!  Via Poverello Kortrijk kregen we verse gewassen en gesneden 
groenten.  De friteuse uit Poverello Tongeren werd er bijgehaald om op tijd 
de kroketten te kunnen bakken, want er waren vier plaatsen waar maaltijden 
bediend werden.  Een ploeg jong-volwassenen uit de streek van Tienen, waren 
er ook de vrijdag avond al bij. Zij hebben de bediening in de tent op zich 
genomen en op zaterdagmorgen nog meegeholpen om meer dan 600 ballonnen 
op te blazen.

Rond elf uur was alles, op het eten na, klaar om de grote groep te 
onthalen.

Het feest
Veel volk wordt er verwacht
’n  Zilveren  feest…  want  reeds  25  jaar  bestaat  Poverello.   Klein 

geboren in de Marollen te Brussel en vruchtbaar uitgegroeid in ons land in 
vele richtingen en opvanghuizen.  

De zon was niet zichtbaar aan de hemel  op 26 april, , doch ze scheen 
op de vele blijde gezichten en de natuur was dankbaar voor de milde regen.

Het feest begon in de grote kerk.  Jan was er bij… zijn geest … zijn 
foto  …  bloemen  …  teken  van  liefde  in  de  vorm  van:  borden,  tassen,  ’n 
koffiekan … alles om mensen te onthalen.  Vlaggen  en licht vulden het decor 
aan.  Vooral was er feest om de vele mensen uit de vele Poverellohuizen die 
kwamen meevieren,  warm aangesproken  door Johan in het welkomstwoord. 
Al de aanwezigen, oud en jong,  waren op hun paasbest.

De Eucharistieviering verliep feestelijk.  Mooie teksten, keurige zang 
door het koor…stil gebed.  ’n Sympathieke bisschop ging voor samen met de 
andere  priesters.  Zijn  warme  Evangelische  boodschap  kwam  diep  uit  het 
hart.  

’n Feest voor allen… soms ‘geladen’ stilte, ook diepe ontroering toen 
teksten van Jan werden voorgelezen.

Ik was fier en gelukkig,  zo lang reeds een klein steentje te mogen 
zijn in deze mooie beweging voor mensen in nood… Veel meer heb ik gekregen 
aan levenswijsheid,  goede voorbeelden en diep gelovige beleving dan ikzelf 
‘schamel weg’ kon geven…

Niemand kan geloven welke ‘toverkracht’  aan liefde en vakkennis er 
steekt in het klaarmaken van ’n lekker middagmaal  voor zoveel (bijna 800) 
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mensen.   Iedereen had ’n  zitplaats…  er kwam  geurige  soep.. mooi  geladen 
borden… drank en een lekker dessert.

Na  veel  en  lekker  eten  mocht  er  reeds  gedacht  worden  aan  de 
aangrijpende vertoning van INCAR uit Lebbeke.

De geschiedenis van Poverello in beeld, dans, spel, poppenkast, zang, 
choreografie,  muziek…  Zoveel  bezielde  jonge  mensen  die  het  beste  van 
zichzelf brachten…De meest onroerende momenten waren toch wel de dia’s 
en de toespraken van onze ‘geliefde Jan’ die we via de moderne media konden 
beluisteren.   Zeker  toen  zijn  lieve  echtgenote  in  de  bloemen  werd  gezet 
kwam er een spontaan applaus.

Alles  scheen  terug  te  verrijzen  in  …  nieuwe  uitnodigingen…  Doe 
voort…  geef het  nooit  op  met  mensen,  doe  het   met  veel  liefde,  zonder 
berekening…

Maria de Maagd der Armen werd niet vergeten… Ze prijkte op het 
podium  en  kreeg  onder  wapperende  vlaggen  ’n  prachtig  ‘Ave  Maria’  als 
slotakkoord.

En toen als ‘zoet slot’  nog ’n fijn onthaal  in Poverello Banneux met 
koeken en dampende koffie… 

En dan jammer genoeg huiswaarts.  In de vertrekkende bussen veel 
lieve lachende gezichten en wuivende handen.

Zr. Godelieve

De ballonnen 
De zaterdagmorgen  heeft  men,  gedurende  verschillende  uren,  met 

vele mensen, ballonnen met gas gevuld.  Het was de bedoeling om ze buiten 
als versiering te laten dienen, maar door de regen ging dit niet.  De dag zou 
afgesloten worden met het oplaten van de ballonnen, hop naar de volgende 
vijfentwintig  jaar.   Door  de  ‘weersomstandigheden’  werden  ze  echter  in 
trossen opgelaten en vlogen ze samen hoog en ver weg.  Een knipoogje?  We 
zullen de volgende jaren ook samen moeten blijven om Poverello verder uit te 
bouwen!

Dank en proficiat
Een gemeend proficiat en een hartelijke dank aan iedereen die heeft 

bijgedragen aan het welslagen van dit feest.  Vooral degenen die er weken op 
voorhand reeds mee bezig waren, maar ook aan hen die op de dag zelf, hier 

5



of daar  hebben ingesprongen voor de afwas,  de bediening...   Het was een 
mooi afsluiten van 25 jaar en tevens een start voor nog eens 25 jaar!
ONZE OVERLEDENEN

Op 29 maart is Pascale Vanhaelen op 34 jarige leeftijd overleden. 
Samen  met  zijn  broer  Claude,  Lilly  en de familie  hebben wij  de mooie 
afscheidsviering  meegemaakt  en  hem  naar  zijn  laatste  rustplaats 
gedragen.  Op het afscheidsprentje lezen we:  “Tijd alleen verzacht de 
wonden waarvan men nooit geneest.  Langs deze weg dank ik jullie allen 
voor  jullie  liefde,  begrip,  vriendschap,  steun  en  geduld  tijdens  de 
moeilijke jaren van mijn leven.”

LOURDES

We zijn met 400 in de laatste rechte lijn naar Lourdes!
De maandelijkse spaaracties zijn voorbij.
Het verloop van de reis is uitgestippeld.  De afspraken voor de 

lunchpaketten, de drank, de stopplaatsen zijn geregeld.
In de verschillende Poverello huizen zijn bijeenkomsten geweest 

met de deelnemers.
Het programma met allerlei keuze mogelijkheden is opgemaakt.
Er wordt een lijst door gegeven waarop staat wat men dient mee 

te nemen.
Een bedevaart boekje is in voorbereiding.
De sjaaltjes zijn naar de drukker.
De  inschrijvingsfiche  met  ook  enkel  medische vragen  doet  de 

ronde.
En niet te vergeten: In de Cité Saint Pierre kunnen we beroep 

doen op een ganse infrastructuur en vele geëngageerde medewerkers, 
voor wie het onthalen van groepen dagelijkse kost is.

En ondanks al deze voorzieningen en organisatie wordt het toch 
een groot avontuur voor elk van ons.  Niet alleen op het praktisch vlak 
maar ook innerlijk.  Wat zal deze gemeenschaps-ervaring te Lourdes in 
elk van ons te weeg brengen???  
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GETUIGENIS VAN EEN MEDEWERKSTER

Lieve mensen, 
 Toen  me gevraagd  werd  eens op  te  schrijven  hoe ik  Poverello-

vrijwilliger  werd  en  wat  dat  nu  voor  me  betekent,  was  mijn  eerste 
gedachte  :  ik  weet  het  wel,  maar  gaat  het  me  lukken  het  juist  te 
verwoorden...

 Nu al 25 jaar geleden, lazen we van Jan een berichtje in de krant 
over het onstaan en de doelstelling van Poverello.

Omdat daarin verwoord werd wat wij als gezin belangrijk vonden, 
respect en aandacht voor elkaar, vriendschap, hulp in moeilijke momenten, 
genieten van de eenvoudige dingen, gebed een plaats geven in het leven, 
zijn we enkele malen naar Brussel getrokken, naar de Zuinigheidsstraat, 
waar  we  intense  gesprekken  hadden  met  Jan.  Ook  toen  Jan  naar 
Antwerpen kwam om te praten over Poverello gingen we luisteren.

Al  die vele jaren  ontvingen we  het  krantje  met  veel  plezier  en 
gaven we het door aan vrienden die er belangstelling voor hadden.

Zo bleven we in ons hart altijd verbonden.
Na  het  overlijden  van  mijn  moeder,  de  kinderen  die  het  nest 

uitvlogen,  was  het  voor  mij  een  moeilijke  tijd.  Samen  met  mijn  gezin 
spraken we veel over de nieuw ontstane levenssituatie. Omdat Poverello 
altijd een plaatsje hield in mijn hart, schreef ik een brief, waarin ik vroeg 
of hij me ergens kon inzetten, waar ik me nuttig kon maken.

Zo  ben  ik  dan  in  de  keuken  van  het  Poverello-huis  in  Banneux 
beland. 

De eerste maal kwam een vriendelijke vrijwilliger, Jules, me thuis 
ophalen.. Tijdens de rit naar Banneux vertelde hij me over Poverello, en 
was ik verwonderd hoe alles organisatorisch verliep, over de grote groep 
vrijwilligers, sponsors, en zomeer . In Banneux aangekomen werd ik door 
Johan naar de keuken geleid, waar het middagmaal al stond te pruttelen. 
Met hulp slaagde ik erin de bewoners het nodige voor te zetten. 

Het moet voor de inwoners niet gemakkelijk geweest zijn mij, als 
nieuwe kokkin, wegwijs te maken met de gebruiken en gewoontes van het 
huis..Maar ik had goede en geduldige leermeesters.
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Het onthaal in al zijn aspecten, de openheid, het geduld… maakte 
dat ik me vlug thuis voelde. 

Ondertussen  ben  ik  al  een  tijd  vrijwilliger  en  zijn  er  al  veel 
activiteiten geweest in Banneux, die voor mij nieuw waren. Eerst en vooral 
onze  25  jaar  Poverello  viering.  Wat  heb  ik  genoten  van  al  die 
voorbereiding,  kennismaking  met  andere  vrijwilligers,  inzet  en 
enthousiasme,  de  organisatie  om  voor  zovele  mensen  lekker  eten  te 
maken, een mooi spektakel op te voeren.  Het was hartverwarmend.

Het feest is bijna voorbij en het leven gaat verder in  Poverello. 
Het  meest  belangrijke  is  en  blijft  hetgeen  in  ons  hart  leeft,  de 
samenhorigheid,  het  er-zijn  voor  elkaar.  Dat  ervaar  ik  heel  dikwijls 
tijdens mijn kookweek in Banneux.

Waar  veel mensen samen zijn  is het soms moeilijk, maar  steeds 
weer voel ik toch die onderliggende solidariteit. Dit wordt duidelijk als er 
een meningsverschil is, en we toch nadien samen gaan koffiedrinken en 
bijpraten.  Dit  zijn,  naar  mijn  mening,  belangrijke  pijlers  voor  een 
gemeenschap..

Sinds  ik  naar  Poverello  Banneux  kom koken,  is  er  voor  mij  een 
nieuwe dimensie in mijn leven bijgekomen. Het doet me plezier iedereen 
terug te zien, na enkele weken thuis geweest te zijn. De wijze waarop de 
bewoners van het huis met me praten, interesse hebben voor mijn gezin 
en mezelf,  versterkt  mijn mening dat  ik iets voor hen beteken,  dat  ik 
hopelijk hun vertrouwen geniet, dat ik er voor hen kan zijn als het nodig 
is.

Het doet me ook plezier als ik tijdens de dag door het huis loop, 
en men me tegenhoudt voor een babbel, een vraag, een lach. Dit is "erbij 
horen", en is iets om dankbaar voor te zijn.

Het  is  mijn  overtuiging  dat  de  goddelijke  voorzienigheid  me 
Poverello  op  mijn  weg  bracht,  om  me  zo  te  leiden  naar  een  nieuwe 
dienstbaarheid, die me veel vreugde schenkt.

Dit wens ik iedereen toe.
Agnes
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