
Nummer  3/2004  (juli-aug-sept)

Driemaandelijks tijdschrift 
Afgiftekantoor  Brussel  X
Erkenningsnummer   P308080 

Verantw. Uitgever :  Johan Van Eetvelde
Poverello  v.z.w.
Zuinigheidsstraat 4
1000 Brussel
Tel. 02/511.52.12
Rek.nr. 001-0865703-54
http://www.poverello.be
                                                                      

BESTE POVERELLOVRIENDEN,
Als men van buiten uit naar onze werking kijkt, dan lijkt het misschien 

alsof er niet veel verandert en gebeurt.   Men zou zelfs de indruk kunnen 
krijgen dat het altijd maar hetzelfde is.  Niets is minder waar.  

Ook al gebeuren er geen spectaculaire zaken, toch zijn er altijd wel 
kleine dingen die het leven in Poverello verrijken: een ontmoeting met iemand 
die  in  nood  is,  een  persoon  die  zich  komt  aanbieden  als  vrijwilliger,  een 
getuigenis geven voor een groep, een ruzie, een dronken persoon…  

1

België-Belgique
P.B. 

Brussel X
1/0135



Als  je  in  die  andere  een  broer  of  een  zus  ziet,  wordt  je  telkens 
opnieuw  in  vraag  gesteld.   Het  doet  je  nadenken;  je  wordt  met  jezelf 
geconfronteerd; het is een uitnodiging om aan jezelf te blijven werken; het 
laat je voelen dat je nog een hele weg hebt af te leggen.  Zo leer je dank u 
wel zeggen aan degenen die je ontmoet, maar ook aan de Heer die met je op 
weg wil gaan.  Je voelt je een kleine schakel in een groot geheel.  Je kan niet 
anders dan deze personen in je gebed toe te vertrouwen aan de Heer, want 
je beseft dat je zelf niet veel kan doen. 

Wat er in Poverello juist gebeurt, kan men niet afwegen.  Het aantal 
maaltijden kan men tellen,  maar wat het betekent voor iemand die ergens 
alleen op een kamertje woont, om dagelijks naar Poverello te komen, dat kan 
men niet inschatten.  Een vriendelijk woord of een bezoekje aan iemand die 
geen familie of vrienden meer heeft, is door niets te vervangen.

De  medewerkers  kunnen  niet  genoeg  beseffen  hoe  belangrijk  en 
delicaat  hun  aanwezigheid  is.   Een  aanwezigheid  die  respect  en  begrip 
uitstraalt  is  essentieel  om,  soms zwaar  getekende  mensen,  thuis  te  laten 
komen.  Het is niet alleen eten koken en opdienen, het is een stuk van zijn 
leven delen.  

Daarom is  voor vele  medewerkers hun wekelijkse  Poverello  dag  zo’n 
speciale dag geworden, want zij weten en voelen dat ze ook deel  uitmaken 
van die grote familie, dat ze samen met de vele anderen die familie vormen.  

Ook ik ben blij tot deze familiekring te behoren,
Johan

GOUDEN HUWELIJKS JUBILEUM VAN TWEE ECHTPAREN-MEDEWERKERS 
VAN POVERELLO.

Proficiat aan Denise en Jozef uit Poverello Brussel.   Denise komt reeds 
meer dan 22 jaar naar Poverello.  Elke maandag is ze nog altijd trouw aanwezig. 
Naast het koffie schenken versteld ze ook de kleding en is ze steeds bereid voor 
een gesprekje.

Proficiat aan Marie-Thérèse en Valeer van Gent.  Marie-Thérèse was erbij 
toen  Poverello  startte  in  Gent.   Na  een  tijd  is  ook  haar  man  met  haar 
meegekomen en ze komen nu samen de woensdag in meehelpen.  De keuken is hun 
belangrijkste werkterrein.  

Aan  beide  echtparen  vele  gelukwensen  voor  hun  duurzaam  wederzijds 
engagement.  
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JAARMIS VOOR JAN.
De laatste zaterdag van Juli waren we weer samen om het leven en het 

overlijden van Jan, de papa van Poverello, te gedenken.  Dit gebeurde in het 
kerkje van Sohier waar hij de genade van de bekering heeft ontvangen.  Of 
zoals hij het zelf zei: “Ik ben er als een grote mijnheer binnen gegaan en als 
een klein kind buiten gekomen.”  Op dat moment is er voor Jan een nieuw 
leven begonnen, met andere prioriteiten, met andere waarden.  

Zoals elk jaar weer was het onthaal van Raymond, de priester van het 
dorp,  met  een  frisdrank  en  een  koekje,  een  welkome  verfrissing  voor 
iedereen.  Sommigen waren immers reeds meer dan twee uur onderweg.  Het 
was ook een kans om elkaar te begroeten, want vanuit elke Poverello waren 
er wel een paar mensen.  

Dan werden de klokken geluid en gingen we het kleine kerkje binnen. 
Deze keer werd de Eucharistieviering voorgegaan door Pater Wim, scheutist 
die vele jaren in Japan werkzaam geweest is en die graag een handje komt 
toesteken in Poverello Brussel.  Als lezing luisterden we onder andere naar 
een brief van Jan (maart 1988) waarin hij zijn ontmoeting beschrijft met 
een oud vrouwtje  in een bejaarden tehuis: “…Honderden keren had ik dat 
gelezen en gedacht gedurende de laatste maanden van ziekte en lijden: "Je 
moet Jezus vinden in je broeders, daar zal je de kracht putten". Deze keer 
heb  ik  het  tot  in  het  diepste  van  mezelf  aangevoeld.  Haar  ogen  bleven 
dezelfde vreugde en vrede uitstralen, zij hield mijn vingers vast en ik haar 
hand. Met spijt ben ik stilletjes weggegaan en keerde me dikwijls  om;  zij 
bleef maar wuiven.

Deze  ontmoeting  heeft  mij  diep  getroffen  en  ik  zal  ze  ook  nooit 
vergeten: zij heeft mij in mijn geloof verstevigd en mij beter de tederheid 
van God doen begrijpen; zij heeft mij bevestigd in mijn hoop: wij zijn niet 
geschapen voor deze wereld, het is maar een doorgang en het lijden, zowel 
als de vreugden, wijzen de weg. Ze heeft mij beter de zin van de liefde doen 
begrijpen: de Heer is niet onzichtbaar,  Hij leeft en vertoont zich in onze 
broeders;  Hij  heeft honger en dorst zoals  zij,  Hij  weent zoals  zij,  Hij  is 
eenzaam en ziek zoals zij, zoals wij allen…”

Na de Eucharistieviering werd er even stil gehouden bij het graf van 
Jan, om te bidden en een lied te zingen.  

De dag ging verder in de schaduw van de bomen (het was mooi weer) 
om met een bol soep en een tas koffie onze boterhammetjes op te eten.  Er 
werd ook verschillende keren,  met wat heimwee, herhaald: vorig jaar deze 

3



tijd waren we in Lourdes.  Sommigen maken van de gelegenheid gebruik om 
naar  de  ‘cabane’  te  wandelen,  een  soort  blokhut  waar  Jan  zich,  na  zijn 
bekering, gedurende een klein jaar in terug getrokken heeft.

De jaarmis van Jan is op deze manier terug gaan naar het begin en de 
bron van Poverello en dat doet deugd, dat geeft kracht en moed.

POVERELLO LEUVEN.
Op 4 september heeft Jef Iliaens, met pijn in het hart, afscheid genomen 

als verantwoordelijke van Poverello Leuven.  Na de plechtige Eucharistieviering, 
voorgegaan door Mgr. De Bie, heeft hij de taak die hij sinds 20 jaar op zich had 
genomen, doorgegeven aan Pater Jef Martens, Monfortaan en een oud leerling.  

Vele medewerkers, sympathisanten en gasten hebben hem gefeliciteerd en 
bedankt voor wat hij in al deze jaren heeft gedaan.  Ook zijn vrouw Irma, die 
regelmatig komt meehelpen, werd bedankt voor haar steun en medewerking.

Jef  bedankte  van  zijn  kant  alle  mensen  die  samen  met  hem  Poverello 
Leuven  gestart  en  opgebouwd  hebben.   Alles  is  begonnen  met  een  parochiaal 
steunfonds  ten  voordele  van de  werking  in  Brussel.   Om hun  kas te  spijzigen 
haalden ze oud papier op - en dat gebeurt nog altijd.  Met de opbrengst kochten 
ze onder andere vele tonnen aardappelen en nog veel andere zaken aan voor het 
huis in de Zuinigheidsstraat. 

In 1989 startten ze met een werking in Leuven, eerst in de Sluisstraat, 
daarna verhuisden ze noodgedwongen  naar de Sint-Maartensstraat waar ze nu 
over een mooi en een goed ingericht gebouw beschikken.  

Het mooiste cadeau dat Poverello hem kan geven is er voor zorgen dat het 
onthaal een plaats van respect en liefde blijft, waar velen thuis mogen komen, 
waar velen zich samen inzetten!  

Moge Jef en zijn  echtgenote Irma nog vele  gelukkige  jaren  met elkaar 
delen.

Moge Poverello Leuven een plaats van inzet, respect en vriendschap blijven.

POVERELLO ARDENNEN.
Voor ons boerderijtje in de Ardennen zoeken we vrijwillig(st)ers die kunnen 

meehelpen aan allerlei karweitjes (werken in het bos, aan de afsluitingen van weide, 
onderhoud van gebouwen…).     Personen of koppels die eventueel met een zekere 
regelmaat (bvb.  3 dagen om de twee weken…) willen meeleven en meer informatie 
wensen kunnen contact op nemen met Johan: 04/360.93.63.

ONZE OVERLEDENEN.
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Ernest (76 j): In de kranten hebben we heel  wat over hem gelezen. 
Men heeft hem dood aangetroffen in een kelder onder het Zuidstation met 
naast hem een lichaam dat zozeer in staat van ontbinding was dat men deze 
persoon niet meer kan identificeren.  Dit roept bij mij vele vragen op: Wie 
was die andere persoon?  Hoe kan zoiets gebeuren in onze samenleving?  Het 
was nochtans geen koude winternacht.  Wat is er gebeurd dat iemand zich op 
deze manier terugtrekt uit de samenleving?    

Ernest kwam vroeger regelmatig  in Poverello  eten of een tas koffie 
drinken.  De laatste maanden zagen we hem niet meer.  Waarom?  Er waren 
geen speciale problemen.  Integendeel, we kenden hem als een vriendelijk en 
teruggetrokken persoon.  En zo zal hij in onze gedachten blijven leven.  

Josée, beter gekend als klein Joséke, kwam al  vele jaren regelmatig 
naar  Poverello  in  Brussel.   Zij  diende  graag  koffie  op in  de  zaal.  Op  die 
manier kwam ze met vele personen in contact.  Door haar manier van zijn was 
zij  ook  voor  vele  medewerkers  een  steun.   Haar   grapjes  zorgden  voor 
blijheid.  In de Marollen was zij goed gekend.  

Op haar begrafenis was dan ook veel volk en de vele bloemen waren 
een blijk van de sympathie die men voor haar had.  In zijn homilie vertelde 
de pastoor van de Oude Markt, Jean-Luc, over de bruiloft van Kana:  Zoals 
Jezus het gewone water van elke dag veranderde in een fijne wijn, zo gaf 
Josée de kleine dingen van het leven smaak.  Elke ontmoeting deed deugd: de 
manier  waarop  zij  de  koffie  bracht  in  de  zaal,  als  zij  het  blad  met  de 
liederen uitdeelde voor de mis of als men haar tegen kwam ergens in de wijk. 
Niets ontging haar.  Maar als men haar iets in de weg legde dan kwam ze fel 
uit de hoek.  Ze liet zich niet doen.  Ze was geen heilige en dat wist ze zelf 
ook.   Twee  dagen  voor  haar  dood  sprak  ze  over  de  pijn  die  nier  meer 
wegging: dit is het kwade dat eruit moet.  

Heeft Jezus, die het water in wijn veranderde, nu Josée,  niet als een 
kleine heilige onthaald?

Paula (69j),  was  sinds  bijna  twee  jaar  medewerkster  in  Poverello 
Brussel.  Ze is vorig jaar ook mee geweest naar Lourdes.  De laatste maanden 
kon  ze,  om  gezondheidsredenen,  niet  meer  komen  en  op  31  juli  is  ze 
overleden.  
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POVERELLO OOSTENDE.
Zeven  jaar  geleden  startte  Poverello  Oostende  in  een  vleugel  van  het 

Klooster van de paters Dominicanen.  Nu komen er in de Aartshertoginnestraat 
16 A elke werkdag ongeveer vijftig personen langs voor een warme maaltijd, een 
soep, een tas koffie.  Ondertussen is er een groep medewerkers gegroeid die het 
geheel  dragen  met  hun  handen  en  hun  hart,  en  vele  sympathisanten  die  de 
werking steunen.

Op  zaterdag  twintig  november  worden  het  klooster  en  de  mooie  kerk 
overgedragen aan Poverello.  Dit wordt enerzijds een dankviering voor de 131 jaar 
Dominicaanse  aanwezigheid  en  dienst  in  Oostende  (Pater  Arens en  Pater  Syx 
zullen echter, zolang hun gezondheid het toelaat, blijven wonen in een deel van 
het klooster en zij zullen, samen met Poverello, nog voor religieuze diensten in de 
kerk  zorgen).    Anderzijds  is  dit  een  nieuwe  kans,  een  tweede  start  voor 
Poverello in Oostende.  

Moge de inzet in het onthaal, het samenleven en werken in gemeenschap en 
het  gebed  voor  iedereen  die  er  langs  komt,  een  bron  van  vrede  en  vreugde 
worden en een teken zijn van Gods Liefde.

Deze  overdracht  zal  officieel  gebeuren  op  zaterdag  20 november  om 
11u. met  een  plechtige  Eucharistieviering  voorgegaan  door  Pater  Vaganée, 
provinciaal van de Dominicanen, en wordt gevolgd door een receptie.  Wie meer 
informatie wenst kan contact opnemen met zuster Anny : 059/51.80.11.

DE POVERELLO KAMPEN.
De Kampen zijn voorbij en iedereen, zowel  kookouders, leidsters, leiders 

en jongeren zijn weer verspreid, elk op hun eigen terrein,  waar ze de woorden 
van Jan Vermeire, ons thema van dit jaar “Je mag alles gebruiken in Poverello, 
maar niets kapot maken !” met andere woorden “respect” proberen te beleven. 

Zo hebben jongeren het week na week beleefd in de natuur, met de pony’s, 
met elkaar.  Het waren mooie kampen, telkens kleine families die elkaar terug 
vonden na een jaar of die elkaar opnieuw leerden kennen.

De  eerste  dag  van  elk  kamp  was  een  zoeken  hoe  het  best  kon 
samengewerkt  worden,  op  de  3  niveaus:  volwassenen,  leidsters,  leiders  en 
jongeren.

Soms kwam het idee te presteren met de pony’s, draf, galop en springen 
maar  iemand  zei:  “ik  ben  getroffen  hoe  hier  in  Poverello  met  zachtheid  en 
respect gewerkt wordt met dieren!”
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Je zag de vrijdag tedere momenten als men afscheid moest nemen van de 
pony’s en van elkaar.  “Tot 25 september” riep men elkaar toe!

De ontmoetingsdag in Tielt wordt een warm weerzien van echte vrienden, 
een  bemoedigende  dag om te ervaren  dat  men niet  alléén  staat en  elkaar wil 
steunen om de waarden van dokter Jan een beetje waar te maken!

Dit is ook onze wens voor al wie een kamp meemaakte.
Zuster Nera

ZATERDAG 23 OKTOBER : ONTMOETINGSDAG.
Voor  alle  medewerkers  is  er  op  zaterdag  23  oktober  weer  een 

ontmoetingsdag  te  Brussel.   Een  dag  om onze  collega’s,  vrijwilligers  van  onze 
eigen Poverello en van de andere Poverellohuizen te ontmoeten.  We weten dat 
dit telkens een deugddoende bijeenkomst is.  

Het onderwerp van de dag is : ‘Geroepen om te vieren’.  Het is een vervolg 
op de thema’s van de vorige jaren: ‘gezonden om te dienen’ en ‘gezonden om te 
verkondigen’.   Monseigneur Lehovre  zal  ons over het  thema van dit  pastorale 
werkjaar uitleg geven.  

Misschien lijkt dit een onderwerp dat een beetje (te) ver van de Poverello 
wereld  staat.   We zijn  dikwijls,  noodgedwongen,  zo  druk  bezig  met  concrete 
dingen: zout in de aardappelen, telefoneren, iets afhalen, luisteren naar mensen… 
dat  we  voor  de  voedingsbodem  van  onze  inzet  en  het  cement  van  onze 
gemeenschap geen tijd  meer vinden.   Naast het  belang  om ons als christenen 
samen in te zetten voor onze naaste, is het essentieel dat we ons geloof samen 
leren  beleven,  uitspreken  en  vieren.   Zo’n  ontmoetingsdag  is  daar  een  unieke 
gelegenheid voor!  

Deze  dag  begint  om  10.30u  en  eindigt  om  16.30u.   Hij  gaat  door  in 
Poverello,  Huidevetterstraat  126B  te  1000  Brussel.  Het  samenzijn  wordt 
afgesloten met een eucharistieviering.

Gelieve boterhammen mee te brengen (soep en koffie worden ter plaatse 
voorzien).

Inschrijven kan in de verschillende Poverello huizen!

EEN KERSTSTAL.
Binnen enkele maanden is het weer kerstdag.  We zijn opzoek naar een vrij 

grote kerststal (beelden van 50 cm of meer) om in de zaal van Poverello Brussel te 
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zetten.   Wie  ons  hierbij  kan  helpen,  kan  contact  op  nemen  met  een 
verantwoordelijke in Brussel: 02/511.52.12.  Dank bij voorbaat!

4 SEPTEMBER: UITSTAP NAAR BLANKENBERGE.
Dank U, Heer, voor de zon en het mooie weer.  Dank U, Heer, die ons 

bijeenbracht om alles te vieren wat ons verenigt tot één grote familie.
De lezing van de brief van Jan van maart 1992 gaf ons allen hoop voor 

als  het  eens  niet  zo  goed  gaat,  als  men  ontmoedigd  is,  als  men  zich 
breekbaar, arm of zondig voelt: “Open je hart, laat de blik van je Verlosser 
op jou rusten... want hij heeft je lief... Open je hart je zal een heel nieuwe 
vrede kennen.  Denk aan de anderen en je eigen problemen zullen weggevaagd 
worden.”

Deze  tekst  bracht  ons  moeiteloos  naar  het  Woord  van  God,  het 
gekende verhaal van Zacheus, dat ons raakt omdat elk van ons zich in hem 
kan herkennen.  Hij droomde ervan Jezus te zien, misschien zelfs Hem bij 
zich thuis uit te nodigen en Jezus heeft zelf het initiatief genomen.  Jezus 
heeft hem bekeken en is bij hem gekomen met zoveel goedheid dat Zacheus 
zich hernieuwd  voelde,  klaar  om Jezus te ontvangen en bereid  om al  zijn 
fouten tegenover de armen recht te zetten.

Dank  aan  Monseigneur  Van  Gheluwe  voor  het  voorgaan  in  deze 
eucharistie, om samen met ons de Heer te loven en te danken.

Dank aan de muzikanten en aan allen  die  deze mooie  viering hebben 
voorbereid.

Dank ook voor het onthaal  in het Casino en voor al het werk gedaan 
door  Poverello  Brugge,  Kortrijk,  Oostende  en  Tielt:  alles  organiseren  en 
zorgen voor soep, sandwiches, drank en een vieruurtje voor ca. 350 personen. 
Alles was perfect en in orde.

Dank voor het vrije uurtje om op de dijk te wandelen, op het strand of 
zelfs in het water.

Vervolgens,  Dank  aan  Angela  en Eric,  die  voor de  muzikale  animatie 
hebben  gezorgd:  Ierse  folk,  begeleid  door  verschillende  instrumenten: 
gitaar, fluit en tamboerijn.  Het werd door iedereen geapprecieerd.

Dank voor het kleine aandenken, de mooie schelp met zorg versierd.
Tenslotte,  dank  aan  Johan,  die  zoals  altijd  gezorgd  heeft  voor  de 

reservatie  van  de  plaatsen  in  de  trein,  zodat  de  reis  in  de  beste 
omstandigheden kon verlopen.

8



Ja, zoals Zuster Cecile zei aan het einde van de dag: dank aan allen 
voor  je  aanwezigheid,  dank  voor  deze  mooie  dag  die  we  ons  lang  zullen 
herinneren.

Mireille

9


