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BESTE POVERELLOVRIENDEN,

Als ik jullie schrijf denk ik dikwijls aan Jan Vermeire.  Wat me dan 
vooral bezighoudt is niet zozeer wat hij allemaal gedaan heeft, maar vanuit 
welke bezieling hij leefde en werkte in Poverello.  Ook nu zal dit mij helpen 
om Kerstmis beter te beleven.  Twintig jaar geleden schreef hij ons in een 
brief over Kerstdag.  

« Kerstmis nadert.  In Poverello,  zoals in veel gezinnen, zal  het een  
grote dag zijn: een dag van vreugde, van echt geluk, want Jezus zal op een  
meer  intense  manier  aanwezig  zijn…  en,  wanneer  Jezus  er  is,  gaat  alles  
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zoveel beter.
Wij wachten op Zijn komst, zoals elk jaar; we wachten op het grote  

ogenblik wanneer wij samen, die erin geloven, vieren dat Jezus geboren is,  
uit een Maagd zonder zonden, door tussenkomst van God zelf:  Zijn Geest  
heeft,  in  een  vrouw  gekozen  uit  alle  anderen,  de  Redder  van  de  wereld  
geschapen.

Eén van de wonderlijkste facetten van dit mysterie is het feit dat God  
zich tot één van Zijn schepselen gericht heeft, in Zijn ogen de mooiste, en  
haar medewerking gevraagd heeft; op weinige momenten van het bestaan van  
de mensheid, heeft God zo direct getoond dat Hij echt een God van liefde  
is.

En  Maria,  in  alle  nederigheid,  maar  vooral  met  een  uitzonderlijke  
overgave,  vertrouwen  en tederheid,  heeft  ja  gezegd.   Ik  weet  dat  velen  
deze  fundamentele  waarheden  voor  een  christen  niet  of  niet  meer  
aanvaarden; velen die zich christen noemen, denken er zelfs niet meer aan  
of halen de schouders op.  En niet-gelovigen maken het belachelijk.  Ikzelf  
ben niet veel beter, want gedurende jaren, heb ik er zelfs niet aan gedacht,  
wat me even erg lijkt.

Maar vandaag geloof ik er meer dan ooit in: de diepte, de rijkdom, de  
vreugde van deze unieke Gebeurtenis verlicht heel mijn leven.  Wat zou ik  
doen, wie zou ik zijn, indien Kerstmis niet bestond, indien Jezus niet op de  
wereld gekomen was... »

Het  zijn  vooral  de  overtuiging  en  de  eenvoud  waarmee  hij  het 
Kerstgebeuren beschrijft  die me treffen.  En ik weet dat  hij het ook zo 
heeft  beleefd.   Daaruit  haalde  hij  zijn  kracht  en  bezieling,  niet  uit 
successen  of  lovende  woorden!   Om  goed  Kerstmis  te  kunnen  vieren  is 
eenvoud en geloof nodig.  Dit is in geen enkele winkel te koop, dit kan men 
niet opeisen, daarvoor moet men op de knieën gaan.  En Jan gaat in zijn brief 
dan ook zo door: « Elke dag, op de knieën, dank ik de Heer, de Meester van  
de wereld, dat Hij van mij is blijven houden, ondanks mijn zwakheid, ondanks  
mijn ontkenning.  Wat is het goed zich klein te voelen aan Zijn voeten ! »

Beste Poverellovrienden, dit alles is niet vanzelfsprekend maar laat 
het ons samen proberen zodat het een Zalige Kersttijd wordt!

Johan
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Onze  jaarlijkse  bedevaart  naar  Banneux zal  plaats  hebben  op 
zaterdag 6 mei 2006.  Meer daarover in het volgende krantje.

ONZE OVERLEDENEN
Christine (38j.),  dochter  van  Octaaf  en  Gaby  (meewerkster  in 

Brussel), is plots overleden.  Aan de ouders, de kinderen en gans de familie 
willen  we  ons  medeleven  betuigen  en  onze  steun  toezeggen  tijdens  deze 
moeilijke periode.  

Zuster Lucas (93j) kwam na 40 jaar Burundi meehelpen in Poverello 
Brussel.   Zij  was klein van gestalte,  maar  dat  belette  haar  niet de grote 
potten en pannen af te wassen.  Dit is ze gedurende jaren twee dagen per 
week komen doen.  Toen ze naar een rusthuis in Kortrijk verhuisde had ze 
vlug de weg naar de Spoorweglaan gevonden.  Met heel veel spijt in het hart 
is ze uiteindelijk om gezondheidsredenen moeten stoppen met haar werk in 
Poverello, maar ze bleef voor ons bidden.  Dank je wel zuster Lucas voor wie 
je was, voor het voorbeeld van inzet en optimisme dat je voor ons zal blijven 

Hector (70j) woonde sinds 13 jaar bij ons in Banneux.  Ook al was hij 
reeds  vier  maanden  opgenomen  in  het  ziekenhuis,  toch  was  het  voor  de 
medebewoners  een  schok  plots  te  beseffen  dat  hij  niet  meer  zou 
terugkomen.   Op  de  plaats  waar  hij  gewoonlijk  aan  tafel  zat,  heeft 
gedurende enkele dagen ‘zijn’ tas gestaan.  We voelden zijn afwezigheid.  De 
laatste maanden was hij gedeeltelijk verlamd en niet meer volledig bewust. 
Maar als we bij hem op bezoek gingen herkende hij ons aan onze stem.  Veel 
woorden hadden we niet meer nodig, maar als we een herinnering ophaalden, 
liet hij merken dat hij het verstond.  Dat waren voor hem, maar ook voor ons, 
blije momenten.  En terwijl we dachten dat zijn gezondheid vrij stabiel was, 
kreeg hij plots een nieuwe aanval  die hem fataal  werd.   Op de begrafenis 
waren we met veel Poverellobroers en zussen om afscheid van hem te nemen. 

Toen ik in juli 1983 voor de eerste keer een week in Poverello Brussel 
ging helpen (er waren toen nog geen andere huizen), was  Popol één van de 
mensen  die  ik  vlug  leerde  kennen.   We  brachten  het  huis  in  de 
Huidevettersstraat  in  orde  om  er  slaapgelegenheid  te  maken  voor  30 
personen.  Hij was iemand van de werkploeg en hij hielp bij het maken van 
mortel  en cement en sliep in afwachting op een matras in het zaaltje.   ‘s 
Avonds ging hij   zijn  matras  halen  en  richtte  zijn  slaapplaats  in  voor de 
nacht.   Ik herinner  mij nog dat  toen de slaapzaal  klaar  was (in november 
1983) hij het jammer vond dat hij niet meer op ‘zijn’ plaats kon overnachten. 
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Hij  hielp  soms  afwassen,  omeletten  bakken,  verhuizen…  maar  op 
andere momenten werd het hem allemaal teveel.  Het was een man van weinig 
woorden.  Hij zocht contact door zijn grapjes: een truweel verstoppen, de 
knoop van een schort losmaken… en dat niet één keer, maar telkens opnieuw. 
Ook de geschenkjes die hij meebracht van de oude markt kenmerkten hem.  

Hij had het zeker niet altijd gemakkelijk en toen ik hem een tijdje 
geleden bezocht in ‘het huizeke’ waar hij de laatste jaren woonde en goed 
verzorgd werd, terwijl hij ‘s middags in Poverello kwam eten, vertelde hij me 
nog over die keer dat ‘Papa Jean’ zijn hoofd onder de kraan had gehouden om 
hem wat af te koelen.  

Ik herinner mij ook de keren dat hij ’s zondag in de mis zat, altijd 
aan de bar; de keren dat hij een begrafenis bijwoonde, zijn hand legde op de 
kist bij wijze van vaarwel en zijn pet afdeed uit respect; de week die we 
samen  met  Joséeke  en  nog  enkele  anderen  in  Lourdes  (in  1984)  hebben 
doorgebracht…  

Allemaal  herinneringen  die  terug  tot  leven  komen  nu  we  afscheid 
hebben  moeten  nemen.   Popol  heeft  vele  medewerkers  onthaald  en 
thuisgebracht  in  Poverello.   We  hebben  hem  niet  kunnen  veranderen  of 
verbeteren, gelukkig maar, we hebben geleerd met hem te leven en hij met 
ons.   En  als  ik  over  onze  ‘ontmoetingen’,  die  meestal  met  een  kwinkslag 
gepaard gingen, nadenk dan moet ik vaststellen dat ik allicht meer geleerd 
heb van hem dan hij van mij.  Dank u wel Popol.

ALLERZIELEN  BRUGGE
Zoals  op vele  plaatsen  hebben  we  ook  in  Poverllo  Brugge aan  onze 

overledenen gedacht.
Door omstandigheden kon het dit jaar niet bij ons in Poverello, maar 

we  werden  uitgenodigd  op  de   parochie  van  Jozef  (priester  die  met  ons 
meewerkt).   Daar  zijn  we  met  een  aantal  mensen  echt  bij  betrokken 
geweest.

Na de woorddienst werden de namen voorgelezen van de overleden 
parochianen en van onze mensen uit Poverello.  Telkens kreeg een familielid 
(als  die  aanwezig  was)  de  kans  om een  kaarsje  aan  te  steken  en  bij  het 
aanwezige kruisje of naam te plaatsen.  Daarna werd de Eucharistie verder 
gevierd.

Uit onze eigen Poverello-kring zijn in de laatste paar jaar, heel wat 
mensen heengegaan.
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•In  december  2003  namen  we  afscheid  van  Azaire,  de  man  van  een 
medewerksters.  Hij   was  een zachte  man,  dikwijls  aanwezig  in de zaal. 
Dank Azaire omdat we je mochten kennen, om wie je was.
•In de loop van 2004 zijn Van Weydeveldt Hippoliet, Vantorre Jacqueline, 
Vrielinck Vera heengegaan.  We zagen hen af en toe bij ons.  Mogen ze nu 
vrede en rust vinden!
•In december 2004 ontviel ons Johanna.  Bijna elke dag kwam ze moedig 
binnenstapt,  haar  wagentje  achter  zich  trekkend.   Rust  nu  in  vrede 
Johanna.
•Een dag later hoorden we datWalter, onze muzikant, overleden was.  Zijn 
accordeon was zijn vriend.  Met kerstmis en op vastenavond kwam hij altijd 
een  deuntje  te  geven.   Dank  je  wel  Walter  om  je  opgewektheid  en 
plezierige noot.  Je zult welgekomen zijn bij de Heer.
•Willem (de zoon van Bert en Thea, twee trouwe bezoekers van Poverello) 
en John verlieten ons in februari 2005.  Moge hun nieuwe leven hen gelukkig 
maken.
•In maart 2005 namen we afscheid van onze medewerker Jacques Gevaert. 
Na de dood van zijn vrouw Josée (zie Poverello nieuws 2003) had hij het 
zeer moeilijk.  Af en toe kwam hij nog helpen.  We probeerden hem nabij te 
zijn.   Zijn  overlijden  heeft  ons  zeer  verrast.   Met  velen  konden  we 
aanwezig  zijn  op  de  verzorgde  uitvaartdienst.   Bedankt  Jacques  om  je 
onvoorwaardelijke  inzet  voor  Poverello,  je  hulp  aan  zoveel  mensen,  je 
kwinkslag en mop!  De Heer weze nu je vrede en geluk.  
•Victor had eveneens zijn vrouw verloren!  Hij kwam in Poverello eten samen 
met zijn zoon.  Hij verlangde zo naar zijn vrouw.  Nu is hij weer samen met 
haar … voor eeuwig.
•In juni 2005 kregen we bericht dat Joanna Sleuyter was overleden.  Jaren 
terug kwam ze wekelijks vanuit Oostende, een dagje meehelpen.  Dank u 
Joanna om je moed en inzet.  Rust nu maar in vrede.
•Julien kwam elke dag met Maria vanuit  Oostende…  op pensioen kan het 
gratis met de bus.  Plots ging het echter niet meer, hij stierf bij hem thuis 
in de armen van zijn Maria.  Moge de Heer je vredig laten verder leven!
•Lea was  een  moedige  vrouw.   Met Bob kwam  ze  soms met  de  bus naar 
Brugge.  Het gebeurde dat ze veel moeite had om bij ons te geraken.  Na 
ons jaarlijks verlof in augustus ll.  was ze er niet meer.  Rust nu maar in 
vrede Lea … en bedankt om wie je was!
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•In oktober  2005  maakten  we  kennis  met  Michel.   Zijn  vriendin  was  in 
palliatieve  verzorging  in  ’t  Minnewater  Sint  Jan,  ’n  boogscheut  van 
Poverello.  Dagelijks ging hij haar trouw bezoeken.  We konden hem nabij 
zijn.   Micheline  is  gestorven… vredig.   Ze werd in  alle  intimiteit  aan  de 
aarde toevertrouwd.  Moge de Heer voor eeuwig opnemen!

Telkens zijn we weer verwonderd hoeveel mensen ons verlaten.  We 
hopen dat ze het toch wat beter hebben gehad  gedurende de tijd dat we 
met hen mochten optrekken.

We groeten u allen vanuit Poverello Brugge
Zalig Kerstfeest en ’t beste voor 2006!
Zr. Cecile

EEN PAPA AAN HET WOORD
Heel  lang  geleden,  op  een  verre  planeet  leefden  geen  mensen,  er 

branden  enkel  kaarsen.   Overal  stonden kaarsen  in  alle  kleuren,  grote  en 
kleine, dikke en dunne, rechte en kromme,…  Sommige stonden in groepjes en 
andere stonden meer alleen.  

Op een dag begon de wind te fluisteren: ‘Als jullie willen kan ik zand 
brengen  om jullie  te  versieren  en  nog  mooier  te  maken.   Zand  in  allerlei 
kleuren en ook zand met glinsteringen.’  Dit zou wel eens iets anders kunnen 
zijn dachten de kaarsen en ze lieten de wind allerlei soorten zand aanwaaien. 
Ze waren heel fier en wilden nog andere kleuren en nog meer glinsters.  Dit 
bracht kleur in hun leven.  

Toen de wind geen nieuwe kleuren meer kon aanbrengen fluisterde hij 
opnieuw: ‘Beste kaarsen, jullie zijn zo mooi maar ik vind het zo jammer dat 
jullie altijd maar kleiner worden.  Laat me jullie uitblazen, zo blijven jullie 
altijd even groot.’  Hier hadden de kaarsen nog nooit aan gedacht en de één 
na de ander liet zich uitblazen.  

Toen  de  laatste  kaars  was  uitgeblazen  werd  het  donker  en  koud. 
Zelfs de glinsters van het zand waren niet meer te zien.  

Met een groep gingen ze op zoek naar het vuur om hen opnieuw aan te 
laten steken.  Ze waren heel lang onderweg en hebben overal gezocht ... tot 
op een dag een kaarsje geboren werd dat brandde!

En  dank  zij  deze  kleine  kaars  zijn  vele  andere  kaarsen  opnieuw 
beginnen branden.  En hoe meer kaarsen er branden hoe lichter en warmer 
het wordt op die planeet.
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EEN ONTMOETINGSDAG 
Voor  wie  Poverello  (beter)  wil  leren  kennen!   Op  zaterdag  4 

februari  in  Heusden-Zolder  (11u  tot  16u).   Voor  meer  informatie  zie 
www.poverello.be of neem contact op met Jean-Marie: 011/42.52.87

EEN ANDERE BENADERING VAN DE PONY
Tijdens de ponykampen streven we er naar om voor de kinderen een 

week vol spel en plezier te organiseren, met als hoogtepunt van de activeiten 
het  ponyrijden.  Dit  gebeurt  zonder  competitie,  maar  door  hen  te  laten 
kennismaken met een verbondenheid tussen zichzelf, de pony en de natuur.

Om dit zo verantwoord en veilig mogelijk te kunnen doen gingen we 
met de leiding een stapje verder dan het traditionele ponyrijden.  Hélène 
toonde ons hoe we op een andere manier kunnen omgaan met de pony’s. Ze 
bracht ons bijvoorbeeld een andere manier bij om de pony’s van de wei te 
halen.  Voor de meeste monitrices is dat een hele karwei. Meestal komt de 
hele  kudde met je meegedraafd  en het is niet  eenvoudig  om ze  alleen  in 
bedwang  te houden.  Het is dan ook niet  veilig  om de kinderen mee op de 
weide  te nemen. Hélène liet ons ondervinden dat  wanneer  we  op een hele 
rustige  manier  de  weide  opwandelen  zonder  de  pony’s  ook  maar  enige 
aandacht te schenken, we hen nieuwsgierig maken en hen de kans geven om 
te kijken wat er gebeurt. Het verschil is merkwaardig wanneer we proberen 
de pony’s graag met ons mee te laten komen, hen te laten voelen dat het leuk 
zal zijn in plaats van een ingesteldheid aan te nemen van “We moeten er hier 
een aantal vangen”.

Door  deze  nieuwe  manier  van  werken  met  de  pony’s  merkten  we 
doorheen het weekend een verandering bij hen, alsof ze blij  waren ons te 
zien,  alsof  ze  wilden  komen luisteren  wat  we  te  zeggen  hadden.  Ook  wij 
kregen  een  ander  gevoel,  we  voelden  ons als  het  ware  interessant,  graag 
gezien  door  de  pony’s,  wat  je  zelfvertrouwen  natuurlijk  alleen  maar  kan 
verstevigen ! 

Sabine (monitrice)

Er  komt  een  tweede  dergelijk  weekend  van  7  tot  9  april.   Voor  meer 
informatie  zie  www.poverello.be of  neem  contact  op  met  zuster  Nera: 
051/40.04.31
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Mensen die liefhebben zijn kaarsen die branden
Ze worden elke dag een beetje kleiner om licht en warmte te zijn

DIERENTUIN ANTWERPEN
Het  was  niet  de  eerste  keer  dat  we  met  de  Poverello  familie  de 

dierentuin  van  Antwerpen  bezochten  en  het  was  weer  een  mooie  en 
plezierige dag.  Het goede weer zat er zeker voor iets tussen.  We waren 
met driehonderd om al de verschillende dieren te bewonderen, in het mooie 
park te wandelen…  Het was ontspannend voor iedereen.  De warme soep, de 
belegde broodjes  en de koffie smaakten ons en de zeeleeuwenshow in de 
namiddag was de kers op de taart.  Daarna ging iedereen op zoek naar de 
uitgang  om  met  zijn  groep  de  trein  naar  huis  te  nemen.   Bedankt  aan 
iedereen die erbij was en aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt! 

ONTMOETINGSDAG CHARLES DE FOUCAULD
Over Charles de Foucauld schreef Jan in sept. 1992 o.a. het volgende: 

"...  Het lezen  van het levensverhaal  van  Charles de  Foucauld  heeft me zo 
enthousiast  gemaakt  op  het  ogenblik  dat  de  Heer  me  de  genade  van  de 
bekering  heeft  gegeven dat  ik  er meer  over wilde  weten.  Zijn  spirituele 
geschriften hebben me door elkaar geschud en geduwd om Jezus, door wie 
gans zijn wezen was veranderd, beter te leren kennen.  …”  

Enkele  kenmerken  die  we  zowel  bij  Jan  als  bij  broeder  Charles 
terugvinden zijn een plotse en radicale bekering; een sterk geloof van Jezus’ 
aanwezigheid  in de Eucharistie en in elke  medemens;  het respect voor de 
andere door zich niet op te stellen als meerdere maar als dienaar  en het 
apostolaat van goedheid en vriendschap

Op het einde van dit jaar, een oprecht en hartelijk dank u wel voor 
alles wat we samen hebben mogelijk gemaakt in de verschillende Poverello-
huizen: 

Aan al onze gasten, die naar Poverello komen voor een tas koffie, 
een warme maaltijd en meebouwen aan onze grote familie; 

Aan al de medewerkers, die er voor zorgen dat er elke dag opnieuw 
warme maaltijden opgediend kunnen worden;
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Aan diegenen die voeding, kledij of… gebracht hebben; 
Aan hen die ons financieel gesteund hebben; 
Aan diegenen die het krantje helpen versturen; 
Aan  diegenen  die  rond  Kerstdag  en  Nieuwjaar  voor  een  feest 

zorgen; 
Aan hen die met ons meeleven en voor ons bidden;
Aan u allen, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
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