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BESTE POVERELLOVRIENDEN,
Regelmatig stelt men mij de vraag : en hoe gaat het in Poverello?  En 

dan ben ik zelf bijna verwonderd dat ik kan zeggen dat het goed gaat.  Het 
is eigenlijk een dagelijks wonder, niemand is iets verplicht aan Poverello en 
toch zijn er altijd personen om het eten te bereiden, de maaltijden op te 
dienen,  af te wassen,  de gebouwen te onderhouden…  Er is altijd  voedsel 
genoeg,  soms  zelfs  in  overvloed…   In  Poverello  noemen  we  dat  de 
voorzienigheid, dit wil echter niet zeggen dat alles zo maar uit de lucht valt. 
De Voorzienigheid werkt via mensen die hun hart openstellen.  
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Elke medewerker, iedereen die iets naar Poverello brengt, maakt de 
keuze  om  niet  alleen  aan  zichzelf  te  denken,  maar  om  te  kijken  en  te 
luisteren naar de noden van de mensen rondom zich.  Eens men de nood van 
zijn broer of zus gezien of gehoord heeft wil men er ook iets voor doen.  Dit 
is meewerken met het plan van onze Schepper.  

In de samenleving, waar zoveel informatie op ons afkomt, is het niet 
vanzelfsprekend  om  stil  te  staan  bij  alles  wat  gebeurt.   We  worden 
meegezogen, we zuigen anderen mee en komen niet tot rust om echte keuzes 
te maken; de keuze om naar anderen te kijken en te luisteren, maar ook de 
keuze (d.w.z. tijd) om naar onszelf te luisteren.  Waar wil ik met mijn leven 
naar toe?  

Een eerste hulp om ons van onze keuzes bewust te blijven en steeds 
opnieuw bewust te worden, is de ontmoeting met de medemens in nood in 
Poverello.  Zo worden we er steeds aan herinnerd en uitgenodigd om oog te 
hebben voor de andere.  In de sleur van elke dag zou men dit, ondanks veel 
goede wil, toch weer vlug vergeten.  

Ook het feit dat we het samen doen is een grote steun in Poverello. 
Als ik het niet goed meer zie zitten is er wel iemand anders die daar begrip 
voor heeft en die ondertussen voort doet.  Het is niet het werk van één man, 
maar groepswerk.  

Een andere onmisbare steun zijn de medewerkers die we misschien 
nooit  zien,  maar  die  met  ons  meeleven.   Zij  die  tijdens  hun  ziekte  of 
eenzaamheid, thuis, in een kliniek of in een home, aan ons denken en voor ons 
bidden ondanks hun eigen moeilijkheden.  Zij maken ook ten volle deel uit van 
onze grote familie.  Het Poverello gebeuren wordt zo ook voor hen een bron 
van moed en hoop!

Beste Poverellovrienden, wens je ook  concreet mee te helpen aan dit 
wonder  van  elke  dag,  neem dan  eens telefonisch  contact  op of kom eens 
langs.  We hebben geen grote specialisten nodig maar mensen die zich ten 
dienste willen stellen en die een stukje van hun tijd en hun leven willen delen. 
Vele formules zijn mogelijk: een halve dag, één dag, verschillende dagen per 
week…  Er is mogelijkheid om ter plaatse te overnachten.  

Met heel veel dank aan iedereen die, op zijn manier en soms zonder 
dat iemand het weet, bijdraagt aan de opbouw van onze Poverello familie!

Johan  
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25 jaar geleden, in mei 1981 schreef Jan Vermeire het volgende in zijn 
brief: 

“…Het morele lijden, de eenzaamheid, mentale handicaps, psychische 
stoornissen, familiale drama’s, het verlies van een geliefde, de tirannie van 
alcohol of drugs, koude, honger, dorst, de gevangenis, foltering, oorlog: al dit 
ondraaglijk lijden dat de wereld in zijn greep houdt kan ook ons ondermijnen.

Ik weet heel goed dat, zolang men er niet persoonlijk door geraakt 
wordt,  het  moeilijk  is  zich  in  te  beelden  dat  dit  ons  kan  overkomen. 
Wanneer alles goed gaat, voelt men zich sterk genoeg om de moeilijkheden 
het hoofd te bieden, maar bij de minste tegenslag, is deze mooie zekerheid 
soms snel verdwenen.

Voor  dit  alles  zijn  er  niet  veel  remedies.   Nochtans  zijn  er  die 
onvervangbaar en waardevol zijn, nl. de liefde en het gebed.

  De menselijke liefde, die gekarakteriseerd wordt door het delen, is 
een waarde die noch het geld, noch gelijk welke wetenschapelijke uitvinding, 
noch  gelijk  welk  plezier,  kan  vervangen.   Nochtans,  gebeurt  dit  meestal: 
degene  die  zich  niet  bemind  voelt,  zoekt  een  surrogaat  dat  eigenlijk  de 
problemen maar vergroot.

De menselijk liefde kan u helpen om veel beproevingen te boven te 
komen: een uitgestoken hand op moeilijke momenten, een blik of een woord, 
doen dikwijls veel meer dan antibiotica of baxters.

Maar er is een ander middel, meer afdoend, dat slaagt wanneer alles 
lijkt ineen te storten, zelfs de liefde van een man of een vrouw: dat is het 
gebed.

Het gebed is de uitdrukking van onze miserie, van onze onmacht, van 
ons vertrouwen in God: het gebed is een daad van liefde.  En de Vader laat 
een kind, dat zich aan Hem overgeeft, nooit in de steek.

Vrienden, deze getuigenis wilde ik jullie geven, vragend er goed over 
na te denken, zelfs indien het je vandaag onverschillig laat.  Wie weet?  Op 
een dag zal misschien een woord terug in je herinnering komen, wanneer de 
eenzaamheid en het lijden tot wanhoop kunnen leiden.

Weet dan dat broers en zussen bidden voor de meest verlatenen en 
dat de Vader de armen uitstrekt naar allen die zich tot Hem keren.”

Jan
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BLANKENBERGE.
  Op zaterdag 18 september gaan we met Poverello (per trein) een 

dag  naar  zee.   Om  11u  is  er  de  Eucharistieviering,  daarna  de 
broodjesmaaltijd in het Casino en dan natuurlijk de wandeling op het strand. 
Het zal reeds de derde maal zijn dat we elkaar daar zullen ontmoeten!!  Er is 
natuurlijk  ook  een  vieruurtje  voorzien  en  we  zijn nog  op  zoek  naar  een 
(muzikale) animatie!   Wie hier iets kan voor doen kan contact opnemen met 
Zr.Annie (059/51.80.11)  Voor inschrijving of meer informatie neem je best 
contact op met de afdeling waar je wil bij aansluiten!

MET POVERELLO NAAR LOURDES IN 2008. 
Het is  reeds  3 jaar  geleden  dat  we  met  400  poverello  broers en 

zussen een week in Lourdes hebben doorgebracht.  In 2008 willen we dit nog 
eens overdoen en we weten dat velen die er de vorige keer bij waren weer 
zullen meegaan.  We hebben nu ook al het voordeel  dat we ons een beetje 
kunnen  voorstellen  hoe  het  zal  zijn.   Tijdens  deze  week  zullen  we  de 
dertigste verjaardag van Poverello vieren.  Het wordt zeker weer een unieke 
gelegenheid om de vriendschap onder elkaar te versterken!

De reis zal plaatsvinden van zondag 20 tot zondag 27 juli 2008.  We 
rijden met bussen en zullen  terug verblijven in Cité Saint  Pierre waar  de 
vrijwilligersploeg weer voor ons zal klaarstaan!  De vieringen, de uitstappen, 
de maaltijden, de natuur, het bedevaartoord…  het is gegarandeerd weer een 
week om naar uit te kijken!

Deze  bedevaart  staat  open  voor  alle  Poverello  vrienden  (gasten, 
medewerkers en familie, sympathisanten).  Iedereen die interesse heeft kan 
zich voor een voorinschrijving of meer concrete informatie wenden tot de 
afdeling waarbij hij wil aansluiten.  

De  prijs  voor  gasten  en  medewerkers  is  vastgesteld  op  240 
Euro (Reis en verblijf).   Voor wie wil  sparen is er een korting van 12 Euro. 
Deze  spaaractie  gaat  door  in  de  verschillende  huizen  en  men  betaalt 
gedurende 19 maanden 12 Euro.  Voor sympathisanten is de prijs vastgesteld 
op 350 Euro.  

Meer  informatie  komt  nog  wel  in  dit  krantje,  in  de  verschillende 
Poverellohuizen of op www.poverello.be.  
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BANNEUX 6 MEI
Ik  schrijf  jullie  om  te  laten  weten  hoe  fijn  ik  de  busreis  naar 

Banneux vond.  Het heiligdom dat we bezocht hebben en de eucharistie erna 
hebben ons geholpen om een goede bedevaart te doen.

Daarna in Poverello,  was het gastronomisch in een reuze ambiance.  
Voor het vieruurtje hebben we een wandeling gemaakt langs de weg en op 
terugweg zagen we de ganzen in hun omheining.  Sommige mensen hebben de 
ganzen gevoederd, wat deze zeer op prijs stelden.

Het was stralend weer en enkele vogels vlogen boven ons hoofd, zelfs 
een roofvogel.

Ik wil heel de ploeg medewerkers bedanken en ik zeg natuurlijk : tot 
volgend jaar!

Jean Pierre (rue Verte)

ONZE OVERLEDEN.
Michel (76j.)  woonde  sinds  1998  bij  ons  in  Poverello  Brussel.  Hij 

maakte zich dienstbaar in kleine taken.  Op zes mei, enkele uren voor het 
vertrek naar Banneux heeft men hem dood aangetroffen in de zaal  aan de 
bar.    De  begrafenis  in  de  kerk  op  de  oude  markt  was  een  heel  intens 
gebeuren  voor  de  veertig  aanwezigen.   Onderstaande  teksten  werden  er 
voorgelezen: 

Beste vriend  Michel, jij hebt ons plots verlaten, jij was mijn beste 
vriend.  Je was als een vader voor mij.  Niks was te veel wat ik vroeg aan u. 
Ik  ben  je  dankbaar  voor  al  wat  je  gedaan  hebt  voor  mij.   Laat  u  een 
voorbeeld  zijn  voor  de  vrijwilligers  die  hier  komen.   We hebben  dikwijls 
plezier gehad want wij waren de paradijsvogels.  We kennen elkaar 26 jaar, 
en dikwijls in moeilijke dagen dat we geen geld hadden.  Je kon goed lachen 
met de fratsen, die jij en iemand anders uitstak met mij, en met de moppen 
die ik vertelde.  Jij was een echte steun voor mij en nu ben ik alles kwijt. 
Vaarwel Michel en bedankt.

Van je vriend Leon.
Aan Michel,
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Woensdagmorgen:  Michel  aan  onze  Poverello-deur…  een  vriendelijk 
woord, een hartelijke kus en een zwanske!  Samen met Leon, wachtend op de 
facteur, winter en zomer, altijd paraat.

Woensdag middag: Michel komt naar de keuken, iedereen kent hem 
met zijn witte pull en het witte haar, hij komt zijn eten halen… een plezant 
woord voor iedereen, een dank u wel!

Woensdag avond 17u: Michel komt de vuilniszakken halen in de grote 
keuken- de laatste tijd worden ze hem een beetje zwaar, hij hinkt weg…  

Een  dikke  kus,  een  goeie  week.   Dag  Michel,  het  ga  je  goed 
daarboven- we vergeten je niet.

Marie-Jeanne (medewerkster op woensdag)

Guido (73j)  is,  zolang zijn  gezondheid  het  toeliet, medewerker  in 
Poverello Brussel geweest.  Opdienen in de zaal en het broodbakken waren 
zijn belangrijkste taken.  Hij schreef ook enkele tekstjes voor het krantje. 
Kort voor zijn dood richtte hij dit briefje, bij wijze van testament naar ons: 

Vrienden van Poverello,
Talrijk  zijn  de medewerkers  en thuislozen die me zijn voorgegaan. 

Mijn beurt is nu ook gekomen om mijn intrek te nemen bij de Heer die me 
steeds de moed gaf bij mijn inzet voor Poverello.  

Met veel  liefde voor u allen  heb ik mijn taak  in Poverello  zo goed 
mogelijk proberen te vervullen.  Niet alleen God, Sint Franciscus en andere 
heiligen,  maar  ook  u  allen  waren  telkens  een  morele  steun.   Ik  ben  er 
gedurende mijn leven steeds dankbaar voor gebleven.  

Ween niet over mij maar schep een herinnering aan mijn glimlach en 
optimisme.  

Nu, terwijl ik alles neerpen, dank ik u voor uw milde steun. 
Guido
Fernand (73j) was jarenlang een trouwe bezoeker van Poverello Gent 

en vroeger zong hij in de opera van Gent.  Hij kwam elke dag als een van de 
eersten  naar  Poverello, nam plaats  aan  het laatste  tafeltje  van de eerste 
zaal,  legde z’n sigaretjes, aansteker,  G.S.M. en z’n bonnetjes op tafel.  Hij 
nam z’n middagmaal en was weer weg rustig en stil.  

Ineens was hij er niet meer en niemand wist van iets.  Tot zijn zoon 
kwam zeggen dat hij was overleden in het AZ Sint Lucas op 29 maart, en ook 
reeds begraven was.  
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Fernand,  je  hebt  nu  rust  gevonden  bij  de  Heer  en  al  onze 
Poverellovrienden!  

Anne

ONTMOETINGSDAG MET JAN DE COCK
De getuigenis  van  Jan  De Cock (auteur  van  ‘Hotel  Prison’) 

over zijn ‘bezoeken’ aan de vele gevangenissen over de hele wereld 
verspreid heeft ons doen nadenken.  De miserie, de onmenswaardige 
toestanden deden ons gruwelen.   De mooie dingen die achter  de 
tralies  gebeuren  waren  een  verrassing  en  een  oproep  om  in  de 
mensen, hoe gekwetst ook, te blijven geloven.  Met veel bewondering 
luisterden we ook naar  wat  er hem bezielt  om dagen,  weken het 
leven te delen met gevangenen. 

,,Ik begon ooit als een idealist, ik wilde die mensen achter de 
tralies  bemoedigen.  Gaandeweg  is  de  relatie  omgekeerd.  Vele 
gevangenen raken en bemoedigen mij. Ze leggen getuigenis af door 
hun geduld, hun vertrouwen en hun vriendschap.  Hun vreugde ook. 
Ooit zei iemand me dat evangeliseren niets anders is dan mensen 
met elkaar in relatie brengen. Voor heel wat ontmoetingen tijdens 
de reis houd ik gevangenen verantwoordelijk. Ze maakten mijn reis 
rijker door mij naar hun familie te sturen, door het visitekaartje 
van  een  advocaat  of  een  aalmoezenier  door  te  spelen.
In het evangelie staat: ‘Wanneer gij de gevangenen bezoekt, hebt 
ge mij bezocht.’ Nergens in het evangelie staat erbij dat we eerst 
moeten nakijken wat  de feiten zijn.  Als ik geloof in een God die 
zonden weggooit – ver over oceanen en lichtjaren heen – en die de 
doodste dood overtroeft, waarom zou ik dan niet kunnen helpen een 
dief, een hooligan, een verkrachter, een moordenaar een nieuwe weg 
te doen inslaan? Als ik geloof dat elke mens is geschapen naar Gods 
beeld, dan kan ik in elke ontmoeting met een gevangene ook iets van 
het goddelijke ontmoeten. Achter tralies heb ik een overvloed en 
rijkdom gevonden die van mij een gelukkiger mens maken.’’ 

Meer informatie is te vinden op: www.prisoninfo.org 
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POVERELLO ONTVANGEN DOOR DE DANSGROEP INCAR
De dansgroep Incar van Lebbeke had de vrienden van Poverello op 1 

april  uitgenodigd  in  hun thuishaven.  Van  overal  uit  Vlaanderen,  Brussel  en 
Wallonië,  werden  de  mensen  door  bussen  gebracht  naar  deze  nationale 
ontmoetingsdag. In een ruime zaal hadden de leden en de medewerkers van 
Incar  tafels  en  stoelen opgesteld  om iedereen  te  ontvangen  en  allen  een 
onvergetelijke dag te bezorgen.

Door onvoorziene omstandigheden kwamen onze vrienden van Brugge 
wat later, maar geen nood : we hadden daardoor de tijd om oude bekenden 
te  ontmoeten,  bij  te  praten,  en  nieuwe  contacten  te  leggen.  De 
eucharistieviering die daarop volgde, werd voorgegaan door de aalmoezenier 
van Incar. Jongeren van Incar verzorgden de lezingen en andere gebeden. 
Het werd een ingetogen viering.

Maar een mens leeft niet alleen van het woord, en daaraan hadden de 
inrichters gedacht. Na de eucharistieviering brachten vele helpende handen 
soep, frieten en stoofvlees à volonté, zodat we dra geen pap meer konden 
zeggen.  Net toen we  dachten  dat  het nu wel  genoeg was,  verschenen nog 
dienborden met een dessert. We werden vertroeteld als kerstekinderen.

Maar wat we niet wisten : het beste moest nog komen.
Niet zodra waren de tafels afgeruimd, of daar doofden de lichten, 

weerklonk muziek en verschenen de eerste dansers op het podium. In een 
wervelend spektakel van muziek, dans en vendelzwaaien wisten zij de ganse 
zaal  gedurende  enkele  uren in  hun ban  te  houden.  Niet zogauw  waren  de 
dansers van een nummer van de scène of daar vlogen de volgenden reeds het 
toneel  op. We hadden ogen te kort. Het enthousiasme dat van deze jonge 
mensen uitging, was indrukwekkend, ontroerde dikwijls, en liet een blijvende 
indruk na. De rechtstaande ovatie die zij op het einde van de zaal  kregen 
was dan ook meer dan verdiend. Alleen spijtig dat het “zo vlug” gedaan was. 
Voor velen in de zaal had het nog wat langer mogen duren. Maar ja, ook aan 
mooie liedjes komt een einde.  Terwijl er gewacht werd op de bussen die één 
voor één voorreden, werd er nog vlug geprofiteerd om nog wat indrukken uit 
te wisselen met oude en nieuwe bekenden.

Dank  aan  de  mensen  van  Incar,  dansers  en  medewerkers.  Jullie 
hebben de vrienden van Poverello een onvergetelijke dag bezorgd. Met een 
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warm hart hebben zij van u afscheid genomen. Wij wensen jullie veel succes 
met jullie voorstellingen en zeggen hoopvol : “Tot de volgende keer !”.

René
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