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BESTE POVERELLO VRIENDEN,
Regelmatig krijgen medewerkers de vraag waarom ze als vrijwilliger 

in Poverello meehelpen en hoe ze dat volhouden;  Het is inderdaad niet echt 
meer van deze tijd om zich gratis voor iets in te zetten, zeker als je dan nog 
niet altijd resultaat en erkenning van je werk krijgt.  En toch zijn er in de 
verschillende Poverellohuizen kernen van medewerkers die dit al jaren trouw 
volhouden.  

Elke nieuwe medewerker is op een bepaald moment in zijn leven door 
een persoon,  een gebeurtenis,  een confrontatie… op zoek gegaan naar iets 
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anders, om iets te doen voor zijn medemens in nood.  Voor velen was het ook 
zoeken om op een concretere manier zijn geloof te beleven en te voeden. 

Een dankwoordje of een beetje erkenning zijn zeker duwtjes in de 
rug.  Evenals de vriendschapsband onder de medewerkers voor iedereen een 
aanmoediging is.  Maar toch blijft het nederig en eenvoudig werk, waarmee 
men niet de voorpagina van de kranten haalt.  

In december 1997 beschreef Jan waar hij zijn motivatie en kracht 
haalde om in Poverello te werken en leven:  

“… Zijn eigen geluk opbouwen en anderen helpen die lijden, kan niet  
zonder het hart, zonder liefde.

En ik  ga  zelfs  verder :  indien  de  liefde,  het  meevoelen,  louter  op  
menselijk vlak blijft, is het zeer moeilijk om te volharden, want de energie  
die  men moet opleveren is rap uitgeput en de ontmoediging doet  de rest.  
Dat is, in ieder geval, de les van twintig jaar Poverello.

Zo  dikwijls  ben  ik  op een  stoel  in  de  kleine  gebedsruimte  van  de  
Poverello van de Zuinigheidsstraat gaan zitten, na een ruzie tussen sommige  
mensen uit het onthaal, of eenvoudig vermoeid na een werkdag.  Ik herinner  
mij  de  eerste  jaren  van  Poverello  toen  wij,  dikwijls  na  middernacht,  
bijeenzaten voor het avondgebed.  Wij keken elkaar aan in het halfduister,  
twee kaarsen en de godslamp, wij staarden naar het tabernakel en konden  
nog een Onze Vader en drie Weesgegroetjes prevelen.  Maar wat een vrede  
na het lawaai en de spanningen van die lange dag !

‘t  Is  dat  de  drie  bronnen  van  waaruit  Poverello  leeft,  duidelijk  
tegenwoordig waren : de Liefde, de Gemeenschap, de Armen ...’armen’ die bij  
ons, veilig thuis, bleven slapen, en wij, de armen.  Nooit heb ik mij zo dicht  
bij Jezus gevoeld, maar ook nooit zo verbonden met mijn ‘zusjes’ die, zoals  
ik,  in  Poverello  leefden,  en  met  mijn  ‘broeders’,  de  ‘genodigden’  van  het  
onthaal.   Ik dacht  niet  aan  de  beker  champagne die  ik  in  vroegere jaren  
‘nodig’  had  na  een  afmattende  dag.   Denk  nu  niet  dat  ik  lekkere  dingen  
misprijs, maar de waardeschaal is wel een beetje gewijzigd…”

In september 1987 beschreef hij hoe zijn aanwezig zijn en inzet in 
Poverello motivatie en kracht geworden was in zijn leven: “…Poverello is, voor  
mij ook, de levensbron geworden, de veilige weg die mij naar het geluk leidt.  
Nochtans,  wanneer men weet  dat Poverello,  wil  zeggen "Kleine arme",  dan  
klinkt dat nogal paradoksaal!

De uitleg hiervan is eerder eenvoudig: Poverello (al wat er leeft, al  
degenen  die  er  komen)  geeft  het  voedsel  dat  de  wereld  met  geld,  
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eerbetuigingen, vooruitgang niet kan bezorgen.
Hier  zijn  het  de  zorgen,  de  problemen,  zelfs  de  miserie,  die  ons 

bewust maken van onze zwakheid, onze onbekwaamheid om te leven: alleen is  
men  niets,  kan  men  niets.  De  eenzaamheid  maakt  u  af.  Vriendschap,  
broederlijkheid, liefde zijn dan de enige redplank.

Na 10 jaar Poverello, heeft ons bootje veel te verduren gehad, maar  
wij zijn blijven bestaan; er is maar één uitleg: de Heer is onze Gids, Hij is  
Meester aan boord, Hij houdt ons recht.”

Beste Poverellovrienden ook jullie zijn allemaal medewerkers, zelfs al 
ben je nog nooit in een Poverellohuis binnen geweest.  Regelmatig ontvang ik 
dankbrieven en aanmoedigingen voor onze werking.  Dank u wel, maar vergeet 
ook niet de Heer te danken die alles in goede banen leidt!  En laat ons samen 
putten uit de bron waar Jan zijn motivatie en kracht haalde: “de Heer die 
ons voedt met het vuur van zijn Liefde!”

Van harte, Johan

VAKANTIE IN BANNEUX.
Een groep uit Brugge (40 personen) is weer op vakantie geweest in 

Poverello Banneux.  Hier een korte reactie van iemand die erbij was: 
Aan  alle  vrijwilligers  :  Op  de  eerste  plaats  bedankt  voor  uw 

onvermoeibare inzet.  Het werd een droomverlof!  We kunnen nagenieten van 
onze natuurvakantie.   De zon was gratis,  de verse lucht ook.  We werden 
letterlijk verwend.  Een glimlach deed steeds weer deugd.  Een goeie morgen 
en een slaapwel kwamen goed aan!  Met dank aan Poverell-Brugge en aan allen 
die het mogelijk maakten! Gaby

ZATERDAG 18 NOVEMBER : ONTMOETINGSDAG.
Iny Driessens komt getuigen over: ‘Leven in aanwezigheid met God’. 

Zij  wil  ons  door  heel  concrete  voorbeelden  oproepen  om  ons  bewust  te 
worden van Gods aanwezigheid in en rondom ons.  Het is niet omdat we ‘Hem’ 
niet zien, horen of voelen dat ‘Hij’ er niet is.  

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 om 15u30
Gelieve  boterhammen  mee  te  brengen  (soep en  koffie  worden  ter 

plaatse voorzien).
Inschrijven voor 5 november in de verschillende Poverello huizen.
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HERDENKINGSMIS JAN.
Eind  juli  hebben  we  voor  de  achtste  keer  het  overlijden  van  Jan 

herdacht.  Ook deze keer begonnen we de dag in het kerkje waar hij ‘zijne 
klop’ heeft gekregen.  We luisterden er naar zijn brief van september 1995 
waarin hij zijn ‘bekering’ beschrijft:  

“Wat  mij  betreft  was  het  een  septemberzondag  die  mij  voor het  
leven met een onuitwisbare zegel heeft getekend. In september 1975 heeft  
de Heer mij op de knieën gezet na een leven van zoeken en kwellingen; een  
klein kruisbeeld, door een priester in een Ardens kerkje getoond, heeft gans  
mijn bestaan omgekeerd.  Zo heeft een geus zijn geloof teruggevonden en  
heeft een versteend hart zich kunnen openzetten voor lijden en nood.

Sedertdien heb ik  een lange weg afgelegd. De eerste periode  was  
gekenmerkt door een gevoel van zeer grote dankbaarheid: ik kon de woorden  
niet  vinden  om  mijn  erkentelijkheid  uit  te  drukken  tegenover  die  goede  
Jezus,  die  Liefdegod  die  mij  van  mijn  manier  van  leven  zonder  echte  
waarden had bevrijd. "Ik heb alles voor jou gedaan. Jij doet niets voor Mij!”  
Wanneer  ik  begrepen  had  dat  het  dat  was  wat  de  Gekruisigde  mij  zei,  
ontlook er een sterk verlangen naar bekering….

Twee bronnen zijn essentieel geweest in de loop van dit op weg zijn:  
de Eucharistie en het gebed. Ik had er gedurende jaren zelfs niet meer aan  
gedacht en nu ontdekte ik erdoor de vrede en het geluk. In de blokhut die ik  
mij  in  het  midden  van een  bos had gebouwd,  heb ik  momenten  van  zulke  
intense vreugde gekend dat ik al een beetje in het paradijs dacht te zijn.

Na  enkele  maanden  voelde  ik  dat  ik  deze  schat  niet  voor  mezelf  
alleen  kon houden:  ik  moest  het delen  en de liefdesboodschap doorgeven,  
vooral aan de meest getroffenen. Op een dag maakte ik mijn valies om me  
naar  de  Brusselse  Marollenwijk  te  begeven.  Ik  ontdekte  er  een  enorme  
miserie: …

Maandenlang heb ik de ellende onder alle  vormen ontdekt:  honger,  
koude, aftakeling en verwerping; de lijdende Dienaar heb ik overal ontmoet,  
op straat, in een krot, op een hospitaalbed. De Gekruisigde, wachtend op zijn  
verrijzenis, heb ik in het lijkenhuisje ontdekt.

Langzaam,  maar van langsom meer dringend,  heb ik mij rekenschap  
gegeven  dat  er  'iets  te  doen'  was.  De  oproep  kwam  op  mij  af  langs  
toestanden waar men niet naast kon kijken: "Ik heb alles voor jou gedaan, jij  
doet niets voor Mij!" …
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ONZE OVERLEDENEN. 
Edmond (62  jaar)  was  jarenlang  een  trouwe,  maar  tevens  weinig 

opvallende gast in Poverello Tongeren. Hij zei niet veel, vroeg niet veel, maar 
voelde zich goed, opgenomen in de grote Poverello-gemeenschap. We zagen 
hem  zienderogen  achteruitgaan,  hij  kwam  eerder  aarzelend  binnen,  hij 
vermagerde fel en bleef later ook weg. We lazen in de krant dat hij naar het 
Vaderhuis is weergekeerd.

Dag Edmond, het zal je goed gaan hierboven.
Jeannine (67  jaar)  was  ook  reeds  jaar  en  dag  gast  bij  Poverello 

Tongeren, terwijl  zij zeker niet over een goede gezondheid beschikte. Bij 
gelegenheid  van  het  jaarlijkse  Kerstfeest,  koos  ze  steeds  voor  een 
strategische  plaats;  kwestie  van  overzicht,  nemen  we  aan.  Haar  fragiele 
gezondheid was ongetwijfeld de oorzaak van haar wegblijven en haar eerder 
onverwacht overlijden.

Zij zal bij O.L. Heer veel Poverello-vrienden ontmoeten.
 Poverello  Kortrijk  denken  we  met  heimwee  terug aan  de  collega  : 

priester  Carlos Coussement (72 jaar),  die  na een korte  ziekte van  ons is 
heengegaan.  Sedert  een  aantal  jaren  was  hij  de  ’donderdagploeg’  komen 
versterken,  waar  hij   in  zeer  korte  tijd  een  onmisbare  schakel  was 
geworden,  niet  alleen  door  zijn  opgeruimdheid,  zijn  vertelkunst,  zijn 
kwinkslagen maar in grote mate ook door zijn stille maar uitermate sterke 
getuigenis van een ‘missionair’ leven, van daadwerkelijke inzet en authentieke 
aandacht voor de arme, de minderbedeelde.

Overleden  op  6  juni,  werd  hij  op  12  juni  te  Harelbeke  begraven, 
omringd  door een grote schare priesters en een overvolle  kerk familie  en 
vrienden.

Carlos, Poverello-vriend, bedankt omdat wij je mochten kennen.
Op de vooravond van Pinksterzondag overleed onze buurman Jaak (68 

jaar),  trouwe  en loyale  gast,  vriend  van Poverello  Kortrijk.   Hij  had geen 
gemakkelijk leven gehad. Rond zijn 44e moest hij om gezondheidsredenen een 
punt  zetten  achter  zijn  actieve  leven.  Hij  had  het  daar  moeilijk  mee  en 
lastige  jaren  volgden.   Uiteindelijk  belandden  hij  en  zijn  vrouw  in  de 
Spoorweglaan  en daar  groeide  hij  uit  tot een echte volksvriend.  Iedereen 
kende hem. Buiten voor de deur van zijn huis zittend sloeg hij het reilen en 
zeilen van de buurt en de vele passanten met aandacht gade en participeerde 
er  ook  zelf  aan  door  zijn  betrokkenheid  bij  het  wel  en  wee  van  de 

5



buurtbewoners, zijn vrijwillige inzet als ‘lokale parkeerwachter van dienst’, 
en, vooral zijn hechte verbondenheid met Poverello.

Toen zijn vrouw, Johannatje noemde hij haar,  ziek werd nam hij in 
grote mate de zorg voor haar op zich en hij voelde zich dan ook echt droevig 
en eenzaam toen hij afscheid van haar had moeten nemen. Toch straalde hij 
als  hij  over  zijn  dochter  Els  en  haar  man,  maar  vooral  over  de  twee 
kleinkinderen  kon  vertellen.   Jaak  kreeg  een  mooie  uitvaart.   Op  het 
gedachtenisprentje stond de tekst van het lied ‘De Grote Voyage’ van Willem 
Vermandere.

Goeie reis, vriend Jaak!
In Brussel overleden Maria (66 jaar), beter bekend als “Trotinette” 

en  Jean (51 jaar).  Beiden kwamen regelmatig langs in Poverello  en waren 
goed gekend en graag gezien in de buurt.  Jean heeft ook nog een periode bij 
ons gewoond.   Ook al hadden ze het niet altijd gemakkelijk, ze waren steeds 
bereid om anderen te helpen.  Dank u wel! 

MEDEWERKERS GEVRAAGD IN BRUSSEL.  
Naast  de  personen  die  instaan  voor  de  keuken,  het  poetsen,  het 

opdienen  van  de  maaltijden,  het  afruimen  en  afwassen,  de  boodschappen 
doen…zijn we steeds op zoek naar mensen die een handje kunnen toesteken 
bij  het  onderhoud  van  de  gebouwen  (metselen,  timmeren,  schilderen, 
electriciteit,  sanitair…).   Gepensioneerde  stielmannen  zouden degenen met 
minder ervaring, maar met veel enthousiasme een beetje kunnen bijsturen.  

Veel  formules  zijn  mogelijk  :  een  dag  per  week,  af  en  toe  enkele 
dagen  om  een  projectje  te  realiseren…  Er  is  uiteraard  mogelijkheid  tot 
overnachting, …

Voor  meer  informatie  of  concrete  afspraken  kan  men  telefonisch 
contact opnemen met een verantwoordelijke (02/511.52.12).

Ook  in  de  andere  huizen  is  versterking  steeds  welkom.   Gelieve 
rechtstreeks telefonisch contact op te nemen. 

NAAR LOURDES IN 2008!
Twintig juli 2008 is nog veraf toch beginnen we in de verschillende 

Poverellohuizen  al  te  sparen  voor  ons  verblijf  in  Lourdes.   Gedurende  19 
maanden  twaalf  euro  bijeenbrengen  is  de  opdracht.   Zij  die  erbij  waren 
weten dat het er mooi en goed is.  En dan spreken we niet alleen over het 
eten.   Voor  meer  informatie  of   inschrijvingen  kan  u  terecht  in  elk 
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Poverellohuis!

DE KAMPEN.
Ook dit jaar was er veel interesse voor de pony-natuurkampen.  Dank 

u wel aan de monitrices en de kookouders die, door hun inzet, de kinderen 
een onvergetelijke week hebben bezorgd!

Een monitrice vertelt:
Dit jaar viel het me op dat de kinderen (derde en vierde leerjaar) de 

hippotherapie (het omgaan met de pony) zelfs leuker vonden dan het rijden. 
In het begin was iedereen bang voor de pony’s.  De pony’s waren vreemden 
voor hen die op een wei maar wat stonden te grazen.  Toen ze de pony rustig 
mochten aaien durfden sommigen nog niet tot aan hun pony gaan.

Daarom zijn we begonnen in de piste met oefeningen om dicht bij de 
pony  te  staan,  de  pony  te  laten  volgen  en  te  doen  stoppen.   Je  zag  het 
vertrouwen  snel  stijgen.   De pony’s  borstelen  en  kuisen  is  ook  een  ideale 
manier  om de  pony  te  leren  vertrouwen.   Voor  het  kuisen  van  de  hoeven 
hadden veel kinderen schrik maar op het einde van de week durfde iedereen 
het.  

Daarna mochten de kinderen op de pony zitten zonder zadel terwijl 
iemand met de pony rondstapte.   Toen iedereen zich veilig voelde volgden 
kleine oefeningen tot zelfs draf zonder zadel.

Ik  vond  het  super  dat  de  kinderen  zoveel  vertrouwen  hebben 
gekregen in hun pony na amper een week.  Deze oefeningen waren van zeer 
groot belang want tijdens het ‘echte’  rijden met zadel  vertrouwden ze de 
pony’s veel beter dan op de vorige kampen die ik al had geleid.  Door deze 
manier van omgaan ben je echt bezig met de pony’s en creëer je een band. 
Alle  kinderen  vertrokken  met  pijn  in  het  hart  want  ze  moesten  hun 
kameraden achterlaten,  die in het begin van de week nog vreemden waren 
voor hen.  

Sophie

10 JAAR POVERELLO IN TONGEREN - ZONDAG 18/6.
Er werd  gestart  met  een  stemmige  eucharistieviering  in  de  (maar 

deels beschikbare) prachtige basiliek, die opgeluisterd werd door het Virga 
Jesse mannenkoor uit Hasselt.

In de homilie werd Poverello vernoemd als een zeer zin- en waardevol 
initiatief, dat tegemoet komt aan de vele noden van de huidige en vaak zo 
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afstandelijke maatschappij. Blijheid en dankbaarheid zijn de pijlers voor een 
blijvende voortzetting in alle sereniteit en eenvoud.

Na  de  kerkdienst  werd  het  hele  gezelschap  uitgenodigd  voor  een 
receptie  in  het  Poverello-huis,  waar  enkele  vrijwillig(st)ers  reeds  klaar 
stonden met een  drankje en een  broodje.  Een mattentaart  gold  zelfs  als 
toetje.  Het deed de tongerse vrijwillig(st)ers deugd dat er zoveel mensen 
van andere Poverellohuizen aanwezig waren. 

Sommige  van  onze  gasten  en  vrijwillig(st)ers  hadden  hun  beste 
beentje  voorgezet  in  een  kunstige  tentoonstelling  van  eigen  werk in  een 
daarvoor  ingerichte  zaal.   Kortom,  een  geslaagde  dag  waarvoor  we  alleen 
maar dankbaar kunnen zijn. Hervé

BRUSSEL-ALLERHEILIGEN 2006
Vanaf zaterdag 28 oktober tot zondag 5 november gaat er in Brussel 

een internationaal  congres door met als  thema:  ‘Kom en zie’.   Dit congres 
wordt  georganiseerd door het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.   Men wil  er 
zich bezinnen  over onze  zending als  christenen in de stad.   Naast  enkele 
internationaal  zeer  bekende  sprekers  gaan  er  ook  allerlei  workshops  en 
gebedsmomenten door.  

Poverello zal hier ook op een bescheiden manier aan deelnemen met 
volgende activiteiten: 

• Atelier Poverello    
Plaats : Koekelberg  / Datum : Maandag 30/10/2006 (Van 14 u tot 16u)

Vanuit  getuigenissen  over  het  ontstaan  en  het  leven  in  Poverello 
willen we samen nadenken en uitwisselen over onze aanwezigheid tussen de 
meest gekwetsten in onze samenleving.  Het wordt niet alleen een nadenken 
over de armoede maar ook een confrontatie met onze eigen armoede.

• Bezinning en gebed     gevolgd door broederlijke  ontmoeting     (nl. en 
fr.)

Plaats: Kerk OLV Onbevlekt ontvangen (Vossenplein op 200m van Poverello en 
800 m van het Zuidstation)
Maandag 30 oktober om 19u30

In 1978 startte Jan Vermeire met Poverello in de Brusselse Marollen. 
Vanuit zijn teksten en brieven en door getuigenissen van vrijwilligers willen 
we samen bezinnen, danken en bidden om Jezus’ geest van dienstbaarheid en 
broederlijkheid.

Wie  meer  over  deze  Poverello  activiteiten  wil  weten  kan  contac 
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opnemen  met  Louis-Philippe  Apers  op :  bettylouis@poverello.be  of 
0496/65.32.32.

Meer  informatie  over  het  congres  kan  je  vinden  op : 
http://www.brussel-allerheiligen2006.be 
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