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Beste Poverellovrienden,
Regelmatig komen er mensen langs in Poverello om wat meer te 

weten over de armoede in onze samenleving.  Vele klassen,  maar ook 
groepen  volwassenen  willen  kennis  maken  met  onze  werking.   Velen 
beseffen dat,  met  hogere brandstof-,  voedsel-  en huurprijzen het  leven 
steeds  duurder wordt  en het voor steeds meer mensen moeilijk  is om 
rond te komen.  Toch komen er soms ook reacties van onbegrip.  

Hoe kan het dat, in onze maatschappij waar alles in overvloed is, 
mensen tekort hebben?  Hoe kan het dat er mensen zijn die niets hebben, 
ondanks  alle  sociale  voorzieningen  en  vormen  van  uitkeringen  zoals 
stempelgeld, ziekteverzekering, OCMW, ondanks alle sociale diensten in 
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gemeenten,  ziekenhuizen,  scholen  of  instellingen,  ondanks 
opvangtehuizen,  begeleiding  van  mensen  met  een  alcohol  of  drug 
probleem, allerlei privé initiatieven.... ?   

Ik  ben  ervan  overtuigd  dat  al  die  diensten  proberen  om  de 
personen  die  op  hen  beroep  doen,  zo  goed  mogelijk  te  helpen.   De 
meeste  diensten  werken  met  bekwame  beroepsmensen.  Elke  dienst 
probeert telkens opnieuw zijn begeleiding aan te passen en te verbeteren. 
Er worden enquêtes en studies gemaakt, wetten en budgetten aangepast.

En toch zijn er mensen die, op een bepaald ogenblik in hun leven, 
voor een korte of langere periode, echt op de dool zijn, op straat of in de 
stations leven.  Als ik zoiets zie of men spreekt mij erover aan, dan stel ik 
me telkens opnieuw dezelfde vragen : hoe komt het dat deze personen in 
zo’n  situatie  zitten  terwijl  er  een  uitgebreid  sociaal  vangnet  bestaat  in 
België?  Wat kunnen wij vanuit Poverello voor deze man of vrouw doen? 
Hoe zou men deze broer of zus kunnen helpen?  Is het niet onze taak om 
broer en zus te zijn, ook voor deze persoon?  

Een tijdje geleden vertelde een medewerker me: “Als we beweren 
dat God vader is van alle mensen, dan betekent dit dat we moeten leven 
als broers en zussen van elkaar.  We kunnen God maar Vader noemen 
als we voor onze medemens een broer of zus zijn.  Op het ogenblik dat 
we geen broer of  zus zijn voor onze naaste,  beschouwen we God niet 
meer als ‘onze Vader’!”  

Het is echter niet altijd zo vanzelfsprekend om in onze medemens 
een broer  te  zien.   Want  die  ‘andere’,  die  ‘onbekende’  boezemt  soms 
angst in.  Een slecht verzorgd voorkomen nodigt niet uit tot toenadering, 
sommige  houdingen  kunnen  ergernis  oproepen  en  er  zijn  daden  die 
onaanvaardbaar  zijn.   Daarbij  komt  nog  dat  wij  zelf  soms  al 
bevooroordeeld zijn door verhalen of slechte ervaringen van vroeger.   Zo 
wordt het onmogelijk om in die andere een broer of zus te zien, en wordt 
hij in een bepaalde categorie ingedeeld.  Zelfs al kent men de persoon 
niet, men durft hem niet te benaderen, het is iemand bij wie ik best uit de 
buurt blijf.  

Franciscus, Pater Damiaan en nog vele anderen, hadden in hun 
tijd  zeker  ook  redenen  genoeg  om die  stap  naar  de  melaatse  niet  te 
zetten.  Zij zagen echter niet de besmettelijke ziekte, maar de broer die 
getroffen werd door een ziekte die lijden en isolement veroorzaakte.  Zij 
keken met de ogen van een vader die zijn kind in de miserie ziet, met de 
ogen van een vader die weet dat in die baby, die opgroeide en groot werd, 
een  schat  aan  liefde  ligt  die,  door  allerlei  ervaringen  en  kwetsuren, 
bedolven is geraakt.  Alleen zo kan ik weer geloven dat ook deze persoon 
een broer  is  die  mij  nodig  heeft.   Deze kijk  naar  elke  medemens,  de 
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mevrouw  aan  de  kassa,  de  bediende  aan  het  loket,  de 
vrachtwagenchauffeur, de bejaarde op zijn fiets..., maakt elke ontmoeting 
veel intenser en waardevoller.  

Als  we getuigen  over  het  leven in  Poverello,  krijgen  we  dikwijls 
reacties vol begrip en medeleven zoals: “Het heeft niet veel gescheeld of 
ik was hier ook terechtgekomen.  Door allerlei omstandigheden stond ik 
op straat.  Ondanks het financiële en familiale failliet heb ik mij gelukkig 
kunnen  herpakken,  anders  zat  ik  nu  hier.”   Of  een  medewerker  die 
vertelde: “Eén van de redenen waarom ik in Poverello kom helpen is mijn 
broer.  Hij is zwaar verslaafd aan de drank, ik heb alles geprobeerd, maar 
kan hem niet helpen”.   

Inderdaad, iedereen kan in een uitzichtloze situatie terecht komen. 
Een  goede  job,  een  mooi  diploma,  een  goede  afkomst,  het  is  geen 
garantie dat het u of mij niet kan overkomen.  Zeventig procent van de 
personen die bij ons aankloppen hebben het vroeger goed gehad, maar 
door allerlei problemen, dikwijls na een lange weg van ontgoochelingen en 
tegenslagen,  zijn  ze bij  ons aangekomen.   Ze werden reeds door  vele 
mensen of instanties begeleid en gesteund.  Sommigen hebben tientallen 
keren geprobeerd om zich te herpakken, maar het lukt niet.  Meestal is het 
een mengelmoes van problemen :  financiële,  gezondheidsproblemen of 
depressie,  verslaving  aan  alcohol  of  drugs,  een  uitzichtloze 
administratieve  situatie,  familiale  zorgen,  onverwerkte  trauma’s,  zware 
ontgoochelingen...  Men ziet het niet meer zitten en er is geen weg terug.

Naast  materiële  en praktische noden,  zoals  voeding,  een 
onderkomen,  zich  kunnen  verzorgen,  propere  kledij,  medische 
begeleiding, administratie, is er vooral de behoefte om tot rust te komen, 
om  terug  een  evenwicht  en  zelfrespect  te  vinden  en  om  anderen  te 
kunnen ontmoeten.  Wanneer je mag ervaren dat je ondanks je onmacht 
toch  geen  mislukkeling  bent,  dat  er  ondanks  je  zwakheid  toch  nog 
mensen  om je  geven,  dat  je  ondanks  je  armoede  toch  nog  iets  voor 
anderen kan betekenen, krijgt je leven opnieuw zin.  Dit alles gaat niet in 
enkele maanden, het gaat met vallen en opstaan, door te ondervinden dat 
je het niet alleen aankan, maar dat je er ook niet alleen voorstaat.  

Hebben we tenslotte  niet  allemaal nood aan mensen die in ons 
geloven, die ons aanmoedigen en laten voelen dat er ook in onszelf een 
schat aanwezig is?  Is dit geloof en vertrouwen, soms  tegen beter weten 
in,  niet  de  beste  uitnodiging  en  de  enige  manier  om  mensen  nieuwe 
kansen te geven en zo de bedolven schat  terug aan het  licht  te  laten 
komen?  En wie de schat ontdekt heeft, zal op zijn beurt anderen kunnen 
helpen.
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Die  schat  is  het  zaadje  van  liefde  dat  in  elk  mensenhart  werd 
geplant en dat water en warmte, lucht en licht nodig heeft om te bloeien. 
Dit zaadje kan hard als steen zijn, maar in een mild klimaat gaat het open 
en draagt het vruchten.

Beste Poverellovrienden, midden in de nacht, bij het zien van de 
kleine, kwetsbare Jezus in de kribbe, werd dit voor de herders duidelijk. 
Op deze dag kwam God onder ons wonen en werd Gods aanwezigheid in 
elke mens ons geopenbaard.  Nu weten we dat we broers en zussen zijn 
van elk-ander.  Daarvoor hebben we Hem en elk-ander nodig!  ‘Eer aan 
God in de hoge en vrede ‘in’ alle mensen’!  Zalig Kerstfeest !

Johan 

WEEKEND IN BEAURAING
Met 36 medewerkers waren we samen voor een deugddoend en 

hartelijk weekend in Beauraing.  
Vele  elementen  maakten  dit  weekend  uniek  :  het  goede  en 

verzorgde  onthaal,  de  kennismaking  met  Beauraing  dat  zijn  75ste 

verjaardag viert, de zeer gewaardeerde getuigenis over de boodschap van 
Beauraing,  de  vriendschap  onder  de  deelnemers  en  het  gezamenlijk 
gebed.  Het is zeker voor herhaling vatbaar.  

We hebben ook gewerkt rond de brieven van Jan Vermeire.  Elke 
deelnemer koos een citaat uit dat hem had getroffen.  Van deze citaten 
hebben we een kleine bundeltje gemaakt.  Dit kan, evenals de brieven van 
Jan, via de website gelezen en gedownload worden! (www.poverello.be)

GETUIGENIS
30 jaar geleden ontving ik een kaartje van Jan, waarin hij me liet 

weten  dat  hij  zich  gevestigd  had  bij  de  Paters  Kapucijnen  in  de 
Marollenwijk.   Hij  nodigde mij  uit  aan te sluiten bij  de groep om na te 
denken  over  zijn  project,  nl.  hulp  bieden  aan  diegenen  die  op  straat 
rondzwierven en die de cafés rond het Zuidstation bevolkten.

De  Paters  Kapucijnen  stelden  ons  2  zalen,  die  reeds  jaren 
ongebruikt waren, ter beschikking en die uitgaven op een binnenkoer vol 
afval.   Deze werd  afgesloten  met  een plank  als  deur  die uitgaf  op de 
Zuinigheidsstraat.   Ons  groepje  stak  de  handen  uit  de  mouwen: 
ontbrekende vloertegels vervangen,  de elektrische leidingen veranderen 
van 110 in 220 volt, bekijken of de bestaande, maar verouderde toiletten 
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nog bruikbaar waren, de reinigingsdienst oproepen om de binnenkoer leeg 
te maken (een kapotte piano, een dode kat,  oude en kapotte meubels, 
enz...).

De  voorbijgangers  vroegen  ons  wat  we  deden  en  sommigen 
kwamen  zelfs  meehelpen.   ’s  Middags  aten  we  samen  onze 
boterhammen.   Jan sprak  dan over  zijn  project:  een onthaal  inrichten, 
samen werken, samen eten, proberen te beantwoorden aan de noden van 
personen in moeilijkheden, de eenzaamheid doorbreken, enz...

En dan op hemelvaartsdag 1978 was er de officiële opening.  We 
waren met een twintigtal, rond een tafel in de grote zaal met een stuk taart 
en koffie, we zongen liedjes uit de goede oude tijd en hebben samen een 
tientje gebeden om de Heer te bedanken voor deze mooie dag, voor de 
geboorte van Poverello.

De mond aan mond reclame deed de rest.   Poverello was elke 
middag  open  en  men  kon  een  tas  soep  of  een  koffie  drinken  en 
boterhammen eten.

Vrij vlug besefte Jan dat velen geen warme maaltijd meer gegeten 
hadden sinds lange tijd, dit was de start van een nieuw avontuur (dat nog 
altijd voortduurt).  De kwaliteit van de maaltijden was zeer belangrijk.

Alles ging niet zonder slag of stoot.  Er waren hoogtes en laagtes, 
periodes van ontmoediging.

’s Avonds, in het kleine kapelletje dat we hadden ingericht, baden 
we samen en vroegen de Heer om hulp, die, wanneer ik nu terugkijk, nooit 
heeft  ontbroken.   Er  zijn  altijd  kleine  mirakels  geweest  die  ons 
bevestigden  dat  we  op  de  goede  weg  waren.  En  wanneer  sommige 
medewerkers ons verlieten, kwamen er nieuwe zich aanbieden.

Gedurende 30 jaar heb ik geleefd voor Poverello en mijn familie. 
Ik heb mijn engagement nooit betreurd.  Mijn motivatie van het begin, nl. 
de waarden van het Evangelie beleven, is niet veranderd.  Er staat veel in 
het Evangelie, maar wat mij vooral trof was : “bemint elkander...” (Joh.15, 
22) en “ wat je doet aan de kleinsten...” (Mat.25, 40).  Dit is even goed van 
toepassing in mijn gezin als in Poverello.  Het belangrijkste is het juiste 
evenwicht te vinden.

Wanneer ik het zwaar had, waren deze essentiële waarden steeds 
een steun, een aanmoediging en een gids, evenals de vriendschap van 
allen die ik in Poverello heb mogen ontmoeten.  Als men geconfronteerd 
wordt  met  onoverkomelijke  moeilijkheden,  zijn  het  voorbeeld  van  het 
geduld van Jezus en de vriendschap onder ons, de enige manier om een 
oplossing te vinden.

In Poverello staat men nooit alleen.
Claire
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ONTMOETINGSDAGEN IN ANTWERPEN
Reeds verschillende malen kwamen we samen met vrienden en 

sympathisanten van Poverello in Antwerpen. 
De bedoeling van deze dagen is om de werking en de 'spiritualiteit' 

van Poverello (beter) te leren kennen.  Sommigen van de groep komen al 
verschillende jaren regelmatig meehelpen in Poverello Banneux, Brugge, 
Brussel, of Oostende!  

In  alle  broederlijkheid  staan  we  stil  bij  het  Poverello-gebeuren: 
vanuit welke bezieling werkte en leefde Jan Vermeire, hoe komen mensen 
terecht in Poverello en wat probeert men er voor hen te doen?  Ook het 
samen op weg gaan en elkaar leren kennen vormt een belangrijk element 
tijdens de bijeenkomsten.  We hebben immers ook allemaal onze eigen 
zorgen en vreugden.  

Telkens wordt de dag afgesloten in de kapel met een gebed, want 
we willen ook luisteren naar wat Hij van ons wil.   

In  de  groep  is  het  verlangen  gegroeid  om  verder  te  gaan  en 
eventueel misschien ergens in het Antwerpse een Poverello te beginnen.  

De bijeenkomsten gaan door in het Klooster van de Missionarissen 
van het  Heilig  Hart,  Boelaarlei  11 te 2140 Borgerhout  (ingang voor de 
vergaderplaats  via  de  Herrystraat)  (met  bus  21  vanuit  Berchem  of 
Centraal Station naar de Morckhovenlei) op 2 februari en 12 april 2008.

Op 8 maart 2008  sluiten we aan bij ontmoetingsdag in Gent met 
Mgr. L. Van Looy.  Deze dag gaat  dus niet door in Antwerpen!

We beginnen steeds om 10u met een verwelkoming en een tas 
koffie.  Rond 12u eten we onze (zelf  meegebrachte) boterhammen, voor 
soep en koffie wordt gezorgd.  Het einde is voorzien omstreeks 15.30. 

Hartelijk welkom aan iedereen die deze dagen wil mee-maken! 
Om praktische redenen graag een seintje op voorhand als je denkt 

te komen. 
Ken  je  nog  mensen  die  kunnen  geïnteresseerd  zijn  in  deze 

samenkomsten?  Laat hen weten dat ze welkom zijn! 
Agnes en Paul (03 239 20 17, apers@antwerpen.be)
Mia en Jan (03 295 72 04, jan.harding@pandora.be )
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ZATERDAG 12 JANUARI IN OOSTENDE 
Willem Vermandere  komt  spelen,  zingen en vertellen voor onze 

gasten  en  medewerkers!   Op  deze  manier  willen  Poverello  Gent  en 
Kortrijk  hun  20ste en  Poverello  Oostende  zijn  10de verjaardag  samen 
vieren!  Plaats en tijdstip : de Poverello Kerk te Oostende om 14u30.  

Gelieve in te schrijven voor 30 december in één van de Poverello 
huizen!

ZATERDAG 8 MAART IN GENT
Ter gelegenheid van 20 jaar Poverello Gent, komt Mgr. Luc Van 

Looy vertellen  over:   'Don  Bosco  en  zijn  benadering  van armoede  en 
armen'.   Het  wordt  een  ontmoetingsdag  voor  alle  medewerkers.   Om 
praktische  redenen  zullen  bepaalde  activiteiten  doorgaan  in  het 
Karmelieten klooster in de Burgstraat  (200m van Poverello).   Hieronder 
het (voorlopige) programma: 
 10.00u    Verwelkoming en getuigenissen (zaal paters Karmelieten)
 11.30u    Eucharistieviering (kerk paters Karmelieten)
 12.45u    Belegde broodjes, soep en koffie in Poverello
 14.00u    Conferentie door Mgr. Van Looy (zaal paters Karmelieten)
 16.00u    Koffie  (Poverello)

 Gelieve in te schrijven voor 23 februari in één van de Poverello 
huizen!

ZATERDAG 10 MEI IN BANNEUX
Viering van 30 jaar Poverello.  Houd deze dag al vrij, meer nieuws 

in het volgende krantje!

Het jaar loopt weer ten einde. Van deze gelegenheid maken we 
gebruik om iedereen te bedanken die in het afgelopen jaar op de een of 
andere  manier  meegebouwd  heeft  aan  een  thuis  voor  onze  grote 
Poverello familie: door een handje toe te steken, door steun in om het 
even welke  vorm,  door  een woord  van waardering  en aanmoediging, 
door gebed… U allen en iedereen die u dierbaar is wensen we een

Zalig kerstfeest en een vreugdevol 2008!
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