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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 
Op 10 mei was het in Banneux een echte familie dag voor de 

600 aanwezige Poverello vrienden.  We hebben onze dertigste 
verjaardag goed gevierd.  We zijn de dag gestart met een gebedsweg.  
Daarin hebben we ons bezonnen over de weg die Jan Vermeire heeft 
afgelegd om tot in Poverello te geraken.  Maar eveneens hoorden we 
hoe Maria, de Maagd der Armen, 75 jaar geleden Mariette Beco, een 
meisje van 11 jaar,  tot bij de bron heeft gebracht.  Zo gingen we 
samen al biddend en zingend naar de bron.  Wanneer we in de kapel 
aankwamen, voor de aansluitende Eucharistieviering, waren we reeds 
in een stemming van stilte en gebed.  Mgr. De Kesel die de viering 
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voorging gaf ons in zijn homilie een zeer mooie boodschap mee.  
Verder in het krantje is de tekst te vinden. 

Na de viering volgde de maaltijd in Poverello, om dan zo vlug 
mogelijk aan het tweede deel van de dag te beginnen: het bezoek aan 
het Safari park: ‘Le Monde Sauvage’.  Het bezoek aan dit mooie 
dieren- en natuurpark met verschillende attracties (roofvogels, 
zeeleeuwen en papagaaien shows) was echt een voltreffer.  Door het 
stralende weer was het echt genieten.  Het heeft deugd gedaan!  Dank 
u wel aan iedereen die hier heeft aan meegeholpen: de koks, zij die 
alles hebben klaargezet en zij die alles hebben opgeruimd!!! 

Johan 

 

HOMILIE VAN MGR. DE KESEL OP 10 MEI.  
Beste vrienden, Jezus was ongeveer 30 jaar toen hij het 

evangelie begon te verkondigen.  Hij verkondigde dat het Rijk van God 
nabij was.  Dit was zijn overtuiging en zijn vreugde: God is dichtbij.  
Men had er altijd over gesproken, in de Schriften, bij de profeten: God 
zou komen, Hij zou komen om zijn volk te redden, het heil en vrede 
brengen.  Kijk, zegt Jezus, dat is zich nu aan het voltrekken.  Zalig zij 
die de ziel van een arme hebben om het te zien en het te ontvangen.  
Hij was er ook van overtuigd dat God niet komt voor diegenen die 
zichzelf rechtvaardig achten, die denken dat ze het waard zijn en geen 
genezing nodig hebben.  Hij komt in de eerste plaats voor hen die, 
volgens onze normen, het niet verdienen.  Niet om goed te keuren wat 
ze doen of niet doen.  Maar eenvoudig om aan hun zijde te staan.  Om 
te tonen dat ze niet veroordeeld zijn.  Om hen te laten weten dat, als 
God komt, dit in de eerste plaats voor hen is, voor degenen die 
uitgesloten zijn, die verloren zijn.  In de synagoge van Nazareth leest hij 
het hoofdstuk van Jesaja over degene die God zal zenden “om aan 
armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken, aan verdrukten heil en bevrijding, om een 
genadejaar af te kondigen en een nieuwe toekomst.”   

Jezus heeft niet veel woorden nodig om deze tekst te duiden.  
Zijn homilie is kort.  Hij zegt alleen: “Wat jullie gehoord hebben, is 
vandaag in vervulling gegaan.” 

Dit heeft Jezus zelf beleefd.  Hij wist zich geliefd door zijn Vader, 
zijn ‘Abba’, een woord waarin hij al zijn vertrouwen uitdrukte.  En omdat 
hij zich zo geliefd wist, kon de andere, zijn naaste, geen concurrent zijn, 
geen tegenstander, ook geen vijand, alleen maar een broer, die zelf 
ook door God bemind wordt, oneindig bemind. 
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Morgen is het Pinksteren.  Wij verwachten Gods Geest.  Deze 
Geest roept ook in ons, in het diepste van ons hart: ‘Abba, Vader!’  
Deze Geest maakt ons tot kinderen van God, zoals Jezus.  Deze Geest 
doet ons diegenen onthalen die verloren zijn, gewond door het leven, 
die niet meer gemotiveerd of in staat zijn hun leven in handen te 
nemen.  Sinds dertig jaar geven jullie hen een plaats waar ze terecht 
kunnen, een maaltijd, iets om te drinken, kleren, een beetje warmte, 
administratieve hulp.  Het gaat dikwijls over lijden dat niemand kan 
wegnemen.  De gastvrijheid die jullie hen geven is niet louter materieel.  
Het belangrijkste is het hart: dat ze zich niet alleen voelen – al was het 
maar eventjes; dat ze zich niet verlaten voelen, maar gerespecteerd in 
hun menselijke waardigheid.  Jullie veranderen hun situatie niet.  In 
deze zin is wat jullie doen niet ‘efficiënt’.  Maar jullie geven hen wat 
voor elk menselijk wezen het enige noodzakelijke is: erkend worden in 
zijn menselijke waardigheid, bemind worden als een broer.  Wat een 
discreet engagement en aanwezigheid, maar hoe efficiënt in een 
maatschappij waar onverschilligheid en egoïsme hoogtij vieren.  Laat 
ons God danken voor die dertig jaar.  Dat Hij zijn Geest over jullie laat 
neerdalen om aan armen de Blijde Boodschap te brengen van Hem die 
gezegd heeft: “al wat je gedaan hebt aan één van deze kleinsten, dat 
heb je aan Mij gedaan.” 

 

 

 

 

LOURDES 
De tijd voor het vertrek begint te korten.  We zijn met meer dan 

driehonderd deelnemers en we zullen er een mooie week van maken.  
In Lourdes, en meer speciaal in Cité Saint Pierre, kijken ze al uit naar 
onze komst.   

In het programma zit heel wat variatie, voor elk wat wils.  Het is 
een groot avontuur om met zovelen een week op stap te gaan.  Het feit 
dat we kunnen rekenen op het onthaal in de Cité, de positieve ervaring 
van 5 jaar geleden en het besef dat we er samen en voor elkaar het 
beste willen van maken geven ons vertrouwen.  Maar de grootste bron 
van vreugde bij het uitkijken naar dit gebeuren is dat we weten dat de 
Heer bij ons zal zijn, want:  “Waar twee of meer in mijn Naam 
samenzijn daar ben Ik in hun midden”.  
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20 JAAR POVERELLO GENT...VIERING VAN 8 MAART 
Om te kunnen  feesten moest er eerst deftig gepoetst worden 

en daar waren natuurlijk terug enkele goede zielen toe bereid. 
Vermits we over geen lokaal beschikten om alle genodigden 

(130) een ordentelijke zitplaats te geven moesten we onze intrek 
nemen bij de Karmelieten.  Zij beschikken niet alleen over een ruime 
zaal maar ook over een goede uitrusting. En annex een mooie en 
geschikte kerk voor onze viering. 

We zijn met een versterkend tasje koffie om dan aan te 
schuiven voor de start. 

Uit het eerste gebeuren van deze viering herinneren we ons de 
uiteenzetting van Johan Stuyvelt  die samen met zijn vrouw Ann, Zuster 
Marie-Gérard en Marie-Jeanne tot de pioniers van het eerste ogenblik 
mogen gerekend worden. 

De uiteenzetting van Johan bracht ons naar de beginperiode en 
de geleidelijke opbouw van de werking en de huisvesting van Poverello 
Gent. 

Johan herinnerde ons aan het doel van Poverello en de zorg die 
we dienen te hebben voor de armen en de taak om in vriendschap en 
respect de samenwerking onder de vrijwilligers te bevorderen.   

In tussentijd was monseigneur Van Looy binnen geslopen wat 
ons aan de start van de mis herinnerde.  We weten dat onze bisschop 
een warm hart heeft voor de armen en dat was duidelijk te merken in 
zijn homilie. 

In de voorbeden hebben we ook aan Jan Vermeire gedacht 
waar alles mee begonnen is en dank zij Lucienne kregen we een 
verzorgde muzikale begeleiding. 

Rond één uur schoven we dan aan voor een lekkere tas soep en 
een belegd broodje, door vaardige handen klaargemaakt.  Hier 
ontstond dan ook de verbroedering tussen de vrijwilligers. 

Na de middag konden we dan de uiteenzetting van de bisschop 
aanhoren over het werk van Don Bosco en de armoede en hoe hij zich 
liet inspireren.  Een van zijn eerste interesse punten was de zorg voor 
jonge mensen die uit de gevangenis kwamen en waarvoor hij een huis 
zocht zodat ze ook een thuis hadden. Hij vond het ook noodzakelijk om 
voortdurend bij deze jongeren aanwezig te zijn en ze niet aan hun lot 
over te laten. 

Ook de inbreng van enkele vrijwilligers naar het peilen van de 
noden van de armen en onze werking was zeer verhelderend. 
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Afsluiten hebben we de dag gedaan met opnieuw een tasje 
koffie en de rest van broodjes. 

Veel dank zijn we verschuldigd aan de stille werkers die dit alles 
hebben mogelijk gemaakt, van de Bisschop tot de nederige afwasser 
en opkuiser. 

We denken dat ieder met een goed gevoel huiswaarts is 
gekeerd.  

    Edwald 
 

OP BOSKLASSEN NAAR HEUSDEN-ZOLDER. 
Het ontmoetingscentrum in Heusden-Zolder zal voor het 

volgende schooljaar volledig vernieuwd zijn. Reeds voor de 
verbouwingen kwamen er groepen uit lagere scholen voor een week.  
Het centrum, dat zich in de bossen bevindt is hier uiterst geschikt voor 
omwille van zijn mogelijkheden en ligging.  Er zijn 10 slaapkamers met 
3 stapelbedden en 10 kamers van 2 personen, voorzien van het nodige 
sanitair, verschillende vergaderlokalen, keuken en restaurant, en verder 
een bosrijke omgeving met fit-o-meter, Finse piste, volleybalplein, 
grasperk. 

Er wordt een programma voorgesteld, maar men staat natuurlijk 
open voor aanpassingen en suggesties van de groep.  Naast dit 
programma is er mogelijkheid tot een getuigenis over het project voor 
straatkinderen in Congo, door de bouwbroeders van Sibo, over het 
engagement van dr. Jan Vermeire en de armoede in onze 
maatschappij en wat de vrijwilligers van Poverello er dagelijks voor 
doen. 

In de ‘stille ruimte’ willen we de kinderen ook uitnodigen even stil 
te worden, te mediteren.  Het lijkt misschien niet evident, maar het is zo 
noodzakelijk in een samenleving waar we van het ene naar het andere 
hollen.   
Voorbeeld van programma: 

� Maandag: begeleid bezoek aan het Vogel- & 
Zoogdierenopvangcentrum  te Heusden  
� Dinsdag: werken met pony’s, petanque, fietsen 
� Woensdag: Bezoek aan de mijnterreinen en het 
mijnmuseum in Beringen en/of multiculturele dag (kennismaken 
met de Turkse gemeenschap in Heusden, hoe deze ontstaan is 
- bezoek aan de moskee, - de multiculturele markt 2

de
 en 4

de
 

woensdag van de maand) 
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� Donderdag bezoek aan domein Bovy, de Kluis en het 
circuit van Zolder 
� Vrijdag sport en spel rond het domein en voorbereiden 
van het vertrek. 
In de omgeving is er veel mogelijkheid om te fietsen, daarom 

willen we voor de groepen fietsen ter beschikking stellen.  Om dit 
mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar goede, veilige fietsen voor 
kinderen van de lagere school!  Wie ons hierbij kan helpen kan  contact 
opnemen met het dichtstbijzijnde Poverello-huis.   

Uiteraard zijn en blijven, zoals voorheen, ook andere groepen 
welkom in het ontmoetingscentrum: lage-drempel-groepen, 
verenigingen, scholen, organisaties, gezinsgroepen, 
bezinningsgroepen, catechesegroepen…  Alles aan sociale tarieven, in 
eenvoudige dienstbaarheid.  

OPENING ‘ONTMOETINGSCENTRUM DE BARK’ 
Op zaterdag 4 oktober 2008, feest van Sint-Franciscus willen we 

het gebouw feestelijk openen.   
We beginnen om 10.30 u. met een uiteenzetting over 

‘Franciscus’.  Daarna eten we onze meegebrachte picknick.  (voor soep 
en koffie wordt gezorgd.)  Om 13.30 u. is er de 'officiële’ opening en om 
15.00 uur zal Mgr. Hoogmartens het gebouw inzegenen en voorgaan 
tijdens de Eucharistieviering.  Daarna is het tijd voor een hapje en een 
drankje.   

Alle medewerkers van Sibo en Poverello en iedereen die 
geïnteresseerd is, is welkom.  Men kan inschrijven in de verschillende 
Poverello-huizen of rechtstreeks in Heusden waar  men ook terecht kan 
voor bijkomende informatie: 011/425287 of debark@poverello.be .   

Wie in de loop van de maand september wil en kan meehelpen 
bij het opkuisen van de gebouwen kan op hetzelfde nummer terecht! 

Van deze nieuwe opening willen we ook gebruik maken om het 
centrum een nieuwe naam te geven.  Met deze naamswijziging willen 
we zeker onze roots niet verloochenen maar wel meer de nadruk 
leggen op de eigenheid van dit initiatief.   

Het  'Ontmoetingscentrum Bouworde-Poverello'  wordt vanaf  
dan :  'Ontmoetingscentrum De Bark' .  'Een Bark' is een zeilboot, een 
driemaster.  Het is dus geen luxe-boot.  Het idee is ontstaan vanuit de 
gedachte dat de groepen die voor enkele dagen in het 
ontmoetingscentrum verblijven, in feite voor enkele dagen samen op-
weg-gaan.   



 7 

De drie zeilen van de driemaster waarop we willen varen zijn: 

een respectvol en warm onthaal, een hechte gemeenschap en geloof 
in de Liefde! 

ONZE OVERLEDENEN 

 

Alex (63j) heeft gedurende korte periodes in Poverello Brussel 
gewoond. Tijdens één hiervan hielp hij dagelijks mee aan de afwas.  
Maar wanneer het hem teveel werd kon hij niet meer blijven… en na 
verschillende omzwervingen kwam hij dan weer terug om opnieuw en 
met vele goede intenties te beginnen.  Bij zijn overlijden maakten we 
ook kennis met zijn familie, waardoor we Alex beter leerden kennen.  
Nu nog vragen we ons af hoe we hem ‘beter’ hadden kunnen helpen.  
Het zal een zoeken blijven.    

Raymond (85j) had de luxe vaarwel gezegd om zich ten dienste 
te stellen van de zwaksten.  In Poverello Brussel heeft hij vele taken op 
zich genomen: samen met Maurice gehakt en worsten maken (velen 
dachten toen zelfs dat hij beenhouwer was); boodschappen doen, 
mensen helpen bij administratieve en juridische stappen, wandelingen 
organiseren…  Door zijn bezoek aan gevangenen en het begeleiden bij 
het zoeken naar een plaats in onze maatschappij, leerde hij de 
samenleving kennen op een andere manier.  De laatste jaren moest hij 
zich om gezondheidsredenen terugtrekken, maar bleef hij zijn rol als 
vader, grootvader en overgrootvader heel trouw.   Dank u wel Raymond 
voor je engagement op zovele terreinen.   

Chantal (60j) dank je voor je doortocht in Poverello Brussel, 
voor je gulle vriendschap, voor je aandacht voor de vrijwilligers en voor 
onze gasten.  Je grote hart liet niemand onberoerd, je hielp waar je 
kon.   

Je verheugde je steeds op onze verjaardag reünies; je door 
iedereen hooggeprezen ‘boddings’ zullen voor altijd in de 
verjaardagsannalen van de Poverello-woensdagen blijven hangen.  Je 
was onze woensdagfotograaf en als dierenvriend verjat je ook ons 
huisdier niet!  Chantal , rust nu zacht, je hebt je strijd gestreden , maar 
op woensdag sullen we je niet vergeten.   

Marie-Jeanne 

Edgard (60j) is plots van ons heengegaan in Poverello 
Banneux.  Toen hij ’s middags niet kwam opdagen voor de maaltijd, 
heeft men hem dood aangetroffen op zijn bed.  Iedereen was er door 
verrast.  Hij zou in de loop van de volgende maand in een appartement 
gaan wonen, dichter bij zijn zus.  Het heeft niet meer mogen zijn.  We 
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zullen hem onthouden als iemand die goed kon eten, heel vriendelijk 
was en graag met anderen deelde.  Dank u wel Edgard voor wie je 
was!  

Op 23 maart ll. overleed Georgette, een medewerkster van het 
eerste uur van Poverello Tongeren. Georgette was een gedreven 
kracht. Zij woonde dichtbij en er kon altijd beroep op haar gedaan 
worden voor eender welke aangelegenheid, later maakte zij zich 
verdienstelijk in de tweedehandswinkel. 

Maar een ongeneeslijke ziekte velde haar. Langzaam ging haar 
gezondheid achteruit en ook haar zonen Gert en John wisten dat 
moeke nooit meer zou genezen. 

Georgette en ook haar man Hubert hebben veel gedaan voor de 
Tongerse Poverellogemeenschap. Meerdere vrijwilligers en ook oud-
vrijwilligers hielden eraan haar begrafenisplechtigheid bij te wonen op 
zaterdag 5 april ll. in Runkst-Hasselt. 

Laten we dankbaar zijn om haar inzet en mogen we haar 
herinnering lang in ons koesteren.  

Hervé 

 

 

 

 
 

 

 

POVERELLO PONYKAMPEN 
De inschrijvingen voor de kampen zijn zeer snel gegaan.  Enkel 

voor het kamp van 3de en 4de leerjaar van 27/7 tot 1/8 zijn er nog 
enkele plaatsen vrij.  Voor meer informatie of inschrijving kan men 
terecht bij Zuster Nera in Poverello Tielt: 051/40.04.31 of 
0473/48.13.06 

We zijn nog opzoek naar veiligheidsvestjes voor onze jonge 
ruiters.  Wie het zijne niet meer gebruikt, kan dit bezorgen in een 
Poverello huis.  Ook ander pony materiaal is welkom! Alvast bedankt! 

 


