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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Op zaterdag 2 mei waren we weer samen in Banneux.  Het was een 
mooie dag, en dan heb ik het niet alleen over het weer.  Dank aan iedereen die 
aanwezig was en ook aan diegenen die er in gedachten en in gebed bij waren.  
Tijdens een familie bijeenkomst worden geen belangrijke beslissingen genomen of 
grote redevoeringen gehouden.  Het belangrijkste is gewoon samenzijn, elkaar 
ontmoeten, luisteren, lachen, meevoelen...  Een beetje tijd met elkaar 
doorbrengen en weten : straks gaat weer ieder de weg van de dagelijkse vreugden 
en zorgen.  

Neen, de wereld verandert niet op zo’n dagen, maar het leert ons om het 
leven wat anders te zien.  Vooral de blijheid van het elkaar weerzien werkt 
aanstekelijk.  Al komen we uit alle hoeken van het land, toch voelen we ons één 
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grote familie.   
Deze dagen zijn belangrijk omdat we dan ervaren dat Poverello zoveel 

meer is dan eten klaarmaken en opdienen.  Het is op zo'n momenten dat men 
echt kan proeven wat en wie Poverello is.  Men ziet, hoort en voelt: "ubi caritas et 
amor, deus ibi est" (waar vriendschap en liefde is, daar is God) !  

Na het middagmaal kwam Pater Piet me roepen en zei: "Johan, heb je 
even tijd.  Ik moet je iets tonen.  Kom eens mee."  Hij bracht me naar het venster 
en wees naar de mensen die buiten op het terras een tasje koffie 
dronken.  Iedereen was aan het praten en lachen.  Ik keek hem een beetje 
vragend aan, niet goed begrijpend wat hij bedoelde.  Hij zei, met vreugde in zijn 
stem: "kijk, dat is nu de hemel, die begint hier al"!      

Ook tijdens de animatie in de namiddag werd ik getroffen door de 
spontane blijheid en het gemeende applaus.  Het waren nochtans geen wereld 
sterren die optraden, ze waren niet op en top geschminkt en hadden geen 
professionele geluidsversterking.  De authenticiteit en de hartelijkheid waarmee 
het gebracht werd maakte het zo subliem.     

Hoe paradoxaal het ook moge lijken: we waren allen blij dat we bij de 
Poverello familie behoorden.  Poverello is samen op weg zijn; helpen en geholpen 
worden .  We hebben elk-ander nodig!  Samen kunnen we deze boodschap, dit 
wonder van dienstbaarheid en broederlijkheid, uitdragen.  Dit is ook de boodschap 
van de Maagd der Armen in Banneux: “Ik kom het lijden verlichten”!  Onze 
problemen en zorgen, en wie heeft er geen, waren niet plots verdwenen, maar 
werden wel een beetje lichter om dragen.   

De ontmoeting bij de maaltijd en de tas koffie, de ontmoeting tijdens het 
voorbereiden, het opdienen en de afwas, de ontmoeting rond de tafel van de Heer, 
waren er aanwezig.  Zoals Mgr. Vandenberghe tijdens de opening van Poverello 
Antwerpen zei: “het is goed dat we Poverello starten aan de tafel van de Heer, 
want hier zullen mensen komen eten, samen aan tafel zullen gaan, hun ‘honger’ 
komen stillen”.  Welke ‘honger’?  Niet alleen de ‘honger van de maag’ maar ook 
de ‘honger van het hart’!   

Was het dat wat Pater Piet me wilde tonen?  Hij zag mensen samen zitten 
aan de tafel van de vriendschap en dan zie je de Heer aan het werk.  Dan wordt 
het een gebeuren dat deze wereld overstijgt en waaraan we allen mogen 
meewerken.   

Of om het met de woorden van Jan (maart 1980) te schrijven:  
"We zijn geen heiligen, verre van, maar we trachten samen, bewust van onze 
zwakheid, vreugde en leed te delen. En we zijn ervan overtuigd dat degenen die 
dit lezen en nog niet naar Poverello gekomen zijn, hier ook een stukje geluk zullen 
komen opzoeken. 
Ze zijn allen welkom: al degenen die het leven niet gespaard heeft, al degenen die 
lijden in hart en lichaam, al degenen die zoeken naar een beetje vriendschap. 
Maar welkom ook aan degenen die beseffen dat het ware geluk erin bestaat het 
beste van zichzelf aan zijn broeders te schenken, degenen die begrepen hebben 
dat een hart meer waard is dan al de schatten van de wereld. 
Zo zal Poverello een trefpunt worden waar het echte geluk zal uitstralen, want het 
zal de Heer zelf zijn die ons zal voeden met het vuur van zijn liefde."  
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Dank aan iedereen die erbij was, aan iedereen die de tijd vond om een 
handje toe te steken bij het klaarzetten, opdienen, afruimen en afwassen.  Dank 
aan degenen die zorgden voor het lekkere eten.  Dank aan iedereen die gezongen 
heeft of meewerkte aan de geslaagde animatie!  We hebben de Heer aan het 
werk gehoord, gezien en gevoeld.  

Johan 
Op www.poverello.be zijn enkele foto’s te zien van deze dag! 
 
 
 
 

INCAR-DANSPEKTAKEL.. 
Voor de vierde keer reeds waren we te gast in Lebbeke voor weer een 

spetterende show van muziek, dans en spektakel gebracht door een vijftigtal 
jongeren.  Deze keer hebben we een kleine omweg gemaakt om in Lebbeke te 
geraken.  We stapten in Temse met 350 personen op de boot en vaarden tot 
Dendermonde waar de bussen ons stonden op te wachten.  Tijdens de boottocht 
konden we genieten van de rust op de Schelde, de mooie natuur en een lekkere 
tas koffie.  Tussendoor hadden we ook de tijd om met iedereen kennis te maken.   

Om 13u kwamen we aan in zaal ‘Ons Huis’ waar een ganse ploeg 
vrijwilligers van Incar klaar stond om ons te bedienen.  Velen vroegen zich af 
hoelang het zou duren maar alles verliep vlot en was tot in de puntjes 
georganiseerd.   

Eens we goed gegeten hadden werden de lichten gedoofd en startte de 
fantastische show.  De vele verschillende kostuums in allerlei kleuren, de mooie 
belichting, de dansers die goed op elkaar waren ingespeeld, dit alles getuigde, 
naast het artistieke talent bij de dansers en choreografen, ook van een enorme 
inzet en heel veel ervaring.   

Tijdens de pauze konden we nog iets drinken en voor het vertrek naar 
huis kreeg iedereen nog een geschenk mee.   

Proficiat en dank u wel aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft! 
 

 

 

 

POVERELLO ANTWERPEN. 

Op maandag 4 mei zijn we gestart met het bereiden en opdienen van 
warme maaltijden.  De eerste personen hebben de weg al gevonden.  Wie er 
meer over wil weten kan altijd eens langskomen op werkdagen tussen 10u en 16u 
(Van Havreplein 13 te Deurne) of telefonisch contact opnemen (03/2835737). 

 

 

 

VORMINGSWEEKEND ROND HET THEMA ‘ARMOEDE KENT VELE 

GEZICHTEN’. 
Eind maart waren we met een 30- tal vrijwilligers uit negen  Poverello 
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huizen opnieuw bijeen in De Bark te Heusden-Zolder.  Het was een prettig 
weerzien met bekenden en een leuke kennismaking met nieuwe gezichten.  Op 
vrijdagavond stelden we ons voor aan elkaar en keken we samen naar de film 
‘Zonderlinge zielen’.  Het scenario van deze film werd geschreven door René 
Verheezen, die een week in Poverello verbleef om de werking te leren kennen.  
De film werd in 1988 getoond op televisie en we konden ook een interview 
bekijken met Jan Vermeire hieromtrent.  Erna babbelden we nog wat bij een 
drankje en zochten dan onze slaapplaatsen op. 

Er werd ons vooraf gevraagd om na te denken over een concreet 
voorbeeld van armoede dat ons persoonlijk heeft getroffen in ons leven.  Op 
zaterdagmorgen deelden we deze ervaringen.  We spraken over verscheidene 
vormen van armoede: materiële, geestelijke, emotionele, relationele, generatie- en 
kansarmoede.  Na de koffiepauze dachten we na hoe we in Poverello antwoord 
bieden aan armoede en hoe we onze werking hierin kunnen verbeteren.  Het 
uitwisselen van ervaringen en ideeën is ook een gelegenheid om te reflecteren 
over eigen functioneren.  Ik vind het een voorrecht om te mogen luisteren naar de 
anderen. 

We hadden prachtig weer getroffen om in de namiddag de Kluis van 
Bolderberg te bezoeken.  Een deel van de groep fietste er heen, anderen 
verplaatsten zich met de auto.  Deze kluis werd in 1673 gebouwd en werd sinds 
enkele jaren gerestaureerd.  We waren onder de indruk van de mooie, rustige 
omgeving, de bidplaats en de kluizenaar.  Een serene man die ons de 
geschiedenis van de kluis vertelde, alsook getuigde over zijn motivatie en 
overtuiging om daar te leven. 

Terug in de Bark, wachtte ons lekkere koffie met koekjes.  We werkten 
nog een uurtje rond citaten uit de brieven van Jan rond armoede.  We lazen een 
aantal citaten en dachten na welke citaten ons meest troffen en waarom.  Of 
welke citaten ons eventueel stoorden. 

Na het avondmaal stond er een Poverello-quiz op het programma.  We 
waren met drie groepen dappere quizers, een wijs jurylid, een attente assistent en 
een quizmaster.  De groepen werden het vuur aan de schenen gelegd in verband 
met hun kennis rond Poverello, Franciscus, Jan Vermeire, het ontstaan van de 
verscheidene Poverello-huizen.  Er waren ook praktische proeven waarbij de kunst 
van het aardappelschillen en het koffie schenken (hier wel met water) werd getest. 
Het geheel verliep in een gezellige, vriendschappelijke sfeer waarbij we allen veel 
bijleerden.     

Op zondagmorgen wisselden we van gedachten hoe we de ervaringen van 
het weekend zouden meenemen naar onze inzet in Poverello en blikten we vooruit 
op de toekomst.  We sloten ons samenzijn af met een eucharistie in de kapel van 
de Bark.  Bij het middagmaal zongen we voor de koks die ons dit weekend 
opnieuw verwenden.  Dank aan allen. 

Kristel W.    

DE EERSTE GROEPEN KOMEN IN HEUSDEN. 
Groepen die vroeger in Heusden geweest zijn en nu terugkomen zijn heel 

verheugd  over de verbouwingen en blij dat ze weer kunnen komen.   
De eerste bosklas was heel tevreden over het vernieuwde gebouw en het 
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gevarieerde programma: bezoek vogelopvangcentrum met gids, bezoek 
natuurpark met aanpalende speeltuin, geleide wandeling door de bossen, 
multiculturele wandeling door Heusden, de wereld van het paard, bezoek aan een 
imker en een fokker van minipaardjes.  Het viel allemaal erg in de smaak.  De juf 
maakte er een echt werkboekje rond.   

Ook de KWB gezinsgroep uit Antwerpen heeft genoten van hun 
samenzijn.  Er waren mensen bij van alle leeftijden, van baby’s tot grootouders.   

Het gebouw is nu helemaal af op de schilderwerken na.  Personen 

(jongeren, minder jongeren, gepensioneerden...) die samen enkele dagen op 

‘schilderkamp’ willen komen zijn van harte welkom.  Overnachtingsmogelijkheid 

is er ter plaatse en ook voor de materialen en de maaltijden wordt gezorgd.  Voor 

meer informatie : 011/425287 of  debark@poverello.be.      

 
 
 
 

ONZE OVERLEDENEN. 
Samen met zijn moeder, broers en zussen, neven en nichten hebben we 

een mooie afscheidsviering mogen meemaken van Auguste (40 j.). 
De priester die voorging in de viering vertelde dat Auguste dit jaar mee 

naar Lourdes zou gaan en legde als vaarwel het symbolisch sjaaltje op de kist. 
Nu is Auguste thuis gekomen bij de Heer en vanuit de hemel blijft hij zijn 

moeder en familie nabij. 

Op 45 jarige leeftijd is Roberto overleden aan een zware ziekte.  Enkele 
weken geleden voor zijn dood kwam hij vanuit het ziekenhuis nog naar Poverello 
om goedendag te zeggen aan zijn Poolse vrienden en de eucharistieviering bij te 
wonen. 

Hij heeft een mooie uitvaartliturgie gehad, waar zijn Poolse vrienden in hun 
taal liederen zongen ten afscheid. Hij is nu thuisgekomen in zijn geboorteland, 
waar hij begraven is, en ook bij de Heer. 

Lea (85 j.) was, samen met haar man Maurits, bij de start en gedurende vele jaren 
medewerkster van Poverello Gent.  Wij zijn hen beiden dankbaar voor de vele 
uren dat zij zich hebben ingezet, steeds met veel respect en begrip voor iedereen 

 
 
 
 
 
 

WAAROM KOMT MEN NAAR POVERELLO ? 
Gedurende iets meer dan 30 jaar zijn reeds tientallen, misschien wel 

honderden personen in Poverello geweest.  Sommigen kwamen informatie vragen 
(scholen bijvoorbeeld), anderen kwamen hun diensten aanbieden en meehelpen.  
Sommigen zijn er nog maar pas bij, anderen sinds 5, 10, 25 jaar of zelfs meer, 
naargelang de tijd waarover ze beschikken één of meerdere dagen per week. 



 6 

Ik heb verschillenden gevraagd waarom ze naar Poverello komen en ze 
antwoordden: “om te helpen, om me nuttig te maken, ik heb vrije tijd en wil die aan 
goede werken besteden, ik ben op pensioen en wil vrijwilligerswerk doen, kunnen 
jullie mij gebruiken?” 

Sommigen die langer komen voegen hieraan toe: “sinds ik naar Poverello 
kom, heb ik andere mensen leren kennen, ik heb nieuwe vrienden gemaakt, er is 
een sfeer die je niet kunt uitleggen, een warme, familiale sfeer, iedereen probeert 
er het beste van te maken.  Men spreekt met elkaar, men werkt samen, men 
maakt er een goede dag van!” 

Er is veel miserie en het is niet altijd gemakkelijk, er moet een minimum 
aan discipline zijn, anders loopt alles in het honderd en kan men niet meer 
voortdoen.  Men moet tegenover iedereen rechtvaardig zijn, niet meer aandacht 
geven aan iemand die sympathiek over komt dan aan iemand die in een hoekje 
blijft zitten, of iemand die onbeleefd is, vuil  of dronken.  Maar er wordt ook veel 
gelachen en dat doet deugd. 

Y. zei me laatst: “sommige dagen zijn zeer zwaar, het is niet altijd 
gemakkelijk iedereen tevreden te stellen, ’s avonds wanneer ik thuis kom ben ik 
uitgeput... maar gelukkig... en als ik een keer niet naar Poverello kan komen, dan 
ontbreekt er iets, mijn week is niet compleet!” 

Ik heb me in Poverello geëngageerd omdat ik christen ben.  Daar heb ik 
de gelegenheid de waarden van het evangelie in de praktijk te brengen, het gaat 
er gemakkelijker dan in de alledaagse wereld, ik kom er andere personen tegen 
met dezelfde motivatie als ik.  In het evangelie staan veel mooie dingen.  Er is voor 
alles een antwoord, een aanwijzing, een piste om te volgen, misschien niet altijd 
dadelijk maar het helpt wel.  En om die weg te kennen en te begrijpen, lees ik elke 
dag een bladzijde uit het evangelie en zo begin ik de dag met meer vertrouwen. 

De vriendschap onder de medewerkers is ook zeer belangrijk.  Wanneer 
er een probleem is en men ziet geen oplossing, kan het helpen er met de anderen 
over te praten. 

 En er is ook de kleine kapel, een plaats waar men kan uitblazen en aan 
God vragen om de juiste antwoorden te vinden als men zelf geen oplossing ziet. 

Poverello is een echte levensschool voor alle leeftijden. 
Claire 

 

 

 

JAARMIS JAN VERMEIRE. 
Zoals elk jaar herdenken we op de laatste zaterdag van juli het overlijden 

van onze stichter en bezieler.  Dit gaat door op 25 juli om 11u te Sohier, in het 
kerkje waar hij de genade van de bekering heeft ontvangen.  Daarna gaan we 
naar de begraafplaats en eten samen onze meegebrachte picknick op de plaats 
waar de kampen doorgaan.   
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WEEKEND VOOR GEZINNEN. 
Met enkele gezinnen hebben we het plan opgevat om tijdens de grote 

vakantie in Heusden een gezinsweekend te organiseren. 
Dit weekend staat open voor gezinnen met kinderen, maar ook voor 

grootouders met kleinkinderen... 
Enkele activiteiten die op het programma kunnen komen zijn: een uitstap 

naar een natuurdomein, bezoek aan het mijnmuseum, boswandeling, fietstochtje, 
een (kindvriendelijke) bezinning rond Poverello, quiz... 

Het concrete programma zal afhangen van het aantal en de leeftijd van de 
deelnemers en van de mogelijkheden op dat ogenblik. 

Het weekend zal doorgaan van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus.   
Deelnemen kost 40€ per volwassene (voor het ganse WE), 25€ voor het 

eerste kind, 20€ voor het tweede kind, 15€ vanaf het derde kind.   
Wie interesse heeft kan iets laten weten op debark@poverello.be of 

011/425287.  Inschrijven kan tot 20 juli. 

 

 

 

 

SAMENKOMST IN BLANKENBERGE. 
Op zaterdag 19 september gaan we voor de vijfde keer naar Zee.  We 

starten ons samenzijn in de kerk van Blankenberge met een Eucharistieviering.  
Daarna gaan we naar het Casino waar een groep van Poverello Oostende ons van 
een maaltijd zal voorzien.  Na de middag volgt een wandeling op het strand en 
tijdens het vieruurtje is er animatie!  Nu nog hopen op de zon!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVERELLO LEUVEN VIERT FEEST. 
Op zaterdag 12 september 2009 vieren wij 20 jaar Poverello Leuven en 25 

jaar “Steunfonds voor Poverello”. 
In 1984 startte Jef Iliaens zijn werking voor Poverello Brussel. Samen met 

zijn vrienden organiseerden ze papierslagen om met de opbrengst aardappelen 
aan te kopen voor Poverello. Na verloop van tijd kochten ze ook andere 
voedingswaren aan. Op 8 september ’89 kunnen Jef en zijn vrienden ook in 
Leuven een Poverellohuis openen. 

Om deze dubbele verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, 
plannen we een aantal evenement in Leuven, met een grote viering in het 
weekend van 12 en 13 september 2009. Helaas kan Jef deze viering niet meer 
meemaken. In maart heeft hij ons verlaten. 
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Onze activiteiten zijn als volgt: 
Op 12 september om 15.00u houden we open deur met een groot straatfeest en 
optredens van o.a. “Andy & Di” en de “Gospelrats”. Bij deze gelegenheid willen wij 
al onze vrienden en sponsors uitnodigen om een kijkje te nemen in het huis waar 
wij dagelijks onze gasten ontvangen. 

Op 13 september nodigen wij onze vrienden, vrijwilligers en 
verantwoordelijken uit om deel te nemen aan onze dankviering om 10.00u. in de 
Sint Geertruikerk. Daarna voorzien wij een receptie met een panelgesprek over 
Poverello, armoede en de Franciscaanse spiritualiteit. Dit wordt gevolgd door een 
hapje en tapje. In de namiddag bieden wij ook de gelegenheid tot bezoek aan ons 
huis.  Meer informatie volgt in het krantje van september, maar noteer de data 
alvast in uw agenda. 

P. Jef Martens, 

 

 
 

 

ZATERDAG 7 NOVEMBER: ONTMOETINGSDAG VOOR MEDEWERKERS.  
EH. Juliaan Vandekerkhove komt ons vertellen over het leven en het 

engagement van Pater Damiaan.  Van daaruit willen we nadenken over ons 
engagement in Poverello.  De 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 15.30u.  
Gelieve boterhammen mee te brengen (soep en koffie worden ter plaatse 

voorzien). Inschrijven kan voor 15 oktober in de verschillende Poverello huizen, 
waar ook bijkomende informatie kan verkregen worden.  

Op 5 september komt EH. Biron in het Frans praten over Pater Damiaan.  
Deze dag verloopt volgens hetzelfde schema maar gaat door in Poverello aan het 
Noordstation (Groenstraat 105).   


