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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

De start van het nieuwe jaar is weer achter de rug.  In de verschillende 
afdelingen van Poverello wordt van deze gelegenheid gebruikt gemaakt om 
samen te komen met de medewerkers.  Zo’n nieuwjaarsbijeenkomst is op de 
eerste plaats een kans om eens wat tijd te maken voor elkaar.  Op de 
‘gewone’ dagen komt het werk meestal op de eerste plaats. In sommige 
Poverellohuizen worden ook de partners van de vrijwilligers uitgenodigd.  Zo 
ziet men eens het werkterrein van de partner en maakt men kennis met 
collega’s, waar men waarschijnlijk al heeft horen over vertellen.  Doordat de 
meeste medewerkers 1 dag per week komen meehelpen heeft elke dag een 
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beetje zijn vaste groep.  Het is dus ook een uitstekende gelegenheid om de 
mensen van de andere dagen eens te ontmoeten.   

Overal was het een zeer hartelijke bedoening.  De toewijding en het 
enthousiasme van de medewerkers voor ‘hun’ Poverellohuis is echt  voelbaar.  
Ook het medeleven met de medewerkers die er omwille van ziekte niet bij 
zijn, trof me zeer.  Zij blijven tot de Poverello familie behoren!  

Van deze gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om iedereen te 
bedanken voor de inzet van het voorbije jaar en om ook al vooruit te kijken 
naar wat het komende jaar zal brengen.  We proberen echter ook de 
praktische punten even te overstijgen en stil te staan bij het Poverello 
gebeuren.  Het is immers heel belangrijk dat we ons engagement samen 
blijven uitdiepen.  Wat we zien, horen of voelen in Poverello, moet vragen bij 
ons blijven oproepen.  Wij mogen dit niet gewoon worden en normaal gaan 
vinden.  Elke ervaring, elke ontmoeting is een kans, een uitnodiging om te 
groeien.  Om het met de woorden van Jan Vermeire te zeggen: een kans om 
aan mezelf te werken, een kans om een ‘beter’ mens te worden.   

Als we hier niet samen over nadenken en van gedachten wisselen, 
blijven we steken in onze eigen mening en kan ook Poverello niet evolueren.   
Het is een middel om ons engagement te voeden, hetgeen zowel het onthaal 
als de gemeenschap ten goede komt.  Terwijl men regelmatig dezelfde taken 
uitvoert en dezelfde personen ontmoet, is het toch ook elke keer nieuw, 
telkens een nieuwe kans om er het beste van zichzelf in te leggen.  Is dit niet 
de grote uitdaging, de opdracht om onze inzet in Poverello met veel bezieling 
te blijven doen?  En dat zal ook aanstekelijk werken voor iedereen met wie 
we samenwerken.  

Ook hier wil ik enkele woorden van Jan aanhalen: “…maar met mijn 
schamele krachten ben ik rap uitgeput.  Ik heb de Meester van de Liefde 
nodig om mijn hart open te stellen.”   

Tijdens samenkomsten met medewerkers komt bij mij regelmatig de 
vraag op : maar hoe komt het dat wij hier nu samen zijn?  Wie heeft ons hier 
samengebracht?  En dan denk ik dat het enige antwoord is: de poverello, de 
kleine arme.  Vanuit de oproep die uitgaat van mensen in nood enerzijds, en 
vanuit onze verantwoordelijkheid als mens, als christen om de andere in nood 
te helpen anderzijds, vinden we elkaar in Poverello.   

De medemens in nood is de persoon die op de deur van ons hart 
komt klopt en vraagt : durft gij uw hart voor mij open te zetten?  Durft gij mij 
met mijn pijn, verdriet en zorgen even binnen te laten?  Het is een 
confronterende vraag die ik kan weg duwen met: geen tijd, heb zelf al 
problemen genoeg, doe er zelf iets aan, ga naar een sociale dienst, hier 5 
euro…  Deze reacties verdienen ook wel begrip en worden in vele situaties uit 
onmacht geformuleerd.  Het gevolg is echter dat het leven gewoon door gaat.  
Ik heb de deur van mijn hart niet geopend, niet durven openen.    
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Ik ben ook van mening dat men niet altijd op zo’n vraag kan ingaan 
als men alleen is.  Wil men deze vraag echt proberen te beantwoorden 
dan moet men met anderen naar een antwoord zoeken.  Dit lijkt me nu 
juist de sterkte van Poverello: alleen kunnen we niets, maar samen wordt 
heel wat mogelijk.   

Door de nood van mijn medemens te overwegen, samen met 
anderen die er voor open staan, wordt dikwijls duidelijk wat wij kunnen en 
wat niet.   Het samen zoeken naar een antwoord is al een beetje op weg 
gaan.  Het betekent dat men de vraag ter harte neemt en echt wel iets van 
de nood wil lenigen.  Het antwoord is soms zeer genuanceerd en wat men 
kan doen niet veel, maar het is een begin.  Wie deze stappen zet gaat op 
de weg.  Ook in Poverello stellen we vast dat we aan de armoede van 
onze maatschappij en de individuele vragen die op ons af komen soms 
weinig kunnen verhelpen.  Op korte termijn kunnen we soms maar heel 
weinig veranderen, maar toch kan dit na jaren het verschil maken.  De 
aanwezigheid van een broederlijk onthaal, gedragen door vele zeer 
verschillende mensen, kan veel betekenen, zelfs voor mensen die nog 
nooit binnen gekomen zijn. Vooral als er vanuit respect vertrouwen 
ontstaat en liefde groeit.   

Uiteindelijk staat men niet (meer) tegenover elkaar als 
hulpbehoevende en weldoener.  We zijn collega’s, mensen, elk met ons 
eigen verleden en met onze eigen toekomst, die gaandeweg iets voor 
elkaar betekenen.  In de ontmoeting van mensen die een stukje van hun 
leven delen wordt geven krijgen en krijgen geven.  De noodlijdende die 
ons vraagt ons hart open te stellen, helpt ons op de weg naar het echte 
geluk.  Kan men gelukkig zijn met een gesloten hart?  Moeten we niet 
dankbaar zijn als we al iets voor een ander mogen doen?  Wat we zijn, 
wat we bezitten hebben we gekregen, en als we ervoor gewerkt hebben 
dan is het omdat we de kracht en de talenten ervoor hebben gekregen.  
Onze verantwoordelijkheid ligt erin hoe we omspringen met hetgeen aan 
ons is toevertrouwd.     

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen en opdrachten.  De 
leiders van de volkeren staat een enorme taak te wachten op velerlei 
vlakken: milieu, tewerkstelling, vrede, tegenstellingen tussen arm en rijk, 
volksverhuizingen, klimaatveranderingen…  Maar op elk van deze 
terreinen zullen we ons ook als mens moeten inzetten.  En daarvoor 
hoeven we niet te wachten tot het ons wordt opgelegd door de overheid of 
door noodzaak.   

Er zijn twee manieren om op deze noden te reageren : voor mezelf 
en voor de mijnen zorgen en mij veilig stellen of het samen doen.  We 
zullen elkaar nodig hebben om deze problemen aan te pakken.  Er zijn 
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twee mogelijkheden: eigenbelang of solidariteit.  Ofwel brengen de noden 
ons dichter bij elkaar, ofwel worden de tegenstellingen nog groter.  Het is 
trouwens niet zeker dat we ongelukkiger zullen zijn als onze voorrechten 
en verworvenheden zullen inkrimpen.  Misschien is het tegendeel wel 
waar!  

Velen worden zich ervan bewust dat het zo niet verder kan 
evolueren.  De enorme solidariteit voor Haïti is er een voorbeeld van.  In 
de verschillende huizen van Poverello komen regelmatig mensen zich 
aanbieden die zich ten dienste willen stellen en een stukje van hun leven 
willen delen met mensen die aan de rand van de samenleving zijn terecht 
gekomen.  Daarmee zijn de problemen natuurlijk niet opgelost.  Wij 
nemen de taak van de overheid niet op ons maar voor sommige mensen 
kunnen we iets betekenen en zij voor ons.  Het is dat druppeltje op die 
hete plaat.  Maar in Poverello vormen die vele kleine druppeltjes samen 
een kleine bron.   

Het lijkt me een beetje een vorm van Kerk-zijn.  In alle vrijwilligheid, 
in alle kwetsbaarheid en met zoveel menselijke beperkingen toch samen 
iets proberen op te bouwen vanuit het geloof in de Liefde die angst, 
egoïsme… en zelfs de dood heeft overwonnen.  

Zalig Pasen. 
Johan 

 

EEN TENTOONSTELLING IN LEUVEN 
De gasten en de vrijwilligers van Poverello Leuven stellen hun 

schilder-, teken-, beeldkunst tentoon.  Dit gaat door in de Molens van 
Orshoven, in de buurt van de vaart en Inbev te Leuven. 
Opening op donderdag 29 april om 18u30;  Deze tentoonstelling is elk 
weekend van mei toegankelijk van 10u00 tot 17u00. 
Meer inlichtingen: Poverello Leuven, 0479/938 777 

 

EEN KLEINE ANEKDOTE. 
We ontvingen een storting van de familie van een 95 jarige, die 

gevraagd had om een sobere uitvaart.  Het verschil moest aan Poverello 
geschonken worden met de wens erbij: koop er gebruiksmateriaal mee 
zodat ik daarin kan verder leven.  Geef desnoods aan die koffiezet of de 
mixer of… mijne naam.  Ze werd Tereske genoemd.  Zo blijf ik ook op 
deze manier een beetje verder leven want: wie geeft die leeft!  

Dank u wel aan de tienduizenden die verder leven in het Poverello 
gebeuren! 

ONZE OVERLEDENEN. 
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We hebben afscheid moeten nemen van Gaby (66j.).  Pas enkele 
maanden geleden ging ze op medisch onderzoek.  Na enkele weken 
hoorde ze dat er geen behandeling meer mogelijk was.  Het was voor 
haar, voor Octaaf, haar man, voor gans de familie en ook voor ons, als 
een donderslag bij heldere hemel.  Reeds meer dan 25 jaar was zij een 
medewerkster die veel achter de schermen werkte.  In de tijd voor de 
computer hielp zij met het zetten van het krantje, het bijhouden van de 
adressen op fiches en ook de boekhouding nam zij voor een groot deel op 
zich.  Zij heeft dan ook de omschakeling naar de informatica mee helpen 
realiseren in Poverello.   

Toen ik haar in december bezocht trof me haar bereidheid om nog 
dingen te helpen in orde brengen, maar ook haar zin voor realiteit (“want 
het moet ook na mij nog verder gaan”).  Zij voelde zich niet onmisbaar, 
maar wilde dat alles zo goed mogelijk verliep.  Zij moest van veel zaken 
afscheid nemen.  We spraken af om nog eens samen te komen met de 
vrijwilligers in Brussel.  Maar het heeft niet meer mogen zijn.  Haar 
krachten namen af, ze werd vlugger moe en de laatste week is het heel 
snel gegaan.   

Lieve Gaby, de laatste maanden was je je er steeds meer van 
bewust dat we niet geboren zijn voor dit leven, maar dat we op doortocht 
zijn.  We stonden verwonderd van je kracht en gedrevenheid om er toch 
elke dag opnieuw het beste van te maken voor je familie, die op haar 
beurt trachtte je zo goed mogelijk bij te staan.   Dank u wel voor alles!   

Beste Octaaf en familie put moed en levenskracht uit wie Gaby 
was en voor jullie altijd zal blijven.   De Liefde heeft het laatste woord! 

Florent was een graag geziene man in Brussel.  Hij was er ook bij 
toen we in 2008 een week in Cité Saint Pierre te Lourdes verbleven.  Dit 
was voor hem zeker een mooie tijd waar hij echt van genoten heeft. In 
februari 2009 verhuisde hij naar Poverello Banneux.  In het begin vroeg 
het wel wat aanpassing, maar meer en meer vond hij zijn plaats in het 
gebeuren.  Zo hielp hij mee in de tuin, zong in het koortje en was dikwijls 
bij het gebed of de donderdagnamiddag in de Foyer om te biljarten.  Ook 
op kerstdag zou hij meekomen om te zingen tijdens de Eucharistieviering 
in Brussel, maar het heeft niet mogen zijn.   We missen hem een beetje 
en we zullen hem zeker niet vlug vergeten!  

In de homilie vertelde pastoor Jozef, die in de kamer naast hem 
woonde, dat Florent nooit veel lawaai maakte in zijn kamer. Hij was altijd 
heel stil maar ik wist dat hij aan de andere kant van de muur was.  Nu is 
hij er ook nog, we horen hem niet, we zien hem niet, maar hij is aan de 
andere kant, de muur is nu juist een beter dikker.   
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Te Banneux overleed de ere rector van het Heiligdom; E.H. 

G.Voncken (90j).  Van 1982 tot 1990 was hij rector van het heiligdom.  
Tijdens deze periode werd de grote kerk gebouwd en startte de 
vernieuwing en uitbreiding van de Hospitaliteit voor het onthaal van de 
zieken.  Het pausbezoek in 1985 was zeker een hoogtepunt.  In 1988 
kwamen we met Poverello een eerste keer op bedevaart naar Banneux.  
Als er vanuit deze eerste contacten ook een Poverellohuis in Banneux is 
ontstaan is het zeker ook aan hem te danken.  Als aalmoezenier van het 
leger was hij reeds in contact gekomen met Jan Vermeire toen deze 
conferenties gaf over seksuele vorming voor Milac.  Zowel voor E.H. 
Voncken als voor Jan Vermeire werd de komst van Poverello in Banneux, 
bij de Maagd der Armen,  ervaren als het werk van de Voorzienigheid.  Wij 
zijn hem en zijn naaste medewerkers nog steeds heel dankbaar voor het 
vertrouwen dat we hebben mogen ervaren.  We zullen blijven proberen 
om in de nabijheid van het heiligdom een teken te zijn van respect voor de 
gekwetsten, hoop voor de moedelozen vanuit de eenvoud en de kracht 
van de Liefde.      

 

ONTMOETING MET BR. VINCENZO. 
Broeder Vincenzo, een pater franciscaan die enkele jaren geleden 

meewerkte als vrijwilliger in Poverellowas onlangs in België.  Voor hij 
terugkeerde naar Rome hebben we hem uitgenodigd om te komen 
vertellen over hoe zij in deze tijd de spiritualiteit van Franciscus beleven.  
Uit zijn getuigenis hier enkele gedachten die ons zeker ook kunnen helpen 
en inspireren bij ons engagement in Poverello.  

Gaan staan op de kruispunten, de spanningsvelden in onze 
samenleving: 

• Enerzijds hebben we de mondialisering van de wereld en 
anderzijds gaat men opzoek naar kleinschalige projecten. 

• We stellen vast dat het geweld zowel op grote en kleine 
schaal toeneemt terwijl er gepoogd wordt om de vrede een kans te geven 
door verbroedering en geweldloos verzet.    

• Terwijl men vaststelt dat er in culturen en godsdiensten een 
tendens bestaat tot fundamentalisme probeert men ook de dialoog een 
kans te geven en het multiculturele positief te benaderen.   

• In onze maatschappij moet alles snel gaan en is het een 
kwestie van produceren en consumeren maar tegelijkertijd neemt de 
vraag naar verdieping, naar symbolen en religie toe.  

Voor Franciscus was het belangrijk om zijn geloof te beleven en te 
getuigen van de vreugde.  De vreugde is een teken van authenticiteit van 
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het geloof en werkt aanstekelijk. Hij schreef zijn Zonnelied in een periode 
dat hij zwaar beproefd werd.  

De franciscanen willen terug naar de spiritualiteit van hun stichter. 
Een spiritualiteit van de gave: alles komt van God en alles is van 

God. Men mag zich niets toe-eigenen.  

• We hebben alles gratis ontvangen.  Laten we onze talenten 
gebruiken en ten dienste stellen en zo op onze beurt doorgeven. 

• Houden we ons aan niets vast zodat we vrij zijn om Christus 
te ontvangen.  Dit vraagt een nieuwe kijk op alles wat ons kan overkomen, 
op alles wat we hebben en niet hebben… Het bezorgt ons een grotere 
innerlijke vrede.  Deze innerlijke vrijheid zal ons op weg zetten naar de 
vreugde van de dienstbaarheid.     

• De meest elementaire gave voor Franciscus was het 
Evangelie: drager zijn van het Evangelie betekent concreet:  

o De wereld positief, met sympathie bekijken in plaats 
van hem te veroordelen. 

o Positieve relaties opbouwen en zich afzetten tegen 
angst 

o Gaan staan op de breekpunten van de samenleving 
Deze mooie getuigenis nodigt ons uit om terug te keren naar het 

Evangelie, om het te durven beleven en de vreugde van de gave te 
herontdekken. 

Mireille 

 
DE POVERELLO PONYKAMPEN  

De kampen in augustus zijn reeds volzet maar voor volgende kampen 
in juli zijn nog enkele plaatsen vrij:  

• 3
de

 en 4
de

 leerjaar : 11/7 tot 16/7; 25/7 tot 30/7;  

• 5
de

 en 6
de

 leerjaar+ 1 ste mid : 18/7 tot 23/7,   
De kampen beginnen de zondag rond 16u en eindigen de vrijdag om 

16u.  De ouders zorgen voor het brengen en het afhalen van de kinderen.  De 
prijs voor het kamp bedraagt 95 €.   

Voor meer informatie: Zuster Nera ( Poverello Tielt ): 0473/48.16.06  

 

WEEKEND VOOR KINDEREN TE BANNEUX.  
Voor kinderen vanaf het 2de leerjaar wordt er van 12 tot 14 mei een 

zang en spel driedaagse georganiseerd te Banneux. Bijdrage: 35 euro  
Voor informatie en inschrijving: Zuster Nera ( Poverello Tielt ): 

0473/48.16.06    

ZATERDAG 8 MEI:ONZE JAARLIJKSE BIJEENKOMST IN BANNEUX. 
Wie samen met ons wil vieren, danken en bidden om de inzet van de 

vele medewerkers, om de steun van zovele vrienden, om het respect en de 
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vriendschap die we mogen ervaren wordt op zaterdag 8 mei verwacht in 
Banneux.  

11u00: Gebedsweg aan de verschijningskapel  
11u30: Eucharistieviering in de Boodschapskapel  
13u00: maaltijd in Poverello  
15u30: animatie  
16u00: Koffie en koeken  
Vanuit de verschillende Poverello -huizen vertrekken er bussen. 

Sympathisanten die willen aansluiten bij een Poverello groep nemen best 
contact ter plaatse voor 18 april. Wie met eigen vervoer komt is natuurlijk ook 

van harte welkom!    

 

EEN ONTMOETINGSDAG IN BRUSSEL OP ZATERDAG 24 APRIL: JAN 

VERMEIRE, DE EERSTE MEDEWERKER? 
Om Poverello echt te kennen moet men weten hoe en door wie het 

werd opgericht.  Voor Jan Vermeire, onze stichter, was de bekering de 
belangrijkste aanzet tot het oprichten van Poverello.  Maar vanuit welke 
ervaring heeft hij Poverello uitgebouwd?  Hij was kind van zijn tijd, een 
slimme leerling, een geëngageerd scout, een toegewijd dokter, een 
seksuoloog die taboes doorbrak…   

Tijdens deze dag willen we samen, vanuit het verhaal van Jan, 
nagaan hoe Poverello gegroeid en geëvolueerd is.  Jan Vermeire is immers 
niet alleen de stichter, maar was ook de eerste medewerker die al gaande de 
weg ontdekt heeft samen met de anderen.   

De dag begint om 10.30u en eindigt om 16.30u en 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 tot 17 april in de verschillende Poverello 
huizen. 

 

EEN HANGAAR… 
Omdat we soms voeding aangeboden krijgen in grote hoeveelheden 

overwegen we om op centraal gelegen en gemakkelijk te bereiken locatie een 
soort hangaar te organiseren (ergens rond Brussel of Leuven). De bedoeling 
is om de voeding te kunnen centraliseren en stokkeren en van daaruit ook te 
verdelen over de verschillende Poverellohuizen.   Personen die ons bij deze 
zoektocht willen helpen of die hieraan willen meehelpen kunnen telefoneren 
naar 0497/715491.  Alvast bedankt op voorhand.   


