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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 
In dit krantje maken we een reisje langs de verschillende 

Poverellohuizen.   

In Brugge denkt men reeds aan het feest van volgend jaar, want dan 
bestaat Poverello er 25 jaar.  Als voorbereiding hierop krijgt de zaal tijdens de 
maand augustus een nieuwe vloer en zijn er ook schilderwerken gepland!    

In Antwerpen zit men nog volop in de verbouwingen.  Op dit moment 
wordt er dagelijks gekookt voor ongeveer 40 personen, maar zowel het 
onthaal als de keuken bevinden zich op de eerste verdieping.  Er is echter 
licht aan het einde van de tunnel.  Eind juni zal men de nieuwe keuken en 
zaal in gebruik kunnen nemen.  Zowel de gasten als de medewerkers kijken 
er naar uit want al dat trappenlopen is voor velen een grote inspanning.   

België-Belgique 

P.B.  

1099 Brussel X 
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In Brussel is er een feestje voor de medewerkers.  Het wordt een 
gezellige dag waarin elke Poverello-dag zijn ploeg met zang, voordracht, 
foto’s… zal voorstellen aan de andere equipes.  We zullen elkaar dus wat 
beter leren kennen en misschien komen er wel ‘verborgen’ talenten te 
voorschijn?   

In Banneux is het grote feest weer achter de rug.   Een heel speciaal 
dank u wel aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, bij het bereiden en 
bedienen van de maaltijden, bij het afwassen en opruimen…  Dank u wel.  
We kijken al met veel vertrouwen uit naar volgend jaar, want we hebben weer 
wat bijgeleerd en enkele nieuwe medewerkers hebben al toegezegd er 
volgend jaar (7/5/11) terug bij te zullen zijn.  Een speciale dank aan het Virga 
Jesse koor uit Hasselt dat de Eucharistieviering, voorgegaan door E.H. Palm, 
de rector van Banneux, heeft opgeluisterd met mooie meerstemmige zang!  
Dank ook aan de mensen van Banneux die de namiddag afsloten met een 
korte animatie.  Dank aan iedereen die dit feest heeft mee-gemaakt!  Op het 
einde kondigde het Russische gezin, dat reeds meer dan 5 jaar in Banneux 
verblijft, met veel dankbaarheid, aan dat ze de nodige papieren hebben 
verkregen om in België te blijven. We wensen hen veel geluk op hun verdere 
levensweg en zijn net als hen heel blij dat ze binnenkort, na veel geduld, hun 
leven verder zullen kunnen uitbouwen! 

In de Foyer te Banneux blijft het nakijken, sorteren en rangschikken 
van de tweedehands kledij een belangrijke activiteit voor de bewoners.  De 
donderdagnamiddag wordt er, rond de biljart, koffie gedronken, en ook 
regelmatig een verjaardag gevierd.  De zondagnamiddag is de winkel open 
voor het publiek.  De laatste maanden hebben ook de nieuwe bewoners van 
Notre Dame de la Fagne de weg naar de winkel gevonden.  Voor deze 
asielzoekers is het een plaats waar ze kledij kunnen bekomen, maar ook 
waar ze anderen kunnen ontmoeten.   

In Leuven is er nog een verlengstuk aan het feest van 25 jaar 
Steunfonds en 20 jaar Poverello.  Gasten en medewerkers stellen hun 
kunstwerken tentoon in de Molens van Orshoven.  De feestelijke opening 
gebeurde door Burgemeester Tobback, de koks van Poverello hadden 
gezorgd voor lekkere hapjes en een fruitig drankje.   

Op maandag 26 april hadden de koks en afwassers van Poverello 

Tongeren geen werk. Er stond namelijk een ‘Frietmobiel’ voor de deur en 
iedereen kon zijn bestelling (gratis) gaan afhalen.  Er werden meer dan 100 
porties bereid.  Dank u wel aan de initiatiefnemers: het was lekker en leuk!  

Vanuit Tielt trokken 22 kinderen naar Banneux voor een zingkamp.  
Dit Lentekoor, versterkt door het volwassen koor Amica onder leiding van 
Cindy, luisterde de Eucharistieviering op in het Heiligdom.  De aanwezigen 
waren aangenaam verrast door de jeugdige inbreng en er werd spontaan 
geapplaudisseerd.  Aan de bron in het heiligdom kwamen heel wat spontane 
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vragen naar boven.  Kinderen helpen ons om eenvoudig te worden en naar 
het essentiële te gaan, als wij er maar voor openstaan.    

Op de woensdag na Pasen, beleefden wij in Kortrijk een 
onvergetelijke dag. 

Wij waren genodigd in het Sint-Niklaasinstituut om er te genieten van 
een bijzonder vriendelijk onthaal en een feestelijk paasmenu: wachtbordje, 
voorgerecht van vis, kalkoenrollade met groentjes en kroketten, een 
dessertbord met gebakjes en chocolademousse en koffie. 

Talrijke leerkrachten en leerlingen van de afdeling Horeca verzorgden, 
op totaal vrijwillige basis, een perfecte dienst bij het bereiden en serveren van 
de heerlijke gerechten aan onze grote Poverellofamilie van een 120-tal 
aanwezigen. Allen stonden wij vol bewondering tegenover de dienstbaarheid 
van deze jonge mensen en hun leerkrachten midden in de schoolvakantie. Er 
stond een mooie foto van deze toffe groep in de plaatselijke krant. 

Het feestmaal werd afgesloten met een interessante quiz, degelijk 
voorbereid en voorgesteld door de leerlingen van de afdeling Verzorging. Er 
ontspon zich  een leuke concurrentiestrijd tussen de verscheidene tafels en 
‘de besten’  mochten de chocolaatjes mee naar huis nemen.    

‘Jongeren zijn zeker nog te bewegen voor positieve waarden en inzet’, 
zegt de  enthousiaste bezieler van die dag, godsdienstleraar Jef Carette. Er 
hadden zich zelfs te veel vrijwilligers aangeboden. De oproep naar de 
leerlingen en de leerkrachten was gebeurd naar aanleiding van hun 
‘solidariteitsdag’, waaraan ook Poverello een bijdrage had kunnen leveren. 

Wij verlieten het Sint-Niklaasinstituut met oprechte dankbaarheid! 

In Gent komt op dit moment heel wat volk over de vloer.  We stellen 
reeds een geruime tijd vast dat hier, in vergelijking met in andere 
Poverellohuizen, het aantal jongeren heel groot is.  Zonder hen te willen 
oordelen en noch minder veroordelen, en bewust dat er vanuit verschillende 
diensten al heel wat begeleidings- en vormingsmogelijkheden bestaan, roept 
dit bij vele medewerkers toch heel wat vragen op.   

Begin maart stonden de laatstejaarsstudenten van de Hotelschool Ter 
Duinen achter het kookfornuis in Poverello Gent.  Zowel voor hen als voor 
onze gasten was dit een leuke en aangename ervaring.  

Te Oostende werd het vijftig jarig kloosterjubileum van zuster Marie-
Claire, zuster van de Jacht, niet vergeten.  Op donderdag 21 mei werd zij, 
tijdens en na de wekelijkse Eucharistieviering om 18 u., verrast op een 
samenzijn met de vele medewerkers van Poverello.  Na 28 jaar in de 
Filippijnen gewerkt te hebben en vele jaren in België, is zij nu reeds 7 jaar 
dienstbaar in Poverello Oostende!  Proficiat en dank u wel namens ons allen!   

De Poverello van de Groenstraat viert zijn 20 jarig bestaan!  Hierover 
meer verder in het krantje.  

De jongeren die regelmatig een weekend in de  Ardennen verblijven 
zijn nog steeds gemotiveerd, ondanks de lange reis.  Dankzij het familiale 



 4 

samenzijn, de natuur en zeker ook de paarden blijken TV en 
computerspelletjes plots niet meer zo belangrijk.   De vakantiekampen 
hebben dit jaar als thema: ‘wat maakt mij gelukkig?’  Ze zijn allemaal 
volgeboekt.  

Sinds december 2010 verblijven er in het ontmoetingscentrum te 

Heusden negentig asielzoekers. Het Rode Kruis staat in voor al de praktische 
zaken en voor de begeleiding.  Wij, van Poverello uit, openen elke namiddag 
van 14 tot 17u. in het ‘Boshuis’ een onthaal waar we  koffie en frisdrank 
aanbieden.  En ook al is de eerste ontmoeting misschien een beetje vreemd 
en is de taal een handicap, na verloop van weken zijn we geen vreemden 
meer voor elkaar.  Zo leren we elkaar beter kennen bij een spel kaarten, 
dammen… een tijdje samen doorbrengen.  Iedereen is er trouwens welkom 
voor een koffie, een babbel of om een handje toe te steken.   

In Ronse blijven we uitkijken naar een ‘huis’ om te starten met een 
Poverello onthaal.  In afwachting komen we regelmatig samen om van 
gedachten te wisselen en na te denken over ‘armoede’ in onze samenleving, 
maar ook over onze eigen armoede.  Soms worden brieven van Jan Vermeire 
gebruikt als vertrekpunt en er wordt ook steeds tijd gemaakt voor gebed.  Wie 
hierover meer informatie wenst kan contact opnemen met zr. Emilienne 
(055/23.30.33).   

Wie meer wil weten over de werking van één van de verschillende 
Poverello huizen, er eens wil langs gaan om kennis te maken of wie 
overweegt om een handje toe te steken, is altijd welkom en neemt best 
contact op met de plaatselijke afdeling.   

Zoals jullie kunnen lezen leeft Poverello : vooral in de vele kleine 
dingen die er dagelijks gebeuren en dank zij de toewijding, de inzet en het 
gebed van hen, die misschien  nooit op de voorgrond komen.  Zij zijn de ware 
dragers van Poverello! Laten we hieraan elke dag verder bouwen. 

Johan 
 

 

 

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 31 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.    

 

 

 

ONZE OVERLEDENEN. 
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Tongeren : Onlangs overleed Marie, 75 jaar. Marie was de 
echtgenote van Jean, die zelf een drietal jaren geleden kwam te overlijden.  
Het koppel kwam zowat dagelijks voor een warm middagmaal, maar na de 
dood van Jean, was Marie een beetje verloren. De laatste tijd echter had zij 
opnieuw haar draai gevonden en was weer dagelijks van de partij.  

Marie overleed schielijk: terwijl ze de straat sneeuwvrij aan het maken 
was, stortte ze neer en stierf. Aangezien zij geen kinderen hadden en er 
weinig familie was, liet Poverello een dienst doen in de Tongerse basiliek 
voor haar nagedachtenis. 

Ook Gaby, de moeder van onze dagelijkse gast Xavier, overleed op 
66-jarige leeftijd. Gaby kwam niet zo regelmatig, maar was Poverello zeer 
genegen.  Ook zij, kwam plotseling te overlijden. Haar zoon Xavier vond haar 
in haar woning, maar hulp kon helaas niet meer baten. Gaby was een 
verzorgde en vriendelijk vrouw.  

We zullen haar en ook Marie blijven gedenken in onze gebeden. 
    Hervé 
“Ik droomde en zag dat het leven vreugde was. 
Ik leefde en zag dat het leven dienen was. 
Ik diende en zag dat dienen vreugde was”  (Tagore) 

Dit is de tekst die op het gedachtenisprentje van Jeanne (72j.) staat. 
Het is een samenvatting van haar leven en inzet in Poverello Tongeren, 
Banneux en Heusden.  Samen met Dictus waren ze er elke week: om te 
koken (dat kon ze goed), om te werken (dat kon ze ook goed), om veel te 
babbelen en te luisteren. 

Haar eerste uitstap, toen ze wist dat ze ziek was, was naar Banneux 
om daar te midden van diegenen die haar dierbaar waren in Poverello het 
sacrament van de zieken te ontvangen, om daarna samen dit te vieren. Ook 
dit was Jeanne: vieren waar het kon, met zoveel mogelijk mensen om haar 
heen.  

Over haar ziekte en ongemakken sprak ze vrijuit. Ze vocht om te 
leven; om Nieuwjaar te halen; om het vormsel van haar kleinzoon te mogen 
meevieren. 

Haar laatste reis was naar Poverello. Haar laatste gesprek was over 
Poverello. “Poverello is de mooiste tijd van mijn leven geweest”, waren haar 
afscheidswoorden, enige dagen voor haar dood. 

“Zorg goed voor mekaar!”, die raad gaf ze ons ook nog mee. 
Op zondag 14 maart was haar lijden voorbij, maar ze is nog bij ons, 

dat heeft ze ons ook beloofd. 
Aan Dictus, aan haar kinderen en kleinkinderen: Dank voor deze 

sterke vrouw. 
Philo  
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Brugge : Op 30 maart 2010 is in Brugge Marie-Louise overleden, wij 
noemden haar Loutje.  Lou was reeds een hele tijd ziek en heeft haar ziekte 
niet meer kunnen overwinnen.  

Lou was een diepgelovige vrouw, één van de “oud-strijdsters”, 
inderdaad: van in het prille begin was zij medewerkster  in Brugge. Poverello 
was een stuk van haar leven geworden, met hart en  ziel was ze er voor de 
onthaalden in de zaal, maar ook, voor de collega’s medewerkers. Een  zon in 
huis! 

Eender wat er te doen was in Poverello, Lou was er altijd om bij te 
springen; te helpen of om plezier te maken. 

“Vrijwilliger zijn in Poverello is niet alleen openstaan voor je 
medemens maar je krijgt er ook zoveel voor terug, een glimlach; een 
handdruk en veel vriendschap”, zo vertelde iemand die van dezelfde 
dagploeg was als Lou. 

Lou was een moedige; nederige; dienstbare zeer gelovige vrouw, de 
Heer was haar sterkte en troost. 

Loutje moge je nu, samen met je man Marcel, de vrede en vreugde 
vinden bij Hem die je sterkte en troost gaf.     

Frans  

Brussel : In april is Denisken overleden.  Zij kwam in Poverello helpen 

sinds meer dan 25 jaar.  Vijf dagen na haar is ook Jozef, haar zieke en 
bedlegerige echtgenoot, gestorven. 

Denisken maakte zich vooral verdienstelijk op maandagavond.  Zij 
vervulde de rol van kapster, herstelde de kleren van de mannen die hier 
overnachten en was voor hen een aanspreekpunt door haar discrete en 
vriendelijke aanwezigheid. 

Bij een bezoekje enkele maanden geleden vertelde ze hoe zij in 1944 
oorlogswees werd.  Zij was toen 13 jaar.  In de klas had de zuster gezegd : 
"Als er u iets ergs zou overkomen, herhaal dan 'Jezus, barmhartigheid -
 Jezus, barmhartigheid' en er kan u niets gebeuren."  Op een nacht storte het 
huis in ten gevolge van een bombardement.  Zijzelf en haar ouders bevonden 
zich onder het puin.  Toen zij daar lag (met naast haar haar stervende 
moeder) heeft ze dat schietgebedje telkens herhaald.  Ze zei : "Gedurende 
die zes uur (vooraleer men haar van onder het puin kon bevrijden) heb ik 
nooit echt grote angst of paniek gekend.  Waaraan heb ik het te danken dat ik 
dit heb mogen overleven ?"  Dit is echt typisch voor Denisken die 
een oprechte dankbaarheid uitstraalde en op een eenvoudige wijze getuigde 
van haar geloof. 

Lucien 

Dominique (52 j.) hielp mee in Banneux en Brussel.  Hij is plots 
overleden.  We zijn dankbaar om wat hij voor ons heeft gedaan.  Aan Andrea, 
zijn vrouw, en aan zijn ouders wensen we veel sterkte toe bij zijn plotse 
overlijden.  
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Jean Claude  (+ 60 .) kwam regelmatig eten.  Een grote verteller was 
hij niet.  Hij is plots overleden.   

Frans (79 j), met mijn gedachten verwijl ik bij jou, je bent zo 
onverwacht van ons heengegaan.  In de afscheidsviering hebben wij mogen 
ervaren hoe graag je gezien werd door vele mensen.  Op het afscheidsprentje 
lezen we:"Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen 
al wat waard is, om niet te vergeten." 

Je was in al je eenvoud een mens, met een warm kloppend hart, die 
in stilte zoveel goed gedaan heeft. 

Acht jaar lang kwam je, bijna wekelijks, de woensdag vanuit Bornem 
naar Poverello. 

Samen met andere vrijwilligers begon dan de grote schoonmaak van 
"de Tanneur". Het ging er levenslustig aan toe, want er werd gelachen.  
Daarna volgde een babbel met een goede tas koffie door jou zelf 
opgeschonken. 

Ook was je gespecialiseerd in het herstellen van lekkende kranen.  
Soms was het de elektriciteit die het liet afweten, of een verstopte riool,enz.  
We zegden dan:"Frans vindt wel een oplossing!" 

Er zijn heel veel deugddoende herinneringen waarvoor wij je zeer 
dankbaar zijn.  Je was een mens met een gezonde levensfilosofie, we 
hoorden je zo graag vertellen over je ervaringen gekruid met wijsheid en 
humor. 

Hartelijk dank, Frans, om wie je was onder ons.  We zullen je niet 
vergeten.  Je mag nu rusten bij de Gever van alle leven.   

Zr. Hilde 

Banneux : Emiel (66 j.) verbleef in Brussel en de laatste jaren in 
Banneux.  Tijdens het kerstfeest speelde hij nog op zijn mondmuziekje en 
genoot hij van het verdiende applaus.  Alhoewel hij eerder teruggetrokken 
was, werd hij door iedereen gewaardeerd.   

André (52 j.) woonde pas twee weken bij ons.  Hij was heel tevreden 
en vertelde aan zijn kennissen dat hij eindelijk een huis had gevonden waar 
hij de rest van zijn leven wilde blijven.  Ondanks zijn kwetsbare gezondheid 
werden we allen verrast door zijn plotse heengaan!   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POVERELLO GROENSTRAAT VIERT 20 JAAR. 
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In september 1990 opende de kleine Poverello (zoals het toen 
genoemd werd) zijn deuren in de Groenstraat 117, niet ver van het 
Noordstation.  Op initiatief van Pater André Lemenu van de parochie Sint Jan 
en Nicolaas en de dekenij was men op zoek naar een manier om degenen, 
die soms in grote nood in de wijken rond het Noord station ronddoolden, te 
kunnen helpen.    Er ontstond al vlug een kleine groep die het project droeg in 
gebed en de Heer leidde hun weg naar Poverello, waar ze goed onthaald 
werden door Jan Vermeire.  Men vond er antwoord op de noden van de 
bejaarde en eenzame mensen uit de wijk, die zochten naar een veilige plaats 
waar ze uit hun eenzaamheid konden komen en een familie vonden.   

Het OCMW van Schaarbeek zond al vlug mensen, die soms in zeer 
slechte omstandigheden leefden, door naar de Groenstraat.  Ook andere 
sociale diensten verwezen mensen door en het aantal maaltijden steeg 
voortdurend. 

Het kleine zaaltje van de 117 werd te klein en we kregen de kans om 
te verhuizen naar nr. 105, een gebouw dat heel wat meer mogelijkheden 
bood.  Vrijwilligers uit de Zuinigheidsstraat hebben geholpen om het gebouw 
op te knappen en in april 2000 was het klaar.  Met de nieuwe opening hebben 
we ook ons 10 jarig bestaan gevierd.   

Vandaag zijn het meer de daklozen, de mensen zonder papieren die 
naar Poverello komen… maar de familiale geest  is gebleven… iedereen 
wordt er hartelijk onthaald. 

Op zondag 12 september vieren we ons 20 jarig bestaan! 
Op het programma: 
11u.  Eucharistie voorgegaan door Mgr. De Kesel (gewezen bisschop 

van Brussel en nu van Vlaams Brabant) in de kerk Sint Jan en Nicolaas 
(Brabantstraat, aan het Noordstation).  

13u. Aperitief en kleine lunch voor wie meevierde. 
Tussen 14 en 16u. opendeur in Poverello Groenstraat 105, foto’s van 

20 jaar… verjaardagstaart… terugzien van vroegere vrijwilligers… ontmoeting 
met sympathisanten en vrienden uit de buurt… 

Iedereen welkom!  Graag een seintje op 0495/41.13.08 of per mail: 
m.grevisse@skynet.be  om uw aanwezigheid te melden.  

Bedankt en tot weldra!    
Mireille 
 
 

Een ontmoetingsdag te Brussel: zaterdag 23 oktober over de 
mensen die aan de rand van onze samenleving belanden met een 
uiteenzetting door Dr. Dirk Dewachter, Psychiater, diensthoofd gezinstherapie 
aan het Universitair Centrum KU Leuven.   


