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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 
Poverello is gekend als een ontmoetingsplaats waar vrijwilligers 

maaltijden, en op sommige plaatsen ook verblijf, aanbieden aan mensen die 
het moeilijk hebben.  Dit is ook onze belangrijkste activiteit.  Jan Vermeire, 
onze stichter, noemde Poverello ook een ‘levensschool’.  In de brieven die hij 
in het krantje schreef, gebruikte hij het woord driemaal.  Je vind de  citaten 
verder in dit krantje.   

Door de ontmoeting met noodlijdenden wordt Jan geconfronteerd met 
zijn eigen beperkingen en tekortkomingen.  Hij ontdekt zijn kleinheid en 
armoede.  Dit is voor hem geen oorzaak van frustratie, integendeel, het leidt 
uiteindelijk tot authenticiteit, de echte waarden van het leven, dankbaarheid 
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en innerlijke vrede.  ‘Leren leven in Poverello’ betekende voor Jan ‘proberen 
een goed mens te zijn’.   

Poverello is een school om een ‘goed’ mens te worden, een 
barmhartig, of zoals ik ook wel eens gelezen heb, een ‘warm’hartig mens.  Als 
een medewerker zich komt aanbieden om af te wassen, op te dienen, te 
koken, schoon te maken… zou men hem eigenlijk ook wel kunnen vragen om 
bij die taken ook te willen proberen een ‘goed’ mens te zijn.  Het lijkt me zelfs 
even belangrijk als de taak die we uit te voeren hebben, en het zal de ‘karwei’ 
een heel andere dimensie geven.  Hiervoor kan Poverello een goed 
oefenterrein zijn.  Elke keer we iemand ontmoeten, kunnen we dit oefenen: 
als iemand ons iets vraagt, wanneer iemand vriendelijk voor ons is, maar 
misschien nog het meest als we onheus menen behandeld te worden!   

Een ‘goed’ mens zijn betekent niet altijd ‘ja’ antwoorden, geven wat 
men vraagt, gratis uitdelen, zijn taak plots in de steek laten om iemand een 
pleziertje te doen…  Voor mij lijkt dit op de eerste plaats aanwezig zijn, 
luisteren en antwoorden met respect en begrip.   

Maar waarom zou men proberen om een goed mens te zijn?  Men kan 
er geen geld mee verdienen, men lijkt op zijn minst naïef -zeker als anderen 
ervan durven profiteren- en  het kan zo tijdrovend zijn.  Mij lijkt het dat elk 
mens geroepen is om een goed mens te zijn.  Het is de weg om te worden 
wie we zijn, enkel zo kunnen we het echte geluk ontdekken en doorgeven: de 
Liefde.   

Kunnen we daarvoor echter de inspiratie en energie altijd uit onszelf  
halen?  Ik vrees van niet.  Mensen die goed zijn voor mij en voor anderen zijn 
een voorbeeld.  Mensen die mij graag zien geven mij kracht.  Maar ook het 
voorbeeld van Jezus en zijn onvoorwaardelijke liefde voor mij en voor elke 
mens, zijn essentiële elementen opdat de bron in mijn hart niet zou opdrogen. 
Of om het met de woorden van Jan te formuleren: “Iedereen kan proberen de 
anderen graag te zien, maar met mijn schamele krachten, ben ik rap uitgeput. 
Ik heb de Meester van de Liefde nodig om dat pover hart voor anderen open 
te stellen. 

Elk mens wordt op bepaalde ogenblikken heel concreet met zijn eigen 
beperkingen en die van zijn medemensen geconfronteerd.  Bij ziekte, bij het 
ouder worden, bij een geboorte of bij een overlijden… ervaren we dat wij niet 
de meesters van het leven zijn.  Vele elementen hebben we niet zelf in de 
hand: de natuur met droogtes en overstromingen, ziektes die ons kunnen 
overkomen, onze beschaving die soms een trein lijkt die voortraast zonder 
sporen.  Zelfs bij ons eigen functioneren ondervinden we soms dat we niet de 
sterke en zelfzekere mens zijn die alles onder controle heeft.  Op zo’n 
ogenblikken voelt men zich klein en machteloos.  Men zou misschien wel 
willen opgeven omdat het niet meer lukt.  Is het dan nog wel de moeite om 
opnieuw te proberen?  
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Ook in de verschillende Poverellohuizen zijn er momenten dat men 
zich afvraagt: hoe moet het nu verder? Als trouwe medewerkers wegvallen 
door ziekte en men stelt vast dat  anderen een dagje ouder worden, wordt mij 
wel eens gevraagd : hoe zal dat in de toekomst gaan met Poverello ?  Dan 
moet ik eerlijk bekennen dat ik hierop niet echt kan antwoorden en dat ik ook 
niet weet wat de toekomst zal brengen.  We blijven er gewoon elke dag 
opnieuw voor gaan; voortdoen en vertrouwen dat het niet onze Poverello is, 
maar de Poverello van de Heer.  En het zou niet de eerste keer zijn dat, als 
de nood het hoogst is, er mensen toekomen als van God gezonden.  Deze 
‘zwakte’ is terzelfdertijd een sterkte in Poverello.  Terwijl wij enkel ons best 
kunnen doen, mogen en kunnen we niet anders dan erop vertrouwen dat de 
Heer met ons op weg is.   

Dit betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat, bijlange niet.  Het 
betekent wel dat we in moeilijke momenten en zelfs bij tegenslagen blijven 
geloven en werken met de Heer aan onze zijde.  Zo worden we klein en arm 
van geest.   

Ik voel me niet te beroerd, en ik vermoed vele medewerkers met mij, 
om te bekennen dat het Poverello gebeuren onze krachten ver overstijgt op 
vele vlakken.   

• In het onthaal zouden we de vele mensen met de 
verschillende noden, die op ons afkomen, met meer tijd en meer hart willen 
bedienen, maar omwille van onze beperktheid slagen we er niet altijd in.   

• Onder de medewerkers zouden we nog meer gemeenschap 
willen vormen en ons meer samen verdiepen in wat de echte essentie van 
een Poverello onthaal is.  Onder andere zorgen de grote verscheidenheid 
onder de vrijwilligers, en ook de beperkte tijd ervoor dat dit niet 
vanzelfsprekend is.  Elke vrijwilliger heeft echter de verantwoordelijkheid en 
de kans om aan deze gemeenschap te helpen bouwen.    

• En als ik lees in de brieven van Jan, hoe het gebed voor hem 
bron was van vrede, kracht en liefde, dan lijkt me dat we nog een lange weg 
te gaan hebben naar deze bron. 

De conclusie zou kunnen zijn dat we in Poverello nog te weinig 
onthaal zijn, nog te weinig gemeenschap vormen en dat we blijven zoeken 
om het gebed een juiste plaats te geven.  Ik zou zelfs durven beweren dat we 
nog in onze kinderschoenen staan.  We zijn echter onderweg en werken 
verder, ondanks onze kleinheid en armoede.  En de ogenblikken dat het lukt, 
ervaren we als een geschenk uit de hemel.  Waar we elkaar vooral kunnen en 
moeten bij helpen is om op de drie terreinen -onthaal, gemeenschap en 
gebed- verder ons best te doen en niet op te geven.  Telkens opnieuw zouden 
we ervoor moeten kiezen om met ons hart te onthalen, om ons ten dienste te 
stellen en niet onszelf te zoeken, en dit telkens opnieuw in verbondenheid 
met de Vader.  Misschien is dit ‘telkens opnieuw’ wel onze belangrijkste 
bijdrage!   
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Ondanks onze onvolmaaktheden stel ik vast dat er vele mooie dingen 
gebeuren, ontmoetingen die vreugde brengen en die aanzetten om verder te 
doen.  Ondanks al onze beperkingen sta ik verwonderd dat Poverello elke 
dag vele mensen samen brengt in respect en hoop, en dat het blijft groeien.  
Ik voel me dankbaar en gesteund, elke keer iemand probeert  een goed mens 
te zijn voor een ander.  Het is bouwen aan het Rijk dat niet van deze wereld 
is. 

Johan 
 

VOOR JAN VERMEIRE WAS POVERELLO: EEN LEVENSSCHOOL. 
Gedurende jaren heb ik mogen luisteren naar de meest intieme en 

ongelukkige levenservaringen, naar lang verborgen gehouden problemen, 
onhoudbare situaties, en ik heb er voor mezelf veel lessen uit onthouden. 

De laatste jaren heeft deze scholing een andere vorm aangenomen: 

het is in Poverello dat ik verder leer leven. Want Poverello is een 

levensschool: de echte waarden zijn er je enige gids en men kan ze alleen 
ontdekken door zijn hart open te zetten. (Dec 1988) 

Waarom ben ik geen alcoholicus geworden, waarom vergaan zoveel 
ongelukkige door drugs, belanden anderen in psychiatrische instituten, of zijn 
gehandicapt voor het leven? Ik heb het groot geluk gekend dat ik op een 
andere manier op de knieën werd gezet, ik heb de enorme genade gekregen 
mijn arm hart te mogen openen voor de noden van mijn broeders, ik heb de 
unieke gelegenheid gekregen in Poverello te mogen leven. 

Sinds 15 jaar is Poverello voor mij, en ik denk ook voor vele anderen, 

een levensschool: iedere dag leven met ellende, lijden, gebrek schakelt de 
vluchtige en dwaze waarden uit en onthult de echte. Na een dergelijke 
levenservaring is een terugkeer bijna onmogelijk, ondenkbaar geworden. De 
zwakke momenten, de momenten van ontrouw, die altijd mogelijk zijn, zijn 
van korte duur: de vrede van het hart, de wonderlijke leer van het Evangelie in 
praktijk mogen zetten, de enige gelegenheid krijgen om te delen, een gans 
andere manier van leven, deze motivatie grijpt u aan tot in de diepste vezels; 
nooit meer zou men dergelijk geluk willen verliezen... al blijft men met de twee 
voeten in de werkelijkheid staan. 

Essentieel is bewust te zijn van zijn zwakheid en broosheid, zich te 
laten leiden, de signalen te herkennen, zijn inzichten niet te willen opleggen 
aan de Meester van het heelal; Hem danken voor alle omstandigheden, 
gelukkige of pijnlijke, die de te volgen weg aanduiden, wat niet zonder een 
zeker afstand doen gepaard gaat: dit geleidelijk verzaken is bron van geluk en 
brengt je onweerstaanbaar dichter bij het absolute Geluk. (dec. 1992) 

Poverello is een levensschool. Wanneer men voortdurend met de 
neus op de miserie gedrukt wordt, voelt men zich zeer klein. Wanneer men 
veel gekregen heeft, kan men ook niet anders meer dan delen.  (juni 1995) 
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ONZE OVERLEDENEN. 

Oostende : Na een korte opname in het ziekenhuis is John (67j) 
rustig van ons heengegaan. Hij is bij ons gekomen na enige omzwervingen. 
Jarenlang heeft hij "de foor" gedaan. Urenlang kon hij vertellen over deze 
boeiende tijd in zijn leven.  John heeft zich jarenlang ingezet als kerkwachter. 
Dit deed hij dan ook met hart en ziel. Zijn "klanten" werden steeds door hem 
geholpen met een bemoedigend woordje en raad en daad. In de stille 
momenten maakte hij kaarsen voor in de kerk.  Op de talrijke uitstappen was 
hij steeds van de partij en vooral hij was fier op zijn Poverello. John ging altijd 
op voorhand op prospectie als we reis gingen, kwestie van goed voorbereid te 
zijn, we zullen dit missen. 

Het ga je goed John 
Onze maandagploeg heeft op korte tijd twee zware tegenslagen te 

verwerken gekregen. Georges (71j), de man van onze vrijwilligster 
Jacqueline, is thuis plots overleden.   Wij zullen hem vooral herinneren als de 
man met de groene vingers. Op wonderlijke wijze maakte hij van onze binnen 
tuintjes pareltjes. 

De ingetogen begrafenisplechtigheid is doorgegaan in de Sint-
Pieterskerk te Torhout in het bijzijn van familie en vrienden. 

Na een tragisch verkeersongeval is Maria (71j) in Torhout overleden. 
Het plotse heengaan van onze vrijwilligster heeft iedereen aan het hart 
gegrepen. Maria zullen we herinneren als een stille hardwerkende kracht, 
iemand uit het goede hout gesneden. De goedheid en de eerlijkheid straalden 
van haar af. Elke maandag reed Marie twee uur met de bus vanuit Torhout 
om bij "haar mensen" te zijn. Haar verschijning in Poverello was dan ook een 
zonnetje in huis. De Lourdes reis en de weekends naar Banneux en 
Heusden-Zolder die we met haar hebben mogen meemaken zullen we niet 
vlug vergeten. Ons diep gevoel van medeleven gaat ook uit naar André haar 
man en de kinderen en kleinkinderen.  Het ga je goed Maria bij de Heer. 

Kortrijk : Eind mei is Bernise (71 j) overleden. Zij is de echtgenote van 
Pierre, trouwe medewerker van Poverello Kortrijk. 

Bernise was misschien niet een medewerker in de letterlijke zin, maar 
we konden op haar een beroep doen telkens er nood was aan extra hulp - en 
die vraag werd heel frekwent gesteld omdat ze van aanpakken wist. Bernise 
vond altijd nog de tijd om er telkens te zijn, al had ze al zoveel taken van 
dienstbaarheid op haar schouders. Ze beantwoordde heel spontaan elke 
vraag en wachtte niet op een woord van dank. In stilte dienst bewijzen: dat 
was Bernise.  

We voelen innig mee met Pierre en bidden dat hij troost en steun 
moge vinden om dit verlies te verwerken. 
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Eind juli hebben wij afscheid moeten nemen van Laurent (76 j).  Wij 
hebben hem mogen kennen als trouwe en gewaardeerde medewerker van 
Poverello Kortrijk vanaf het eerste uur. 

Hij was een geëngageerd man. Niets was hem te zwaar of te min. Hij 
zocht nooit naar erkenning of applaus. Integendeel, hij bewees het liefst 
verdoken diensten. Wij wisten dat hij zich, na zijn dagtaak, nog inzette in de 
palliatieve zorgafdeling. Zijn warme mensenliefde kwam daar ongetwijfeld ten 
volle tot ontplooiing, in intense aanwezigheid bij terminaal zieken uit zijn 
omgeving. 

Hij was een wijs man. Op vraag van organisaties, parochies trok hij 
jarenlang rond om te getuigen over Poverello. In het huis zelf sprak hij vooral 
voor vormelingen en klasgroepen. Ook na zijn gedwongen rust werd nog 
steeds naar hem gevraagd; hij kon zo boeiend vertellen. Hij vatte die taak 
zeer ernstig op. Zo heeft hij ongetwijfeld ‘het goede nieuws’ wijd verspreid. 

Hij was een diep denker. Voortdurend zocht hij naar de diepere zin 
van alles. In deze zoektocht konden zich tussen hem en de andere 
medewerkers diepgaande gesprekken ontwikkelen over het menselijk 
bestaan, en meermaals mondden die uit bij God. Bij Laurent was God nooit 
veraf. 

Hij was een gelovig man. Dit kwam vooral tot uiting wanneer hij 
spontaan een inleidend gebed naar voor bracht bij de vergaderingen in 
Poverello en op het jaarlijks Nieuwjaarsfeest. Laurent vond woorden die recht 
vanuit het hart kwamen en de weg vonden naar God . 

Omwille van zijn ziekte hebben we Laurent nu al een hele tijd moeten 
missen, maar in ons hart blijft hij voortleven zoals wij hem hebben gekend, 
zoals God hem kent … en zoals hij nu ook God kent. 

Lieve Lisette, 
Je hebt Laurent met zo veel goede zorg omringd.  
Wij delen innig in je verdriet en dat van de kinderen en bidden voor 

Laurent en ook om kracht en steun voor jullie om dit verlies te verwerken. 
Rosa en alle medewerkers van Poverello 
Kortrijk, 22 juli 2010 

Tielt : Marie Hélène (63j) was medewerksters van bij het begin in 
Poverello Tielt.  Voor de start in Tielt was ze reeds behulpzaam in Brugge en 
Brussel.  Ook in Banneux en tijdens vele kampen heeft ze meegeholpen.  Ze 
was veeleisend voor zichzelf en verwachtte dat ook wel van anderen.  Dit 
maakte het haar niet altijd gemakkelijk.  Toch kwam ze graag naar Poverello, 
zelfs toen ze ziek was wilde ze nog langskomen.  Wat ze gedaan en geleden 
heeft voor Poverello weet alleen de Heer in wie ze sterk geloofde.  We zijn 
haar dankbaar voor alles en bidden dat ze nu de vrede en vreugde mag 
vinden bij de Heer!   

Brussel : Theofiel (87) kwam regelmatig eten bij ons. Hij was een 
stille rustige man.  Zijn vriend Achille heeft hem bij vele taken geholpen en 
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bleef hem regelmatig bezoeken toen hij in het bejaarden tehuis werd 
opgenomen.  Een jeugdvriend zorgde ervoor dat hij een enig mooie 
begrafenisdienst kreeg in de Kapellekerk.  

Jos (85) heeft de begin jaren van Poverello nog gekend.  Hij heeft 
dikwijls de zaal geschrobd met bruine zeep en ook de toiletten nam hij 
grondig onderhanden.  Hij heeft vele jaren geleefd als een soort kluizenaar, 
maar tijdens zijn laatste jaren in het bejaarden tehuis kon hij het 
noodzakelijke comfort en de mensen om zich heen toch wel appreciëren.  Bij 
een bezoek haalde hij graag herinneringen uit Poverello boven en toonde hij 
de spaarpotjes die hij sinds vele jaren knutselde en schilderde.   

Zes jaar geleden kwam Anne (58) gedurende een tijdje helpen in 
Poverello.  Zij kwam samen met Guy, medewerker van de vrijdag, maar 
moest omwille van haar ziekte afhaken.   We delen in het verdriet van allen 
die haar dierbaar waren!  

Roza (72j), de vrouw van Jos is plots overleden.  Zij was reeds enkele 
jaren zorgbehoevend. Dank zij Jos, bijgestaan door enkele personen, kon zij 
nog deelnemen aan het gewone leven.  Ze kwamen regelmatig naar Brussel 
en Banneux op bezoek.  Tijdens hun bezoeken probeerde Jos ook nog wel 
oplossingen te zoeken voor praktische problemen.  Zij waren er ook bij tijdens 
onze Lourdes bedevaart waar velen getroffen werden door de aandacht die 
Jos had voor Roza.  Dank je wel Roza dat we je hebben leren kennen.  Jos, 
kom nog maar regelmatig op bezoek!   

 Heusden : De krachten van Frans (82j) , één van de bouwbroeders 
verminderden de laatste jaren maar dat betekende niet dat hij kon stil zitten.  
Twee weken voor zijn overlijden zat hij nog op de fiets om mensen te gaan 
bezoeken.  Gans zijn leven stond hij klaar tijdens de vele bouwkampen in 
binnen- en buitenland om anderen te helpen.  Hij werkte ook vele jaren in 
Congo.  Op zijn gedachtenis prentje  stond o.a. volgende zin te lezen uit een 
artikel dat hij had geschreven: “…Het is prachtig mensen te helpen, mensen 
op te leiden of te begeleiden in ontwikkelingslanden.  Het zou nog veel 
schoner zijn indien wij bezield waren van Christus!...Hoe kan men echt geven, 
echt aan ontwikkeling doen, zonder diep en uitgesproken gelovig te zijn?… “  
andere woorden die hij heeft geschreven en geleefd:  “…Niet een zorg die 
afdaalt van rijken naar armen, maar een solidair worden met MENSEN in 
nood, vanuit een grote waardering en bewondering voor hen.  Zij geven ons 
meestal veel meer dan wij hen kunnen geven.  De vriendschap die daaruit 
groeit maakt ons blij en gelukkig.  Eenzelfde familie, allen als kinderen van 
éénzelfde Vader.” Bedankt Frans!  
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ONTMOETINGSDAG TE BRUSSEL ZAT 23 OKTOBER.  
Om 10u30 luisteren we naar een getuigenis van Dr. Dirk Dewachter, 

(Psychiater, diensthoofd gezinstherapie aan het Universitair Centrum KU 
Leuven) over onze samenleving en over hoe mensen die psychisch minder 
evenwichtig zijn meer kans maken om aan de rand van onze samenleving 
terecht te komen. 

Om 12u30 middagmaal (gelieve boterhammen mee te brengen; soep 
en koffie worden  voorzien).  

Om 14u reacties en uitwisseling   
15u15  eucharistieviering  
Deze dag zal tweetalig zijn en gaat door in Poverello, 

Huidevetterstraat 126B te 1000 Brussel.  Inschrijven in een Poverello huis 
voor 10 oktober aub.  

 
 
 
 
 

DE POVERELLO KAMPEN; 
De jonge leidsters hebben samen met Zr. Nera en Leon, weer enorm 

hun best gedaan om te zorgen dat de kinderen een leuk en deugddoend 
kamp meemaakten.   

In een briefje schrijven de 3 dertienjarige leidsters (Josefien, Yachiara 
en Camille)  van het laatste kamp :  “Onze ervaring als leiding is helemaal 
anders dan als kind.  Je hebt veel meer verantwoordelijkheid. Sommige 
kinderen zijn bang van de paardjes.  Als leiding moet je ze dan helpen en 
vertrouwen geven.  Dit is soms moeilijk.  Je moet er ook voor zorgen dat ze 
samenspelen en samenwerken.   Er mag niemand uitgesloten worden.  

Het is wel tof dat je kinderen dingen bij kan leren.  Je leert nieuwe 
mensen kennen die veel verschillen van elkaar. 

Het thema: “Wat maakt mij gelukkig?” was goed gevonden omdat 
geluk het allerbelangrijkste is in het leven.  De eerste dag zijn we naar het 
graf geweest van Jan.  Daar werd er verteld over hem.  Zo leren we de 
kinderen gelukkiger te zijn volgens het voorbeeld van dokter Jan.” 

Dank u wel aan iedereen die aan de kampen heeft meegeholpen!  
Jullie hebben weer in de verschillende kinderharten zaadjes van respect, 
vriendschap en geloof gelegd.  We vertrouwen ze aan de Heer toe opdat ze 
een omgeving mogen vinden waarin ze mogen groeien en open bloeien.   

 


