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BESTE POVERELLO VRIENDEN, 
In het vorig krantje schreef ik een vrij lang artikel.  Ik besef nochtans dat de 

boodschap niet afhangt van het aantal woorden of van de theorie die ze verkondigt.  Of de 
boodschap overkomt hangt af van wie het schrijft, maar misschien nog meer van degene die 
ze leest of beluistert. Het is een vorm van ontmoeten die gebeurt in het hart.  Iemand die iets 
stunteligs zegt, kan soms meer boodschap brengen dan degene bij wie het er vlot uitrolt.  
Beschouw mijn brieven dus niet als een opiniestuk, maar eerder als een poging om met jullie 
mijn ‘op weg zijn in Poverello’ te delen.  Ik weet me iemand van jullie en ben dankbaar 
iemand van jullie te mogen zijn.  
 

Als ik jullie schrijf, denk ik aan jullie als een familie die kijkend en luisterend door het 
leven gaat, delend in de zorgen en vreugden van anderen, bouwend aan echt geluk, 
ondanks het lijden en verdriet.  Broers en zussen zijn jullie, die vanuit het concrete leven elke 
dag opnieuw leren leven, leren delen, leren het hart open te stellen om lief te hebben.  Het is 
veel meer dan honger en koude verdrijven, het is een bron worden van kracht en menselijke 
warmte, van vriendschap.  Op deze weg proberen we verder te gaan.  Elke gelukkige mens 
die we ontmoeten is een aanmoediging, elke zieke of hulpbehoevende is een kans om de 
keuze te maken, elke delende zus of broer is een steun, een tochtgenoot.   

Tijdens verschillende kerstfeesten en nieuwjaarsbijeenkomsten met gasten en 
vrijwilligers heb ik dit opnieuw ervaren.  Enerzijds is er de goede wil, de hartelijke inzet en 
anderzijds moet men telkens opnieuw herbeginnen.  We zijn er nog niet, we zijn onderweg.  
Zelfs wie al jaren in Poverello meehelpt, zal nog steeds opnieuw dezelfde keuzes moeten 
maken: de keuze voor de zwakste en de meest geïsoleerde, de keuze om dienaar te zijn; de 
keuze van respect voor elke medemens - welke zijn afkomst, geloof, verleden of voorkomen 
ook mag zijn; de keuze om te geloven dat elke mens, wat er ook gebeurd is, eens tot inzicht 
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kan komen en zijn spijt kan betuigen.  Hij of zij die verslaafd is of agressief, die hulpeloos is 
of onverzorgd, ook hij is iemand van ons.  Zonder dit besef en geloof is het heel moeilijk om 
tot echt liefhebben te komen.  Ondanks de wetenschap dat de meesten van hen op bepaalde 
momenten in hun leven gekwetst werden door het leven (en wie is dit niet?), wil en mag men 
het verkeerde dat er is gebeurd niet minimaliseren, maar het maakt de afstand tussen ‘hen’ 
en ons wel kleiner.  We moeten bepaalde daden zeker veroordelen, maar aangezien we de 
mens niet helemaal kennen, is oordelen over de persoon niet onze taak.  Eigenlijk moeten 
we, soms ondanks de realiteit, toch streven naar een positief vooroordeel.  Zoals een ouder 
steeds ook de goede en mooie dingen blijft zien in zijn kinderen.  Of zoals de barmhartige 
Vader  de verloren zoon ziet vertrekken, maar op de uitkijk blijft staan tot hij terugkomt!  
Hoeveel begrip, geduld en liefde moet men van iemand ontvangen, voordat men er durft of 
kan in geloven?  
Van deze keuze om lief te hebben hangt de toekomst van Poverello af. Het verder uitbouwen 
van Poverello is dan ook het werk en de verantwoordelijkheid van elke vrijwilliger. Deze 
overtuiging houdt niet in dat alles vanzelf gaat en er nooit problemen zijn.  Maar het betekent 
wel dat we erop durven en mogen vertrouwen dat we er niet alleen voorstaan, als we voor de 
Liefde kiezen: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles 
erbij.”. (Mt. 6, 33).  Jan Vermeire vatte het in september 1989 zo samen: “De geest van 
delen, vergeven en gebed is de enige manier om vol te houden en door te zetten.  Het is in 
deze geest, en alleen in deze, dat ik Poverello zie leven en groeien.” 
 
Enkele maanden geleden hadden we met een groepje vrijwilligers een bezinningsweekend in 
Rixensart onder leiding van Patrick Lens (O.P.).   Hij nodigde ons uit om regelmatig de stilte 
op te zoeken.  Elke dag een half uur vrij maken om niets te doen, tot zich zelf te komen, bij 
manier van spreken even uit de wereld (en Poverello) stappen, zijn radio, tv, telefoon, GSM 
en PC afzetten en niet bereikbaar zijn!  Tijd maken voor jezelf en gewoon, rechtop zittend, 
luisteren naar de stilte en de kleine geluiden om je heen, luisteren naar de stilte en de kleine 
geluiden in je binnenste, vaststellen dat de wereld toch blijft draaien en dat je blijkbaar toch 
niet zo snel gemist wordt, zich realiseren dat je één van die meer dan 4 miljard mensen bent 
die op deze aardbol leven; jij die daar zit te zitten terwijl vele anderen verder hollen van het 
één op het ander, beziggehouden door allerlei belangrijke en ook onbenullige zaken.   
 
Maar het is ook vaststellen dat je ademhaling als vanzelf op en neer gaat, weten dat je hart 
klopt zonder dat je er iets moet voor doen, dat het wonder van het leven ook in jou opborrelt, 
dat daar de echte levenskracht geborgen is: de liefde waaruit het leven voortkomt, de liefde  
die toch zo kwetsbaar is.    
 
Regelmatig kiezen voor stilte is in onze samenleving geen voor de hand liggende keuze.  
Maar als we niet meer kunnen of durven stil staan, riskeren we onszelf en iedereen voorbij te 
lopen en niet meer te zien wat er gaande is.  Moeder Teresa, die zo begaan was met 
mensen in de grootste ellende, schreef:    

“De vrucht van stilte is het gebed.” 
“De vrucht van het gebed is geloof.” 
“De vrucht van het geloof is liefde.” 
“De vrucht van liefde is dienstbaarheid.” 
“De vrucht van dienstbaarheid is vrede.” 

 
Ook in Poverello hebben we vele redenen om steeds maar verder te hollen en steeds meer 
te doen.  Laat ons af en toe ook eens stil worden, ons terugtrekken.  Jan Vermeire trok zich 
ook regelmatig terug in het kapelletje.  In maart 1985 verwoorde hij het zo:  “Deze kleine 
bidplaats is een oase van vrede: men vindt er rust, stilte, met ook wel enkele klanken van 
borden en lepelmuziek en van stemmengemurmel; maar er is vooral de goedheid van Jezus 
die u doordringt. 
Wanneer men uit de zaal komt, zelfs op kalme momenten, doet het zo goed te vertoeven bij 
Degene die alle leven aan Poverello geeft. De lange dagen, de veelzijdige problemen, al wat 



nodig is voor de ontplooiing van een gemeenschap die zo talrijk en verscheiden is, 
veronderstellen bij de geëngageerden een evenwicht dat kan weerstaan aan al deze 
beproevingen: moest Jezus ons niet voortdurend de kracht van Zijn Geest, van Zijn Hart 
geven, dan was Poverello al lang ineengestort; het zou trouwens nooit tot stand gekomen 
zijn.” 
 
Beste Poverellovrienden, laat ons regelmatig de keuzes maken die ons dichter bij elkaar en 
dichter bij de bron van het leven brengen. Van harte!  
 
Johan 
 
  

BEZINNING : ALS JE OP WEG GAAT… 
Toen Jezus met hen de warmte van zijn vriendschap en de diepte van zijn levensbron had 
gedeeld, stuurde Hij zijn leerlingen de weg op… 
Hij zei: Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor voor wie klein is, verloren en 
gebroken.  Loop op het ritme van de traagste, draag wie moe is, troost wie droef is, groet wie 
eenzaam is, deel jezelf uit zonder er iets voor te vragen. 
Als je dan op weg gaat, neem dan geen geld mee en ook geen andere betalingsmiddelen, 
neem niets mee om indruk te maken of om macht te hebben over anderen. Aan mijn 
aanwezigheid heb je genoeg. 
Als je op weg gaat, wens ieder die je ontmoet vrede toe en maak die vrede waar in je eigen 
hart, zodat je vanuit die vrede kan delen met je tochtgenoten.  
Als je op weg gaat, zal niets je gespaard blijven.  Als je doet wat Ik zeg, zullen ze je 
uitlachen, je naïef vinden, ze zullen je aan de kant zetten, je aanklagen. Dat hebben ze ook 
met Mij gedaan. 
Als je op weg gaat met Mij, zullen ze jou ook vinden.  Als je op weg gaat, wees maar niet 
bang.  Ik zal bij jou zijn onderweg.  Zoals de Vader Mij de hele weg heeft gedragen, dwars 
door de dood heen, zo zal Ik jou dragen, vandaag en altijd. 
 

EEN HANGAAR…  
Omdat we soms materialen of voeding aangeboden krijgen in grote hoeveelheden, 
overwegen we om op een 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 
mee helpen kunnen telefoneren naar 0497/715491.   

 
ONZE OVERLEDENEN. 
 
Ortwin (73 j.)  
Je plotse overlijden heeft ons allen verrast, er was zeker geen enkele aanwijzing dat je 
dit nu al zou overkomen. Je verbleef reeds een 7-tal jaren in de ‘Tanneur’, waar je 
regelmatig de taak op jou nam om de afwas te doen, en de dagelijkse krant te halen voor 
andere medebewoners.  Je kwam steeds zeer verzorgd voor de dag en orde en netheid 
waren wel je handelsmerk.  Bedankt je een deel van je levensweg met ons hebt 
afgelegd.  
 
Frida. 
Op een namiddag  in de jaren 90 ben ik met mijn schoonbroer Florent het poortje van 
Poverello binnengegaan.  Hij zou er gedurende vele jaren verblijven, tot december 2009, 
toen hij plots verdwenen was.  Op zijn begrafenis besefte ik hoe graag Florent gezien 
was bij de vrijwilligers en bewoners van Brussel en Banneux en hoe ze voor hem een 
familie geweest zijn, hoe zij zijn onevenwicht hebben opgevangen.  Op de terugweg van 



de begrafenis voelde ik me, eigenaardig genoeg, beter dan tijdens de heenreis.   Ik 
voelde dat Poverello een hartelijk gebeuren was rond Florent en was er door getroffen. 
 
Die avond praatte ik ook met Laurence.  Zij had vernomen dat ze zwaar ziek was, dat ze 
niet meer mocht werken en een behandeling moest volgen.  Ik vroeg haar wat we 
konden doen, waar ze nood aan had. Zij had zelf haar moeder verloren die zich had 
ingezet als vrijwilliger en ze vond dat zij nu op haar beurt de tijd had om zich in te zetten.  
We hadden een beetje hetzelfde verlangen, en waren zoals gewoonlijk, enthousiast voor 
dit nieuwe project. We spraken af met Johan en begonnen ons vrijwilligerswerk samen, 
elke dinsdag namiddag. We hielden ervan deze dinsdagnamiddag samen door te 
brengen en nu, ongeveer één jaar later, heeft Laurence ons ook verlaten.  Een vrijwilliger 
zei me dat hij nu pas beseft dat Poverello ook Laurence veel heeft geholpen.   
 
Aangezien Poverello Laurence geholpen heeft, zou ook haar papa er niet geholpen 
kunnen worden?  En zo komt Louis, de papa van Laurence, zijn dochter aflossen om te 
komen helpen en geholpen te worden in Poverello 
 
Corinne (voor Laurence die ik nog erg mis)  
 
DE POVERELLO PONYKAMPEN .  
 
Ook kinderen die nog nooit paard gereden hebben zijn welkom op onze kampen. Naast 
het (leren) omgaan met pony's en het paardrijden zijn er vele andere activiteiten: tochten 
in de natuur, spel en sport, knutselen, zwemmen, bosspel, zang… De klemtoon ligt 
tijdens deze kampen op vriendschap en dienstbaarheid onder elkaar en respect voor de 
natuur.  Ook is er tijd voor stilte, bezinning, gesprek en gebed.  

•  3 de en 4 de leerjaar : 17/7 tot 22/7; 14/8 tot 19/8.  
•  5 de en 6 de leerjaar+ 1 ste mid : 10/7 tot 15/7, 24/7 tot 29/7 en 7/8 tot 12/8.  
•  3 de tot 6 de leerjaar : 21/8 tot 26/8.  
•  Vormingskamp voor pony-monitrices : 3/7 tot 8/7.  
•  Zang- en speltweedaagse in Banneux vanaf 2

de
 leerj.: 6/5 tot 8/5.  

De kampen beginnen de zondag om 17u 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 de zangtweedaagse 35€.  
 
Voor meer informatie: Zuster Nera ( Poverello Tielt ): 0473/48.16.06  
Inschrijven vóór begin juni door overschrijving van de som op rekening: 001-2466802-71 
van Poverello afd. Tielt.  En volgende gegevens op te sturen naar Poverello, Nieuwstraat 
19 te 8700 Tielt : naam, adres, school, leerjaar, tel nr., geboortedatum en welk 
ponykamp van …. tot …  
 
OOSTENDE: JO DE CALUWÉ SPEELT VOOR ONS DAMIAAN. 

Op zaterdag 19 maart om 14.30u. wordt in de Poverello Kerk, Christinastraat 95, 
te Oostende  de toneelproductie “Damiaan” opgevoerd. De hertaling en bewerking van 
dit stuk is van de hand van Jo Decaluwe die ook de monoloog speelt. Hij liet zich voor de 
verhaallijn inspireren door de Amerikaanse toneelauteur Aldyth Morris.  

Jo Decaluwe springt in het stuk van heden naar verleden, speelt, vertelt, is 
betrokken in het verhaal, dan weer beschrijvend, van grote emoties tot afstandelijk 
realisme. 

Na de voorstelling, die  ongeveer 75’ duurt, wordt u een tas koffie met de 
bijhorende koeken aangeboden.  De bijdrage is vrij. 

 
 



BANNEUX: BEZINNINGSAVOND OVER ARMOEDE. 
Op woensdag 23 maart om 19u30 in de Foyer de la Vierge des Pauvres, Rue de l’Esplanade 
42-44. 
In de media gaat het regelmatig over de toenemende armoede.  
Organisaties en verenigingen proberen er iets aan te doen, maa r toch ontmoet men ook in 
Banneux personen in nood die ons persoonlijk om hulp komen vragen.  
Hierover willen we van gedachten wisselen rond de vragen: Hoe kan men, hoe kunnen we 
samen reageren op de noden die op ons afkomen?  
Enkele vertegenwoordigeres van verenigingen zullen aanwezig zijn.  
 
EEN ONTMOETINGSAVOND ROND POVERELLO IN LIER  
Voor personen uit Lier en omgeving, die de werking en de 'spiritualiteit' van Poverello (beter) 
willen leren kennen, wordt er op donderdag 7 april een avond georganiseerd. Dit samenzijn 
gaat door van 19.30u tot 21.30u  in de Kapucijnenvest 16 te Lier (Gemeenschap “De Brug”). 
In alle broederlijkheid willen we vanuit het Poverello-gebeuren samen nadenken en van 
gedachten wisselen over onze samenleving en zoeken naar wegen van christelijk 
engagement.  
Om praktische redenen graag een seintje als je denkt te komen: Herman Hauquier, 
0479/82.34.40 of herman.hauquier@telenet.be   
Ken je nog mensen die geïnteresseerd kunnen zijn in deze samenkomst?  Laat hen weten 
dat ze welkom zijn!  

 

BRUSSEL: ONTMOETINGSDAG 16 APRIL  
Op zaterdag 16 april gaat er in Brussel en Franstalige ontmoetingsdag door.  Ook wie niet 
franstalig is, is zeker van harte welkom om deze dag mee te maken.   
Onder leiding van Dr. Robert Henckens , chirurg en specialist in palliatieve zorg, willen we 
samen nadenken en van gedachten wisselen over vragen rond de dood. 
In Poverello, zowel onder de vrijwilligers als onder de gasten, maar ook in onze eigen 
omgeving, worden we wel eens geconfronteerd met familie of kennissen die ongeneeslijk 
ziek zijn. Hoe kunnen we hen zo goed mogelijk vergezellen? Kan deze harde realiteit ons 
helpen om onze relatie te verdiepen?  
Deze dag gaat door in Poverello, Huidevetterstraat 126B te 1000 Brussel, hij begint om 
10.30u. en eindigt met een Eucharistieviering om 15.15u.  
 
ZATERDAG 7 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 vriendschap die we mogen ervaren 
wordt op zaterdag 7 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!   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ZALIG PASEN! 
 
De gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op dat wij bijna de tijd niet hebben om ons erbij op 
te houden; iedere dag is er een nieuwe actualiteit die met alle middelen opgeblazen wordt 
opdat wij er toch een beetje aandacht zouden aan schenken, maar daar zijn reeds andere 
nieuwtjes... 
 
Zal het op dezelfde manier verlopen met de belangrijkste, de meest sensationele, de meest 
ingrijpende gebeurtenis uit de geschiedenis van het heelal: op Pasen herdenken wij de 
Verrijzenis van Jezus-Christus, de Zoon van God, mens geworden om ons te bevrijden.… 
 
God had sinds eeuwen beloofd dat Zijn Zoon de wereld zou verlossen van de macht van het 
kwaad. God heeft woord gehouden, Christus is geboren. De profeten hadden aangekondigd 
dat de Messias ons zou komen bevrijden: Jezus is op de meest heldere manier Zijn Blijde 
Boodschap komen aankondigen, Hij heeft geleden, Hij is gestorven, Hij is verrezen.… 
 
Jezus is verrezen! Bron van liefde zonder grenzen. Zonder Hem is mijn hart versteend, mijn 
engagement kleinzielig, heeft mijn leven geen enkele zin. Wanneer Hij mij bezielt, kan ik 
delen, ben ik enthousiast, kan ik liefhebben. (Jan Vermeire maart 1986) 


