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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 
 

Een tijdje geleden vertelde Claire me dat ze een knop moet 
omdraaien als ze op weg gaat naar Poverello.  Thuis wordt alles 
naar best vermogen beheerd, in het belang van de familie, maar het 
zijn vooral de waarden van de wereld die er gelden.  In Poverello 
zijn er andere prioriteiten, men komt er naar toe om anderen te 
onthalen en zet zichzelf op de tweede plaats.  De evangelische 
waarden proberen we er als richtlijnen te gebruiken.   

België-Belgique 

P.B.  

1099 Brussel X 

1/0135 
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“ Ik ben in 1977 naar Poverello vertrokken, omdat ik vond dat 
het onmogelijk is een goed christen te zijn door alleen voor mezelf te 
leven, zonder inzet voor anderen.  Het was niet omdat ik zin had om 
voor anderen te werken dat ik in Poverello ben toegekomen.  Ik 
voelde me niet aangetrokken door de Marollen en evenmin door de 
personen die naar Poverello kwamen en die soms erg getekend zijn 
door het leven.  Maar in de evangelies laat Jezus verstaan dat hij 
overal aanwezig is, maar op een aparte manier bij ‘armen’. Het is 
dus voor Hem dat ik naar Brussel vertrokken ben.  Van Jan 
Vermeire, die ik al een tijd kende en bij wie ik een zelfde overtuiging 
terugvond, had ik toen een briefje ontvangen waarin hij me 
uitnodigde om me aan te sluiten bij de Poverello groep in het 
Kapucijnen klooster. We hebben toen enkele lokalen in orde 
gebracht en het deurtje in de Zuinigheidsstraat nr. 4 opengezet.  Zo 
is mijn avontuur  in Poverello gestart.  Hiervoor heb ik ook enkele 
engagementen in mijn gemeente en mijn parochie opgegeven om 
me tijdens mijn vrije tijd beter te kunnen inzetten in Poverello.  

Nu kom ik al sinds meer dan dertig jaar regelmatig naar 
Poverello.  Dat betekent niet dat ik het altijd graag doe en dat het 
altijd gemakkelijk is. Maar ik stel vast dat ik, eens ik in het 
‘Poverello-gebeuren’ ben, tevreden ben daar deel van uit te maken.  
Men hecht zich aan de personen die men er ontmoet en die van 
overal komen.  Het lijkt me dat ik, voor het weinige dat ik gegeven 
heb, het honderdvoudige heb teruggekregen.  Ik heb nooit spijt 
gehad van mijn engagement in Poverello.” 

Deze getuigenis van Claire doet me nadenken over mijn 
eigen engagement.  Ben ik mij voldoende bewust van de prioriteiten, 
de waarden die in Poverello worden voorop gesteld?  Hoe 
gemakkelijk komt de logica en de efficiëntie uit de samenleving mijn 
doen en laten beïnvloeden?  Poverello is er om mensen te onthalen, 
eten aan te bieden en op weg te helpen, maar veel meer nog om 
hen te laten voelen dat we blij zijn dat ze er zijn, wat ze ook hebben 
meegemaakt.  De mensen graag zien begint met hen te respecteren 
zoals ze zijn, niet te oordelen en nog minder te veroordelen.  In de 
mate dat men elkaar leert kennen zal men misschien ook iets voor 
de ander kunnen doen.  Het is echt een stuk samen op weg gaan.   

Maar mensen graag zien gaat niet altijd vanzelf, integendeel, 
het is een keuze maken om het positieve in de andere niet uit het 
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oog te verliezen, zonder daarom de ogen te sluiten voor de 
beperkingen.  Leeft niet in elke mens, soms heel verborgen en 
gekwetst, een dorst naar waardering en liefde?  Een klimaat van 
vriendschap, respect en geduld kan dit verlangen terug aan de 
oppervlakte brengen.   

Als vrijwilliger raken we door gebrek aan tijd soms bedolven 
onder de vele praktische bekommernissen.  Men denkt nog meer te 
moeten doen.  Maar misschien is dit wel het signaal om even 
afstand te nemen van het hectische en stresserende gebeuren en 
zich even terug te trekken om naar de essentie terug te keren.  Als 
we dit niet doen zullen we onze medemens en ook onszelf voorbij 
lopen.  Het is zich af en toe de vraag durven stellen : doe ik het ook 
met mijn hart?  Even durven halt houden en kijken in zijn binnenste 
of men echt bereid is deze vrouw of man als een zus of broer te 
benaderen?  Als we onszelf de tijd geven om deze keuze te maken, 
worden we terug gebracht tot onze ware proporties; we ontdekken 
onze kleinheid en machteloosheid, maar tezelfdertijd komt er in ons 
ruimte vrij voor nieuwe energie, een vernieuwende kracht: de Liefde.   

Stellen we niet vast dat in onze maatschappij juist dit laatste 
steeds minder kansen krijgt : in het ziekenhuis krijgen verpleegsters 
nog juist de tijd om een wonde te verzorgen, maar niet om de zieke 
mens te ontmoeten.  Vele bejaardentehuizen hebben mooie 
comfortabele kamers, maar er is zo weinig tijd voor menselijk 
contact.  In Poverello is deze professionaliteit niet aanwezig, maar 
willen we het accent juist leggen op het samen onderweg zijn.  We 
hebben elkaar nodig en we kunnen elkaar veel bieden.   

In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen we in 1Cor.13, 3:  “Al 
verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde 
geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had 
ik de liefde niet, het zou mij niet baten.”  Dit is ook van toepassing in 
Poverello: al gaven we aan honderden mensen eten, als we de 
liefde niet hebben dan geven we niets.  Dit doet me ook denken aan 
een uitspraak van Jan Vermeire in Zuid Noord van 1982: “Ge moogt 
miljoenen geven, als ge uw hart niet geeft dan geeft ge niets”.  

Het lijkt wel onbegonnen werk, of beter een telkens opnieuw 
te herbeginnen opdracht.  Vele medewerkers zullen met mij akkoord 
zijn dat men zo gemakkelijk in de materiele problemen en praktische 
zorgen wegzinkt, waardoor het essentiële op de achtergrond raakt.  
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Ook Jan Vermeire heeft dit gekend en er in zijn brieven over 
geschreven: “Maar het is niet gemakkelijk te spreken over liefde, 
over de unieke Levensbron, tot degenen die zo diep gekwetst zijn 
door liefde-geld, liefde-genot, liefde-ambitie, te spreken over hoop 
tot degenen die verzinken ingevolge herhaalde tegenslagen. Dan is 
het niet het ogenblik om mooi te praten, te willen overtuigen, maar 
alleen heel eenvoudig aanwezig te zijn, te luisteren en de wijsheid 
en de liefde te vragen om aan die nood te kunnen beantwoorden. 

De kracht kan niet uit mezelf komen, ik beken mijn grenzen 
en mijn zwakheid, en om iemand lief te hebben is er meer nodig dan 
mijn arm hart. Maar dit arme hart, geledigd van al de ballast die ik 
erin heb opgestapeld, klein geworden door het lijden en versterkt 
door Jezus' genade, is bekwaam geworden om te geven, hoe weinig 
het ook moge zijn, maar spontaan en met vreugde. 

De jaren die ik in Poverello heb doorgebracht, hebben mij 
geleerd dat ik de doeltreffendheid van hetgeen ik tracht te doen niet 
moet meten: ik heb alleen mijn goeie wil, want het is de oneindige 
Liefde, de Tederheid zonder grenzen, die in ons werkt. Laten wij ons 
door Hem graag zien opdat wij zelf eerst goed zouden worden, en 
dan ook bekwaam zijn te beminnen, te troosten, te redden. “(juni 
1992) 

Beste Poverellovrienden, laat ons elke dag opnieuw kiezen 
om mensen graag te zien en elkaar daarin aanmoedigen en helpen.  

Van harte, 
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 30 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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BANNEUX, 7 MEI EEN GESLAAGDE FAMILIEDAG. 
 

Voor iedereen die erbij was was het weer een mooie 
hartverwarmende dag.  En we waren met velen; uit Brussel waren 
we zo talrijk dat twee minibusjes, die men in reserve had voorzien, 
beide moesten rijden, want de vier voorziene bussen waren volzet.  
De zon, die ganse de dag van de partij was, heeft zeker bijgedragen 
aan de grote opkomst.  

Tijdens de gebedsweg gingen we al biddend en zingend van 
de verschijningskapel, via  de bron, naar de boodschapskapel, waar 
de rector van Banneux voorging tijdens de Eucharistieviering.  De 
viering was heel intens en vreugdevol.  Ze werd opgeluisterd door 
de kinderen van het lentekoor en het koor van Cindy.  Ook het koor 
uit Poverello Banneux, dat wekelijks repeteert, bracht twee liederen.    

Daarna wandelden de meesten (anderen werden per wagen 
vervoerd)  tot in Poverello waar een ganse groep vrijwilligers reeds 
alles hadden voorzien. Het eten stond klaar, de tafels waren gedekt, 
vanuit vijf verschillende plaatsen werden 600 maaltijden opgediend.  
Door het mooie weer konden er zelfs buiten kroketten gebakken 
worden voor de mensen die op het terras zaten.  Alles verliep vlot : 
de bediening van de broccolisoep met een stukje brood, als 
hoofdgerecht parelhoen, kroketten en salade en als dessert een 
ijsje.  Wie gedaan had met eten kon op het terras nog een tas koffie 
drinken met een paaseitje. En terwijl velen nog eens tot in het 
heiligdom wandelden, zorgde de  ploeg vrijwilligers voor het 
opruimen, de afwas en het klaarzetten van het vieruurtje.   

Tijdens het vieruurtje met de koffie, de koeken en een stuk 
taart, brachten de verschillende koren er weer de sfeer in.  Er werd 
ook heel goed meegezongen.  Vooral het liedje ‘Dominique nique 
nique’ had veel bijval.   

Om 17 uur was het tijd om huiswaarts te keren en werden de 
verschillende bussen uitgewuifd.   

Dank u wel aan iedereen die heeft meegeholpen, dank u wel 
aan iedereen die erbij was! Tot volgend jaar!  
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POVERELLO BRUGGE STRAKS… 25 JAAR JONG. 
 

Op 8 december 1986 opende Poverello Brugge zijn deuren. 
Poverello Brugge ontvangt de onthaalden in de Oostmeers nr.1. 

In de Goezeputstraat nr.27 hebben we een andere ingang 
voor de medewerkers. Toentertijd werd er hard gewerkt door vele 
vrijwilligers ook jongeren, vooraleer we de mensen konden 
ontvangen. 

Ons 25 jarig jubileum zit er dus aan te komen. 
Aanvankelijk dachten we dit heel discreet en sober te houden 

maar ergens kunnen we niet anders dan dit toch met enige luister te 
vieren. 

Brugge is geen grote stad en ons huis is dan ook welgekend, 
bovendien werden we al die jaren goed ondersteund door het 
stadsbestuur en door heel veel sponsors(service clubs, particulieren 
en laten we de vele zelfstandigen en winkels niet vergeten, die 
zorgen dat onze diepvriezers en koelkasten steeds weer aangevuld 
worden! Ook de Brugse parochies liggen ons zeer nauw aan het 
hart.  

Met deze gedachte in het achterhoofd en ook als waardering 
en dank aan onze vrijwilligers/medewerkers hebben we besloten 
ons 25 jarig jubileum ruimer te bekijken en we gaan dit doen op 9 
december. 

Trouw aan onze spiritualiteit worden onze onthaalden hierin 
betrokken en uitgenodigd!  

-Vanuit onze christelijke spiritualiteit starten we die dag met 
een dankviering in de Sint Salvatorskathedraal. 

-Nadien volgt er dan een “academische” zitting in de 
bovenzalen van de stadshallen(ons welwillend ter beschikking 
gesteld door het stadsbestuur). 

-We sluiten af met een receptie en een tentoonstelling met 
foto’s en kunstwerken van onze “onthaalden” en van de 
medewerkers. 

Stilaan nadert ons jubileum en zijn we er druk mee bezig. 
Maar voor mij is dat ook een moment om eens terug te 

blikken zo in de zin van… waar is de tijd.? 
Ja ondertussen ben ik toch reeds 16 jaar vrijwilliger en mijn 

terugblik is er één van dankbaarheid maar ook van bekommernis. 
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Liefde en genegenheid tegenover je naaste is belangrijk en 
voor ieder van ons een levensbron. 

De dagen dat ik naar Poverello ga voel ik me niet altijd even 
gemotiveerd maar op het eind van de dag ben ik toch steeds met 
een gevoel van dankbaarheid  naar huis gegaan, bewust van de 
nood en het leed van velen; bewust van hoe belangrijk het is om er 
te zijn voor hen die ons komen opzoeken; maar ook bewust van “de 
realiteit” dat wij niet iedereen kunnen helpen en het dan in de 
handen van “Onze Herder” moeten leggen. 

 
Frans  

 
 

UITSTAP NAAR BRUGGE. 
 

Maandag 20 juni, ter gelegenheid van 25 jaar Poverello 
Brugge,  zijn alle gasten en medewerkers uitgenodigd door de 
vereniging ‘For a Better Life’ voor een daguitstap naar Brugge.  De 
voormiddag bezoeken we Brugge en drinken een tasje koffie in 
Poverello.  Het middagmaal wordt bereid door Compass group en 
de namiddag brengen we door in het Boudewijn Seapark met zijn 
verschillende voorstellingen. 

 
 
 

SAMENKOMST IN BLANKENBERGE.  
 

Op zaterdag 17 september gaan we voor de zesde keer naar 
Zee. Vanuit het station gaan we dit keer rechtstreeks naar het 
Casino waar we ons samenzijn starten met een Eucharistieviering. 
Daarna zullen de vrijwilligers van Poverello Oostende, versterkt door 
vele anderen, ons een maaltijd bereiden en opdienen! In de 
namiddag kan men vrij wandelen op het strand en tijdens het 
vieruurtje is er animatie!   
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ENKELE BEZINNENDE VAKANTIEDAGEN OF ONTSPANNENDE 
BEZINNINGSDAGEN. 
 

Met de medewerkers die zich kunnen vrijmaken, willen we er 
eens enkele dagen op uit trekken om samen te herbronnen. 

Deze bezinnende vakantie gaat door te Beauraing van 
dinsdag 16 augustus in de voormiddag tot zaterdag 20 augustus in 
de  namiddag.  We verblijven er in het ‘Maison de l’acceuil’ met 
comfortabele kamers van één en twee personen.  We weten al dat 
de maaltijden goed verzorgd zijn want we zijn er reeds tweemaal 
geweest voor een bezinningsweekend. De prijs schommelt 
naargelang het comfort op de kamers (150 – 200€) maar dit bedrag 
mag geen hinder vormen voor deelname.  

Op het programma staan verschillende activiteiten :  

• In de voormiddag een onderricht van Pater Etienne 
(pater augustijn) over : Maria, actueler dan nooit!    
I.  Maria, van in het begin 
II. Maria, ons gegeven 
III. Maria, nooit oud en altijd nieuw. 

• In de namiddag uitstapjes in de omgeving (o.a. aan 
Tiberiade en een bezoekje aan de kinderen die dan op Poverello-
kamp zijn) 

• Het heiligdom van Beauraing 

• Gemeenschappelijke gebedstijden en stilte momenten 

• Graven in de geschiedenis van Poverello en de 
brieven Jan Vermeire  

• Het broederlijk en zusterlijk samen delen (tijdens de 
maaltijden, ’s avonds  ) 

• … 
Inschrijven kan in de verschillende Poverellohuizen, van 

waaruit ook het vervoer kan afgesproken worden.  
 
 
 
 
 

 

 


