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BESTE POVERELLO VRIENDEN, 
In de verschillende media wordt heel veel geschreven over mensen die in staat zijn tot grote 

dingen : sportmensen die gedurende jaren leven voor hun discipline en na doorgedreven en 
volgehouden vorming en training bijna boven menselijk prestaties kunnen neerzetten; 
wetenschappers die dag en nacht bezig zijn met hun onderzoek en op deze manier onze samenleving 
enorme diensten bewijzen; muzikanten of kunstenaars die tot in de perfectie en met een oneindig 
geduld proberen schoonheid weer te geven.   

Met veel waardering lees ik over deze mensen en hun prestaties.  Waar halen zij hun 
motivatie om tot zo’n uitzonderlijke resultaten te komen?  Waar halen ze de kracht om dit vol te 
houden? 

Toch maak ik mij dan ook de bedenking of al deze uitzonderlijke prestaties, die steeds in de 
belangstelling komen, ons niet een beetje van onszelf wegtrekken.  Veel aandacht gaat naar grote en 
belangrijke dingen en ons eigen kleine, dagdagelijkse leven valt in het niet.  Zo kan men bijvoorbeeld 
concerten bijwonen van wereldartiesten, maar voor een optreden van mensen uit de omgeving zal 
men zich niet verplaatsen.  Onze jongeren leren opkijken naar de grote sterren en vele mama’s en 
papa’s hopen dat hun kinderen ook eens zo’n wereld prestatie zullen neerzetten.  Het lijkt wel het 
toppunt van geluk dat men zijn kinderen toewenst.  Vandaar ook dat we onze jongeren zo goed en zo 
snel mogelijk willen opleiden.  Dit betekent ook zich zo snel als mogelijk specialiseren in sport, muziek, 
studierichting… 

Onze maatschappij wil mensen opleiden tot succes en vaak zoekt men hoe men het beste zijn 
prestaties ten gelde kan maken.  Dit laatste is vaak nog belangrijker dan de prestaties op zich. 

Hierin ziet men immers een vorm van waardering en krijgt men de kans om stapsgewijs op de 
maatschappijladder omhoog te klimmen.  Het lijkt wel of het succes voor iedereen binnen handbereik 
ligt.  Het is zaak een gat in de markt te vinden en dan is het succes verzekerd.  In dit verhaal is geen 
plaats voor mislukking.  Het is een soort selectieproef waarbij alleen de ‘groten’ de eindmeet halen!  
Met dit voor ogen mag en kan men dus ook enorm veel eisen van de toekomstige sterren. 

Toch zien we dat dit hele verhaal slechts voor enkelen klopt.  Hoeveel succesverhalen 
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vertonen er geen barsten?  En is een deel van de weg naar succes ook niet het leren omgaan met 
mislukkingen?     

Waarom houdt de media ons zo bezig met deze zaken?  Trekt zij ons op deze manier niet 
weg van onze eigen leefwereld, alsof die niet het beleven waard zou zijn?  Moeten we niet leren om 
het mooie en waardevolle in onze eigen omgeving te herontdekken?   

Misschien kan de televisie één avond per week het testbeeld tonen om ons te helpen wat tijd 
te maken voor onze familiekring.  Misschien kan de radio eens één dag zwijgen, zodat we luisteren 
naar de mensen en dingen rondom ons.  Misschien kan de krant eens onbedrukt in de brievenbus 
vallen, zodat we ze zelf kunnen volschrijven met onze vreugden en verwezenlijkingen van de dag, 
maar ook met onze zorgen en die van diegenen die ons omringen.  Misschien kan het 
computerscherm eens veranderen in een spiegel, zodat we zien waar we dagelijks mee bezig zijn.  De 
telefoon kunnen we misschien eens naar ons eigen nummer laten bellen, zodat we naar onszelf 
kunnen luisteren, naar wat er in onze diepste ‘ikje’ leeft.   

Dit zal wel nooit gebeuren, want het druist in tegen de spelregels van de markte-conomie die 
meer en meer onze manier van samenleven beïnvloedt.  Maar we hebben wel de vrijheid om eens zelf 
de keuze te maken.   

Het gericht zijn op prestatie heeft in onze samenleving erg de bovenhand gekregen.  Alles 
wordt geëvalueerd op efficiëntie.  Dit mag niet de enige norm zijn waarmee gemeten wordt.  Want als 
we deze denkwijze toepassen op wie ziek is, op wie gehandicapt of oud is, dan zou men wel eens 
kunnen tot de conclusie kunnen komen dat hun leven minder of geen waarde meer heeft.   

In Poverello en op vele andere plaatsen herontdekken we juist dat we van personen die in 
onze maatschappij niet mee kunnen, en die zich niet (meer) kunnen verstoppen achter hun 
‘prestaties’, heel wat kunnen leren over wat echt ‘mens’ zijn inhoudt.  Hoe jammer is het dat vele 
mensen, die hun capaciteiten voelen verminderen, vinden dat ze niets meer kunnen.  Sommigen 
denken zelfs dat ze in alles moeten geholpen worden, en alleen nog maar kunnen ontvangen.  In 
hoeveel instellingen vergeet men dat ook deze mensen nog veel kunnen betekenen voor onze 
samenleving?  Het zijn niet alleen zorgbehoevende mensen, maar ook medemensen op hun 
levensweg.  Zelfs een stervende kan mensen moed geven.   

Het is de kunst om zijn hart open te stellen voor de andere, voor zijn vreugde en lijden.  Dit 
kan zelfs als we het zelf moeilijk hebben.   Het is onszelf een beetje overstijgen, een beetje boven 
onszelf uitstijgen : aan de verpleegster die je komt verzorgen vragen hoe het met haar kinderen is; 
aan je zieke kamergenoot vragen hoe hij het stelt; gelukkig worden door te proberen anderen gelukkig 
te maken! 

Maar zoals die grote kampioenen moet je ergens de motivatie en de kracht gaan zoeken.  
Deze zal niet in deze wereld van prestaties te vinden zijn, maar wel in de wereld van de Liefde.  Hij die 
ons het leven gegeven heeft wil ons zijn liefde geven, niet om ze voor onszelf te houden, maar om ze 
door te geven.  Keren we ons naar die vergevende, barmhartige en liefdevolle Vader.     

Dit wens ik iedereen toe die zich leeg en uitgeput voelt, die zich moe en machteloos weet, die 
niet veel meer kan en het niet meer ziet zitten, die tegenslagen en ontgoochelingen moet verwerken, 
die verkeerd begrepen en uitgestoten wordt…  Waar je je ook bevindt, alleen ergens in een klein 
kamertje in een grootstad, misschien door iedereen vergeten; in een ziekbed omringd door vele 
apparaten of omringd door vele professionelen in een comfortabel bejaarden tehuis; vraag aan Jezus : 
“Geef mij een beetje liefde om de mensen die ik ontmoet graag te zien”.   

Laat het ons dagelijks proberen! 
Johan 

 
15 JAAR POVERELLO TONGEREN – 19 JUNI 2011. 

In de mooie basiliek van O.L. Vrouw oorzaak-onzer-blijdschap, mochten wij, de genodigden, 
de gasten, de vrijwillig(st)ers, samen met de parochiegemeenschap onze 15de verjaardag vieren. Het 
St. Lambertuskoor van Kiewit-Hasselt zorgde voor de mooie muzikale ondersteuning van deze viering. 
E.H. Deken Rik Palmans was de celebrant en onderstreepte in zijn homilie het belang van Poverello in 
Tongeren als zijnde het “gelaat van de Levende God”. Johan stelde de mooie basiliek in het 
middelpunt tegenover Poverello aan de rand van de stad. 

De “volle” basiliek onderstreepte de vreugde van de Tongenaren over “hun” Poverello, die ze 
met milde en soms ongewone gaven ondersteunen. 

Dit was een mooie dag, gedeeld met velen.  Dank aan allen die dit mogelijk maakten.  
  Philo 
POVERELLO NAAR BRUGGE. 

Op maandag 20 juni zakten een 500 mensen van Poverello af naar Brugge.  Op initiatief van 
de VZW For a Better Life en ter gelegenheid van 25 jaar Poverello Brugge, werd deze uitstap 



georganiseerd.  Het begon met een tas koffie en een bezoekje aan Poverello in Brugge (en de 
aanpalende parochiezaal).  Om alles nog wat feestelijker te maken was er ook een accordeon 
muzikant die door het gebeuren liep.  Daarna volgde een vrije wandeling door Brugge, een grote 
groep woonde ook de mooie dankviering bij in de Sint Salvator Kathedraal.   

Voor het middagmaal, aangeboden door Compass groep, waren we te gast in het uitzonderlijk 
mooi kader van het Groot Seminarie.  Het was lekker en best wel gezellig.  Daarna trokken we naar 
het Boudewijnpark met de verschillende shows: Dolfijnen, roofvogels… om van daaruit, na een 
vieruurtje, terug huiswaarts te trekken: gevuld met nieuwe ervaringen, beelden uit het mooie Brugge 
en vele hartelijke ontmoetingen.  Of hoe een gewone maandag een ware feestdag is geworden.  Dank 
aan iedereen die erbij was en aan iedereen die er heeft toe bijgedragen.   
 
NIEUWTJES UIT LEUVEN. 

In Poverello te Leuven werden er gedurende voorbije maanden,terwijl er dagelijks een vijftig 
personen kwamen eten, enkele aanpassingen aan het gebouw uitgevoerd en een lift geplaatst.  Nu 
zijn zowel de kelder, het eerste en het tweede verdiep gemakkelijker te gebruiken.   Ook ontvingen we 
er een stoomoven.  In het begin was het wel wat wennen aan het nieuwe instrument maar na enkele 
weken is men er al goed mee vertrouwd.  En Filip, één van onze vrijwilligers stapte in het 
huwelijksbootje met Magdalena.  We wensen hen veel geluk en zegen toe in hun wederzijds 
engagement!    

Theo   
  

ONTMOETINGSDAG IN POVERELLO LEUVEN 
Sint Maartensstraat 44  

Op zaterdag 19 nov. komt E.H. Prof. P Schmidt (exegeet) ons vertellen over : “Het Onze 
Vader, hart van de Bergrede”. 

Het programma: 
10.00u  Aankomst 
10.30u  Verwelkoming en eerste conferentie 
12.00u Middagmaal (gelieve pick-nick mee te brengen, soep en koffie zijn ter plaatse) 
13.30u  Tweede conferentie + mogelijkheid tot vraagstelling 
15.00u  Pauze 
15.30u  Eucharistieviering 
16.30u  Einde 
Wie deze dag wil mee-maken gelieve voor 5 november in te schrijven in een Poverello 

afdeling.  
ONZE OVERLEDENEN. 

Jozef, Jij voelde je niet goed, je was moe, echt ziek. 
Als je van de Tanneur naar het Onthaal kwam, moest je wel achtmaal stoppen. Toch wilde je niet naar 
de kliniek  of een verzorgingstehuis. 
Het deed pijn je zo te zien en niets te kunnen doen.  Jij was tevreden en zegde "Laat mij op mijn 
plaatske onder de trap rusten, zo is het goed." 
Daarna ging het niet meer.  Na enkele dagen opname in het ziekenhuis, ben je rustig en vredig naar 
de Heer gegaan. 

Voor jou was Poverello je thuis.  Acht jaar heb je bij ons gewoond.  Jij was een stil en 
vreedzaam mens, las graag boeken en had af en toe een babbeltje met je vrienden. 

Bedankt Jozef, voor de lieve lach en het zwaaien met de hand, om een goeiedag te zeggen. 
Nu ben je thuis gekomen Jozef, bij de andere vrienden van Poverello en bij de Heer van alle 

Leven. 
In een stille gebedsviering hebben wij afscheid genomen en Jozef ten grave gedragen.   

Zuster Hilde   
 
 
DE POVERELLO PONYKAMPEN. 

Weerom hebben een honderdtal jongeren tijdens de vakantiemaanden enkele deugddoende 
dagen doorgebracht in de Ardennen.  Dank u wel aan iedereen die er aan meegewerkt heeft.   

Hier twee korte reacties :  
“Het is een super leuk kamp waar je een heleboel dingen kunt  leren: rijden op een paard en 

over dokter Jan die Poverello gesticht heeft maar, jammer is hij gestorven.  Plus je geniet van de vrije 
natuur met een heleboel vrienden en liefde.  Het zingen is ook tof omdat je dat samen doet en het is 
gezellig. Bij Leon is ook veel bij te leren en je krijgt een goede band met de paarden.  De paarden zijn 



heel interessant, want het zijn allemaal verschillende karakters van paarden.  En het aller leukste is 
dat we samen zijn.” (Kaithyn 11j.) 

“Ik was met school een namiddag bij Poverello geweest.  Toen ik hoorde over de kampen wou 
ik wel eens meegaan. Van 3 tot 8 juli was het kamp.  Ik maakte vrienden, niet alleen met mensen 
maar ook met de pony’s.  We hebben ook een namiddag gezwommen en wie dat niet zag zitten kon 
met de kajakken plezier maken of gewoon zonnen.  De eerste dag hebben we een wandeling 
gemaakt.  Een prachtige natuur vol met zingende vogels maakte zich bekend.  De laatste avond zitten 
we allemaal rond het kampvuur (als het regent zitten we wel binnen).  Dan kan iedereen iets 
opvoeren, een grap, een lied of gewoon dansen.  Naast plezier maken wordt er ook nagedacht, ’s 
avonds in het kapelletje.  Een leuke week die snel voorbij vliegt.” (Steffi 14j.) 
 
 
ANTONIA. 

Tijdens de zomermaanden is er een Chinees meisje, Antonia, komen meehelpen in Poverello. 
Al snel bleek dat ze van wanten wist, en haar mannetje kon staan in het onthaal. Haar vriendelijkheid 
en hartelijkheid voor de vrijwilligers en onthaalden werkte aanstekelijk. Na een paar weken bracht ze 
ook haar moeder mee naar de Zuinigheidstraat. We konden vaak op hen rekenen om in te springen, 
en ze werden zo een deel van de grote Poverello-familie . Een paar weken geleden is ze weer 
vertrokken naar Hong Kong, waarna ze in oktober zal beginnen studeren in Londen. We wensen 
Antonia veel geluk toe voor de toekomst, en weet dat het poortje van Poverello steeds open staat voor 
jou en je familie. 

Hieronder volgt een tekst van Antonia over haar vrijwilligerswerk in Poverello: 
 
Voor ik naar Poverello kwam, had ik nog maar weinig ervaring met vrijwilligerswerk. Ik kende 

deze andere kant van Brussel niet, waar de armoede nog zo tastbaar is.  Ik had het idee dat, om 
vrijwilliger te worden, je aan hoge eisen moest voldoen. Nu besef ik dat de vrijwilligers in deze 
organisatie ook maar gewone mensen zijn. Hun inzet voor de armen combineren ze met hun dagelijks 
leven. Ze kiezen er bewust voor enkele uren van hun tijd te schenken aan hen die het moeilijk 
hebben.  

Er zijn verschillende redenen waarom ik vrijwilligster in Poverello ben geworden. Het was op 
de eerste plaats een ontdekking voor me, waardoor ik de armoede in deze stad beter onder ogen kon 
zien. Daarnaast gaf het me de kans om in persoonlijk contact te treden met de bezoekers van 
Poverello. Het gaf me voldoening te weten dat ik, hoewel in kleine mate, iets kon bijdragen aan hun 
leven. 

Tijdens deze vijf weken voelde ik me opgenomen in de gemeenschap. Sommigen spraken me 
aan bij mijn naam, anderen wilden weten hoe men ‘dank je’ of ‘hallo’ in het Chinees zegt. Ik werd dan 
ook vaak in het Chinees aangesproken, als ik één van de volgende dagen het onthaal binnenkwam Ik 
voelde me aanvaard in de groep, en wat me nog het meeste verwonderde was, hoe vriendelijk en 
optimistisch de mensen wel waren. Er waren er ook wel bij die verbitterd waren over hun situatie, 
maar de meesten waren opgewekter en dankbaarder dan de gewone mens op straat. Dat toonde zich 
in kleine dingen, zoals een glimlach of een afscheidsgroet.  

Daarom voel ik me verplicht vrijwilligster te blijven in Poverello, en ik hoop dat degene die dit 
leest, mijn voorbeeld zal volgen. 

Antonia 
 

 
 
 
 
ELISABETH. 

Elisabeth, een kleine zuster van Jezus uit Polen, heeft gedurende een jaar haar noviciaat 
gevolgd te Banneux.   Voor haar stage kwam zij wekelijks in Poverello meehelpen.  Zij stond vooral in 
voor de strijk, maar haar aanwezigheid was discreet en hartverwarmend voor iedereen.  We zijn haar 
daarvoor zeer dankbaar en wensen haar het allerbeste toe op haar verdere levensweg.   

Zij schrijft het volgende:  
Beste Poverello bewoners, 
Ik wil jullie bedanken voor jullie onthaal.  Tijdens de tijd die ik met jullie mocht doorbrengen 

werd mijn hart ontwapend door jullie gevoeligheid, jullie respect en de kleine subtiele  gebaren van 
dank voor de strijk. Dank ook voor het delen van de kleine dingen uit het dagdagelijkse en uit jullie 
leven.  



Ik wil jullie laten weten dat jullie een vaste en diepe plaats hebben in mijn hart.  Bedankt!
    Elisabeth 

 
 

VERSLAG BEZINNING IN BEAURAING. 
Liefste zussen en broers, medewerkers aan het thuisfront, 
26 gelukkigen konden de oproep naar de Maison d’Acceuil te Beauraing op 16 augustus  

beantwoorden om samen te herbronnen, te bidden en te zingen, te delen, te lachen en vriendschap te 
vieren, zich met “leeftocht” te beladen om met u te delen ! 

Wij kwamen werkelijk thuis bij Maria, en Zij heeft ons zeer goed bedeeld : Zij zorgde voor ons, 
liet zich kennen als de aanwezige zeer attente zelfgegeven moeder, die ons bij haar zoon Jezus 
bracht. 

Na de eerste kennismaking met – voor velen het gelukkig weerzien van – mekaar werden we 
de volgende dagen meegenomen in twee grote verhaallijnen :  

l. Het leven van dr. Jan VERMEIRE, van kind tot gevierd arts en sexuoloog, van verpuinde 
zieke tot bekeerling, van godzoeker tot levende poverello of “kleine arme van God”. 

Hoe kunnen wij in ons soms blind activisme de geest van Jan bewaren, in eenvoud bij de kern 
van onze roeping blijven en toch de toekomst voorbereiden ?  

2. MARIA, actueler dan ooit :  
Hier ging pater Etienne HERREBAUT, augustijn, ons letterlijk voor op de zoektocht naar Maria 

in het heilsplan van God.  Hij deed dat in 3 conferenties.  
Samengevat toonde pater Etienne ons dat, spijts Maria ogenschijnlijk als de “verborgene” 

amper in de Schrift aanwezig blijkt te zijn, Zij er is van in het begin, en de geschiedenis van de 
mensheid bepaalde en nóg altijd betrokken is in Gods plannen voor de wereld, van Genesis tot 
Apocalyps : door haar Ja-woord en beschikbaarheid, moeder van Gods Zoon, door haar gegeven zijn, 
moeder van de mensen en de Kerk.    God wil bij de mens zijn.  Haar zelfloze liefde en eenvoud trok 
Gods grootheid aan : Zij is er nu en altijd, Zij lééft met en voor ons, Zij brengt ons in het hart van 
Jezus.  

3. De bezoeken : 
Woensdag gingen wij naar het MADONNAHOUSE in Resteigne, waar 8 leden van de 

lekengemeenschap van Cathérine Doherty verblijven.  In deze gemengde internationale 
gemeenschap leven mannen en vrouwen samen, die na een inleef- én initiatieperiode blijvende 
geloften kunnen afleggen.  Zij zijn niet gehuwd.  Sommigen onder hen (8 op de 201) worden priester 
of bereiden er zich op voor.   

Belangrijk in hun spiritualiteit is dat voor hen het werk en het handelen vrucht zijn van 
spiritueel leven :  gebed, bezinning en eucharistie.    Zij hebben als model het gezin van Nazareth dat 
een perfecte liefdesgemeenschap vormde in gastvrijheid : “Waar God is, is de liefde”, zo eenvoudig is 
hun boodschap.  Belangrijk is het bewustzijn dat elke arme, die aanklopt, Christus zelf kan zijn die 
voor de deur staat en dat wij iedere arme dan ook als dusdanig moeten ontvangen en behandelen.  

Bijzonder voor ons is ook hun verhouding tot Maria : zij beoefenen geen devotie tót Maria, 
maar zij leven mét haar als met hun echte Hemelse Moeder, in volledig vertrouwen en vrijmoedigheid !   

Treffend waren het warm onthaal, de diepgang van het gebed (wij mochten met hen de 
vespers bidden), de authenticiteit en frisheid van de getuigenissen.   De zelfgebakken broodjes, de 
eigen honing en pruimen proefden als nergens anders. 

Donderdag trok de groep naar het kerkje van SOHIER, waar Jan de genade van bekering 
ontving, nadien naar GEMBES waar zuster Nera op het domein van Jan Vermeire met de 
gebruikelijke hartelijkheid en koeken ons heeft opgevangen.  We ontmoetten er ook de kinderen die 
op kwam waren.    

Vrijdag waren we dan te gast in TIBERIADE van LAVAUX ST. ANNE.   We mochten luisteren 
naar het levensverhaal van Jean-Marie, een Vlaamse broeder die als kind en jongeling volledig 
verniet(igd) speelde met zelfmoordgedachten, nergens rust vond, overal op kilte en leegte botste tot 
hij God vroeg – als Hij al bestond – geluk én een thuis te mogen vinden.  Van dan af veranderde zijn 
leven.  Opgenomen in een familie, waar men eindelijk om hem gaf, ontdekte hij ook Maria én dat Zij 
werkelijk leeft, luistert en met hem op weg gaat. 

Zelden heb ik een mens gezien, zo doorstraald door de liefde die hem bewoont, als deze 
jongeman.  Wij leerden van hem dat het belangrijk is dat het gebed het werk ondersteunt.  De 
broeders vinden ook de gemeenschapsvorming en de verkondiging zeer belangrijk.   

Tijdens deze drie dagen waren de momenten van delen heel belangrijk : wat had ons geraakt 
in de verhalen, hoe beleven wij onze roeping, hoe komen wij tot een grotere dienstbaarheid tegenover 
onze gasten ?  Zijn wij werkelijk kinderen van Maria ?  Zien wij Jezus Christus in onze gasten ?  



Hoe kunnen wij komen tot een hechtere Poverellogemeenschap, één grote familie worden ?  
Zaterdag sloten we deze veel te korte retraite af met een Jubelviering met bijzondere zegen.  Het 
gekozen evangelie ging van de Bruiloft van Kana : “doe wat Hij u zeggen zal”.  De beste wijn werd 
laatst gedronken.    

Bijzonder dank aan al diegenen, die deze dagen hebben mogelijk gemaakt.  
  Guy 
 


