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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 
In de verschillende Poverelloafdelingen samen hebben meer dan 1300 mensen Kerstmis gevierd.  Een 

gebed of eucharistieviering, een feestmaaltijd, een geschenkje en ook veel hartelijkheid waren de 
ingrediënten op elk feest.  En ik vermoed dat daar nog meer dan 200 personen bij betrokken waren die het 
allemaal voor elkaar gekregen hebben.   

Nog meer dan de vorige jaren kregen we van vele mensen de vraag om die dagen te kunnen komen 
meehelpen, meevieren en meeleven.  We hebben niet op elk aanbod van dit occasioneel vrijwilligerswerk  
kunnen ingaan maar toch is dit een teken dat bij heel wat mensen het verlangen leeft om iets te doen voor 
zij die het minder goed hebben en in Poverello een kans zien om misschien een eerste stap te zetten in die 
richting.  Ik zie hierin een groeiend besef dat mensen willen in contact komen met hen die aan de rand van 
de samenleving zijn terecht gekomen. Zij zoeken naar een manier om de afstand te verkleinen en om iets 
heel concreet aan te bieden. Dit is toch wel een hoopgevend teken dat we de laatste jaren in toenemende 
mate opmerken. Elke persoon die zich aanbood heeft een eigen weg afgelegd en zijn eigen redenen om tot 
de keuze te komen om Kerstmis of Nieuwjaar op een andere manier te vieren.   

Poverello kan dan gezien worden als een soort van kruispunt waar zij die het goed hebben de anderen 
die het minder goed hebben kunnen ontmoeten en helpen.  Maar meer nog zou het moeten worden een 
plaats waar we samen kerstmis vieren.  Waar we niet opgedeeld worden in zij die geven en zij die krijgen.  
Voor vrijwilligers die al lange tijd op regelmatige basis meehelpen verdwijnt dit verschil.  Men ontdekt dat 
het geen twee groepen zijn maar één gebeuren waar elkeen, gewoon al door zijn aanwezigheid, aan 
bijdraagt.  

De eerste jaren van Poverello heeft dit vorm gekregen en heeft men uit de vele mooie en moeilijke 
ervaringen  lessen getrokken.  Al zoekend en tastend hebben we de weg gevonden.  Terwijl we het 
evangelie tot onze leidraad probeerden te maken was de realiteit van het onthaal het terrein waarin we het 
in de praktijk dienden te realiseren.  Die eerste jaren, waarin we met een heel groot hart en soms ook met 
veel  naïviteit probeerden te helpen, leerden we bijsturen en keuzes maken.  Het onthaal waar dagelijks tot 
200 personen kwamen eten en het nachtonthaal waar 45 mensen werden opgevangen is onze leerschool 
geweest.  Vanuit de concrete zorgen en problemen van elke dag,zonder op voorhand te weten wanneer en 
welke het vandaag zullen zijn, verder gaan en oplossingen zoeken vanuit de gedachte hoe zou Jezus dit 
aanpakken.  

Een van de grote lessen was enerzijds onze eigen beperkingen leren zien en aanvaarden en anderzijds 
toch telkens blijven geloven dat Hij voor ons zorgt.  De grote kracht en steun was dat we bij elkaar steun 
vonden in dit geloof. We gingen ervoor en plaatsten onszelf, onze eigen ontwikkeling, onze eigen 
voorkeuren op de achtergrond.  We aanvaarden dat het leven in Poverello werd geleid door de 
ontmoetingen en omstandigheden van de dag en probeerden er een antwoord op te vinden met de 
mogelijkheden van het moment.  Deze manier van leven kan wel eens de indruk geven dat er geen 
toekomst perspectief in zit. Het is inderdaad vooral een werken aan het nu. Daar waar we zijn er proberen 



het beste van te maken voor elkaar. En ondanks de problemen werkt dit bevrijdend. Je kunt niet iemand 
zijn leven veranderen maar je kunt wel een poging doen om dit moment zijn pijn, verdriet of wanhoop een 
beetje mee te dragen.    

Het geeft soms wel eens de indruk dat je niet vooruit gaat.   Denk je de ene dag iets bereikt te hebben 
dan kan dit de volgende dag al te herbeginnen zijn.  In deze onmacht ontdek je ook je eigen armoede 
tegenover de armoede van je medemens.  Je zou zoveel willen maar je kan zo weinig.  Je wordt er niet 
rijker of slimmer van maar wel kleiner en armer, je wordt een beetje Poverello.   Je moet naar de bron 
opzoek of je loopt weg.  Je twijfelt of het allemaal wel zin en nut heeft maar omdat anderen het ook 
proberen en omdat Jezus het ook heeft meegemaakt kan je erin blijven geloven dat wat je doet uit liefde 
nooit verloren gaat.  Dit geloof wordt de enige bron om vol te houden.  De Liefde ontneemt je alle wapens 
en maakt je klein maar geeft een motivatie om er telkens opnieuw aan te beginnen.  De Liefde doet ons 
leren uit onze ervaring en is een aansporing om meer ons hart open te stellen en soms minder te focussen 
op het resultaat.  

Een grote steun op deze weg kan de stilte zijn,  het tot rust komen, gewoon er zijn als een gebed.  Je 
klein weten in die grote schepping, je  één voelen met Hem die overal  aanwezig is. Zijn aanwezigheid in 
jouw diepste binnenste ondanks je gebrokenheid en Zijn aanwezigheid in alles wat op jou afkomt.  Zijn 
verlangen in jou om op deze wereld tastbaar te worden door daden die troost, gerechtigheid, hoop en vrede 
brengen.  Zijn uit-nodig-ing die uitgaat van elke medemens die lijdt, die weent, die angst heeft, die eenzaam 
of wanhopig is.   

In de mooie dingen en gebeurtenissen voel je Zijn grootheid en goedheid en in de vele noden ontmoet 
je Zijn nood en kleinheid maar ook Zijn uitnodiging.  Zijn uitnodiging tot liefde om licht te brengen waar 
duisternis heerst en hoop waar geen toekomst lijkt te zijn. Zijn uitnodiging om Hem te volgen die door zijn 
Liefde voor ons de dood overwon.    

Zalig Pasen!    Johan 
 
 
ONZE OVERLEDENEN 
Na en moeilijke en bijna ondraaglijke lijdensweg, maar omgeven met de beste zorgen, is Christiane 

(76j) op 1 december van ons heengegaan. 
Christiane heeft veel betekend voor Poverello Gent. Voortdurend gaf zij, met een belangloze inzet, het 

beste van zichzelf  voor haar medemensen en in het bijzonder voor de minst bedeelden. Zij had enorm veel 
respect voor onze stichter, Jan, door wie zij Poverello ontdekt had en regelmatig sprak zij met veel lof over 
hem. In Poverello was zij vooral bekend als een gewaardeerde kookmoeder bij de vrijdagploeg. 

Samen met André, haar echtgenoot, was zij immer beschikbaar.  Gedurende vele jaren waren ze 
kookouders tijdens de kampen.  Ze waren er voor de kinderen een beetje grootmoeder en grootvader. Toen 
de gezondheid van André het liet afweten, bleef ze thuis, om hem met de beste zorgen te kunnen bijstaan. 
Maar wie had ooit gedacht dat de wankele gezondheid van Christiane nog meer zorgen zou baren en zij 
ons het eerst zou moeten verlaten. 

Wij zullen haar blijven herinneren als een moedige en hartelijke vrouw, groot in haar eenvoud, met een 
warm hart voor Poverello, en steeds bereid om zich aan anderen weg te schenken. ‘Wat gij aan de minste 
van Mij gedaan hebt….’, was haar ochtendgebed en die woorden van Christus droeg ze hoog in het 
vaandel. 

Wat gevreesd werd, is ook werkelijkheid geworden… Amper 6 weken na Christiane, is ook André 
overleden… totaal verzwakt en toch nog onverwacht. 

Op het aandenkenprentje lazen we de rake woorden: “Na moeder ging ook jij heen. Onvatbaar vlug heb 
je ons verlaten. Voor afscheid was helaas geen tijd… Op je lippen lag een lach, alsof je zicht had op het 
licht van de eeuwige nieuwe dag.” 

Wij zijn blij dat we Christiane en André mochten leren kennen en met hen samenwerken. Wij zullen hen 
steeds meedragen in ons hart en in onze herinnering. 

Michel 

Ook van Valère (82j), de man van Marie-Thérèse, beiden medewerkers in Poverello Gent,  hebben we 
afscheid moeten nemen.  Bijna 30 jaar lang hebben zij 'samen' gewerkt  in Poverello. Voor hete vuren staan 
... lekker vlees bakken in de sauteuse ... zorgen dat de aardappelen met de machine tijdig gekuist waren ... 
proviant aanhalen ... en zoveel andere taken met verantwoordelijkheid :  dat was het werk van Valère.  

Dank, Valère, om wie je geweest bent, om al wat je gedaan hebt,  vooral al wat je gedaan hebt voor de 
minste van onze medebroeders. Eeuwige vrede wensen wij  U! 

Rik  
In Antwerpen namen we afscheid van Monique (71j), de vrouw van Yvo.  Beiden maakten ze deel uit 

van de ploeg die aan de wieg van Poverello in Antwerpen stond.  In het begin was het wel even wennen 
voor haar aan het soms onvoorziene in het Poverello gebeuren maar de maandagen was ze op post tot de 
ziekte het niet meer toeliet.  Monique blijf jij ons van hierboven helpen terwijl wij, met Yvo en vele anderen, 
hier verder bouwen aan een Poverello-thuis voor velen.  We zijn onderweg!  

Rafaël (58j), je bent zo onverwacht van ons heengegaan,we zullen je missen. Je moeder heeft pijn en 
verdriet. Ze zou je nog zo graag omringen en voor je zorgen. Al haar aandacht ging naar jou uit. Hoe vaak 



vroeg ze: "Waar is Rafaël,ik vind hem niet? Hij zal honger hebben. Niet vergeten hem eten te geven als hij 
langs komt. Doen ,he!" 

Rafaël ,het ontroerde mij als je bij ons binnenkwam en je met jou lach en warme handdruk goeie dag 
zegde en enkele woorden prevelde. Het ontroerde mij als Marie, met haar groot moederhart,haar tas 
opendeed zegde: "Rafaël, hier is eten en ook nette kleren. Aandoen, he" 

 Goeie Rafaël, zondagmiddag was je stil aanwezig, zo hartverwarmend in de eucharistieviering, bij het 
bidden van het Onze Vader, en het elkaar de hand geven. Bij het doorgeven van de vrede, zie ik nu nog je 
minzaam en vredig gelaat. 

In al je eenvoud, Rafaël heb jij ons zoveel geleerd. Wij zullen je niet vergeten. Als wij je kwamen 
groeten: was je moeder zo ontroerd en zegde: "Je bent nu in de hemel bij God.  Ik ben blij dat jij eerst bent 
gegaan,want wie zou er voor jou gezorgd hebben?" Dat is een moederhart dat spreekt! 

Bedankt, Marie, jij bent een kranige vrouw van 87jaar oud. Weet dat wij U in het hart dragen! 
Zuster Hilde 

In Banneux is August (93j) overleden.  Hij verbleef reeds meer dan 25 jaar in Poverello: eerst 
verschillende jaren in de Huidevettersstraat en later in Banneux. Zijn woordenschat was niet altijd heel 
genuanceerd, integendeel. Het was dan best niet teveel te reageren om de situatie niet te laten escaleren.  
Maar eens de emotie voorbij, was alles snel  vergeten.  Dat hij zolang in Poverello kon blijven heeft hij te 
danken aan zijn goede gezondheid, maar ook, en vooral, aan iedereen die voor hem heeft gezorgd: 
diegenen die hem de laatste jaren hielpen om naar bed te gaan, diegenen die hem steunden om zich te 
verplaatsen van de tafel naar de zetel, diegenen die hem  hielpen bij het smeren van zijn boterhammen en 
de verpleegsters die hem elke dag kwamen verzorgen.  Als men iets voor August deed was hij steeds 
dankbaar en iemand in nood zou hij geen hulp weigeren. Hij heeft dikwijls verteld dat hij als kind veel 
honger heeft geleden en was dankbaar dat er toen mensen waren die hem en zijn familie hebben geholpen.  
Hij is opgenomen in het ziekenhuis verbleven en mocht dan naar huis komen.  De dag nadien is hij in zijn 
bed ingeslapen.  Dank u wel August !  

Albert (72j), een meubelmaker, Andrzej (52j) die omgekomen is in een ongeval en Emiel (73j) zullen 
niet meer komen eten bij ons in Brussel. We hebben deze drie mannen niet zo goed gekend maar ze 
kwamen wel regelmatig langs. Mogen zij nu thuiskomen bij die barmhartige Vader die hun nood en 
verlangen kent.   

 
KERSTFEEST IN ANTWERPEN 
Onze driedelige  viering begon om 11 uur met de vigiliemis van Kerstmis.  Pater PIet, een gedreven 

Witte Pater van Afrika, nodigde ons uit om een lieve heer, een lieve vrouw te worden, om te doen zoals 
God, namelijk mens te worden. Wij moeten ja zeggen tegen God, zoals Jezus deed met het "niet Mijn wil 
maar Uw wil geschiede", zoals Maria "Mij geschiede naar Uw woord" antwoordde, zoals Jozef luisterde 
naar de engel, zoals de herders die op zoek gingen naar de stal. Laat ons met Zijn genade ook zo 
handelen. Zalig Kerstfeest. 

Intussen was de grote zaal van Poverello vol gelopen met gasten en medewerkers. Zo'n 125 mensen 
schaarden zich rond de knap versierde tafels, waar wij blij verrast werden met een aperitiefje.  Ook het 
uitgebreide warm en koud buffet uit de vier windstreken werd reeds voor de derde maal aangeboden door 
een cateringbedrijf. Al dit heerlijks werd opgediend met een brede glimlach, (afwas inbegrepen) en zal ons 
nog lang nablijven.  

Het nagerecht en de koffie vormden de aanloop naar het muzikale gedeelte.  Frans, onze vrijwilliger, 
zorgde met zijn groep nog tot  lang in de namiddag voor veel feestvreugde.  Aan iedereen hartelijk dank! 

Trix.  
 
 
KERSTFEEST IN KORTRIJK 
Sinterklaas is nog aan zijn rondgang bezig of de gasten vragen of ze kunnen inschrijven voor het 

kerstfeest. Ieder jaar hét feest om naar uit te zien. 
Ook dit jaar weer: een goed voorbereide eucharistieviering met warme aandacht voor Welzijnszorg 

(dankjewel zuster Yvonne), een bezielde en bezielende voorganger die altijd het gepaste en kritische woord 
vindt (dankjewel pastoor John), de mooiste kerstliederen enthousiast gebracht door het koor Bassoalte 
(dankjewel), in de stemmig versierde Sint-Maartenskerk (dankjewel koster Filip). 

Onze Poverellogemeenschap was er met velen, jong en oud, om mee een taak op te nemen, om mee te 
zingen, mee te bidden, om onze geliefde afgestorvenen van dit jaar te gedenken en hen bij naam te 
noemen: Bernard, Roger, Hendrik, Ronny, Didier, Jean-Pierre, Diego.  

‘Het was allemaal zo mooi en ontroerend’, liet iemand zich ontvallen. 
Voor de deur van de parochiezaal stonden reeds enkelen te wachten tot ze om 12u, zoals gepland, 

openging. Zou iedereen wel een plaatsje vinden? Is er niet   meer volk dan anders – meer dan wie vooraf 
ingeschreven was? Ook enkele medewerkers keken bezorgd om zich heen. Maar Rosa stelde gerust – op 
kerstmis is er voor iedereen ‘plaats in de herberg’! 

En het werd echt een beetje inpassen: de feesttafel gedekt voor 128 werd met inderhaast aangerukte 
extra tafels en stoelen uit Poverello uitgebreid zodat iedereen gezellig knus bijeenzat. 

De stemming bleef het hele feestmaal lang aangenaam rustig. Er werd onderling gemoedelijk 
gekeuveld. Bijna alle voorgerechtglaasjes kwamen heelhuids bij de vaat terecht. Wie wilde kreeg een 



tweede kop balletjessoep. Hopelijk was er dan nog plaats voor het orloffgebraad met witlof en 
dauphinoisaardappeltjes.  Een algemene elektriciteitspanne kon de sfeer niet bederven, integendeel. De 
traditionele ijstaart werd bij het licht van dennenboomkaarsjes best gesmaakt. Iedereen aanvaardde zonder 
morren dat de koffie, in die omstandigheden, gerantsoeneerd was. 

Dan kwamen de kerstpakjes er aan. En weer was voor iedereen gezorgd! 
Dit was een echt geslaagd‘familiefeest’, daarover was iedereen het eens. 
Veel echt gemeende en deugddoende dankwoorden waren er voor ‘onze koks’ en de vele medewerkers 

en sponsors van dit feest. 
 
 
POVERELLO BRUGGE VIJFENTWINTIG JAAR 
Poverello Brugge vierde zijn 25jarig bestaan op 9-12-2011. Daarvoor werd een groepje medewerkers 

bereid gevonden om de organisatie op zich te nemen. Voorzien werd in een Eucharistieviering en een 
academische zitting. Reservaties voor de kathedraal en de Hallen moesten gemaakt worden. Eraan 
gekoppeld was ook een tentoonstelling gepland van werken van zowel medewerkers of gasten waarvoor 
panelen nodig waren. Het weze vermeld dat heel wat instanties hun medewerking verleenden teneinde dit 
jubileumfeest tot iets moois te maken. De stad Brugge verleende haar medewerking door de Hallen ter 
beschikking te stellen en de drankjes voor de receptie.  Mgr.De Kesel, bisschop van Brugge was bereid de 
viering in de kathedraal voor te gaan en aanwezig te zijn op de receptie achteraf. Ook het stadsbestuur 
vaardigde 2 schepenen af. De hotelschool Spermalie verzorgde de puike ontvangst en de receptie na de 
academisch zitting. 

Na een intense voorbereiding van bijna 1 jaar door heel wat mensen kwam dan de kers op de taart op 
9-12-2011. Voorafgaand werd op donderdag reeds alles in gereedheid gebracht: 
stoelen,vestiaire,tentoonstelling opzetten enz. 

Tijdens eucharistieviering,opgeluisterd door een enthousiast koor, werd vooral dank gezegd voor de 
voorbije 25jaar. Hoofdverantwoordelijke Johan sprak in naam van Poverello zijn dank uit naar de 
medewerkers en naar Zr.Cécile toe en beklemtoonde dat caritas ten opzichte van de medemens nog altijd 
zin heeft en waarschijnlijk zelfs zal toenemen door de crisissen in de maatschappij. Hulpbetoon blijft een 
prioriteit voor Poverello ook naar de toekomst toe. 

Na afloop ging men naar de Hallen voor een academische zitting waar heel wat betrokken 
mensen,vertegenwoordigers van service-clubs, weldoeners, medewerkers van het eerste uur en uiteraard 
ook de huidige medewerkers met onze onthaalden aanwezig waren. Er was ook een afvaardiging van de 
stad Brugge en de Bisschop. Zr.Cécile had dan ook vele mensen te danken die zich voor de werking van 
Poverello engageren en/of sponseren. Het blijft dan ook de uitdaging naar de toekomst toe dit te 
ondersteunen. Tussen de toespraken in verzorgde een koor enkele muzikale rustpunten. De toespraak van 
de schepen van de stad Brugge gaf naast de felicitaties voor Poverello een overzicht van de sociale kant en 
werking van het stadsbestuur gezien in het licht van de armoedebestrijding. In de laatste toespraak 
belichtte Paul de geschiedenis van Poverello en het engagement van Zr.Cécile voor Poverello Brugge. 

Deze zitting eindigde dan ook terecht in een hartelijk proficiat voor Zr.Cécile. 
Daarna volgde nog een druk bijgewoonde receptie en rondgang in de tentoonstelling als sluitstuk van 

een geslaagde viering. Proficiat voor Poverello Brugge! 
André 

ZATERDAG 5 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 5 mei 
verwacht in Banneux.  

11u00: Gebedsweg aan de verschijningskapel  
11u45: 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!  

 
 
ONTMOETINGSDAG IN BRUSSEL, ZATERDAG 21 APRIL  
Voor de vrijwilligers uit de verschillende afdelingen is dit telkens een dag van verbroedering, bezinning 

en gebed.  Een dag om te zoeken naar de essentie van ons engagement, een dag om zijn motivatie te 
vernieuwen en te bouwen aan de familieband met de velen die onderweg zijn in Poverello.  Mgr. Lemmens, 
hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, komt spreken over : "Het sacrament van de arme". 
Een onderwerp dat in Poverello zeker op zijn plaats is.   

Deze dag gaat door in Poverello, Huidevetterstraat 126B te 1000 Brussel. 
Het programma: 
10.00u Aankomst 

10.30u Verwelkoming en eerste conferentie 



12.00u Middagmaal (picknick meebrengen, soep en koffie zijn ter plaatse) 
13.30u Tweede conferentie + mogelijkheid tot vraagstelling 
15.00u Pauze 
15.30u Eucharistieviering 
16.30u Einde 
Inschrijven kan voor 7 april in de verschillende Poverello huizen, waar ook bijkomende informatie kan 
verkregen worden.  

 
 
WELKOM OP ZATERDAG 9 JUNI IN POVERELLO RONSE 
In februari 2009 werd door een groepje vrijwilligers in Ronse, die iets wilden doen voor de meest 

behoeftigen van de samenleving, contact opgenomen met Poverello.   Er ontstond een vaste kern die om 
de twee weken samenkwam om met elkaar   de Poverello gedachten uit te diepen.   Zij gingen ook naar 
andere Poverellohuizen om er ervaring op te doen.  Vele maanden zijn we opzoek geweest naar een 
geschikte woning om een Poverello te kunnen opstarten.  Uiteindelijk werd deze gevonden in de 
Engelsenlaan nr. 9.   Voor we echt van start kunnen gaan moeten er eerst enkele aanpassingen gebeuren 
aan het gebouw: keuken, sanitair, verwarming en opfrissing van de lokalen.   We hopen nog voor het groot 
verlof onze deur open te zetten voor wie een tas koffie wil komen drinken, een soep of een warme maaltijd 
wenst.   

Poverello zal zich in Ronse, net als in de andere afdelingen, niet enkel richten op de slachtoffers van de 
economische crisis.  Ook voor hen die uit de boot dreigen te vallen omdat zij niet meer meetellen of 
meekunnen met onze 'efficiënte' en 'gehaaste' maatschappij willen we de deur en ons hart open zetten.  
Eenzaamheid is misschien wel de meest voorkomende vorm van armoede die, ondanks de vele 
communicatie middelen die er bestaan, dikwijls verborgen blijft,.  Daarom dat we naast de koffie en de 
maaltijden ook een plaats willen zijn waar men in alle vrijheid en eenvoud anderen kan ontmoeten met veel 
respect voor iedereen en speciaal voor de meest gekwetsten.  We hopen dat deze ontmoetingsplaats een 
echte thuis zal worden en dat er onder ons, net als in de andere afdelingen, een hechte familieband 
ontstaat naarmate we elkaar leren kennen en graag zien.   

Iedereen is welkom of om het met de woorden van Jan Vermeire (maart 1980) te zeggen :  "Ze zijn allen 
welkom: al degenen die het leven niet gespaard heeft, al degenen die lijden in hart en lichaam, al degenen 
die zoeken naar een beetje vriendschap. Maar welkom ook aan degenen die beseffen dat het ware geluk 
erin bestaat het beste van zichzelf aan zijn broeders te schenken, degenen die begrepen hebben dat een 
hart meer waard is dan al de schatten van de wereld.  Zo zal Poverello een trefpunt worden waar het echte 
geluk zal uitstralen, want het zal de Heer zelf zijn die ons zal voeden met het vuur van zijn liefde."  

 Op zaterdag 9 juni bent u van harte welkom om kennis te maken met het huis en met de vrijwilligers 
die er zich zullen inzetten.  We starten om 14 uur met een kleine receptie en het bezichtigen van het 
gebouw, daarna wordt verteld over de werking van Poverello en hoe we in Ronse van start zullen gaan.  Op 
het einde van deze ontmoeting willen we, met hen die dit wensen, samen de Heer danken, bidden en loven 
in de  Eucharistieviering .  

Op woensdagavond 28 maart om 19u30 is er in de Engelsenlaan 9 een informatieavond voor wie 
interesse heeft om op één of andere manier mee te helpen in Poverello Ronse.  Kandidaat vrijwilligers of 
wie bijkomende informatie wenst kan ook contact opnemen met zr. Emilienne : 0471177240. 

 
 
DE POVERELLO PONYKAMPEN 
Kinderen vanaf 8 kunnen er leren omgaan met pony's en leren  paardrijden.  Er zijn ook 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.  

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€.  
Op sommige kampen zijn er nog enkele plaatsen vrij.   
 Kinderen  (vanaf het 2de leerj.)  kunnen ook mee  naar de zang- en speltweedaagse van 4/5 tot 6/5in 

Banneux. Voor meer informatie: Zuster Nera ( Poverello Tielt ): 0473/48.16.06 
 

 


