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BESTE POVERELLO VRIENDEN, 

Vele jaren reeds organiseren we, tijdens de grote vakantie, kampen voor kinderen in de 
Ardennen.  De eerste kampen in 1985 gingen zelfs nog door in tenten. In 1995 zijn de pony's 
toegekomen en werden het Poverello - pony - natuur kampen. Nu al meer dan twee jaar vertrekken er 
regelmatig kleine groepjes kinderen op weekend met zuster Nera, om samen een weekendje door te 
brengen op het vroegere domein van Jan Vermeire. Het is alsof ze naar een ander land, een 
Poverello-land,  vertrekken om  samen een andere manier van leven te ontdekken! Het vraagt wel wat 
durf want je moet dan je eigen land en eigen manier van leven achter laten. Het vraagt ook 
aanpassingsvermogen en openheid om die andere ‘cultuur‘ te leren kennen. De reis gebeurt  in groep 
en dat betekent dat met de medereizigers moet rekening gehouden worden. Soms is dit plezant en 
soms vraagt dit wel eens een inspanning. Voor wie mee gaat en alleen aan zichzelf denkt, zal de 
andere misschien een hindernis zijn voor zijn pleziertjes. Voor wie meegaat en ook verlangt dat de 
anderen het leuk zullen hebben, zullen de medereizigers juist een bron van vreugde worden.    

We gaan naar een land waar we geen tijd  hebben voor gsm, laptop of tv. We leven er samen 
met elkaar: gezellig tafelen, gezelschapsspelen doen, zingen, wandelen, spelen in de vijvers, werken 
met de pony's ... We hoeven niet te sms-en, te mailen of te bellen met personen die in het thuisland 
zitten. We zijn weg en eens we terug thuis zijn kan er veel verteld worden. Maar in dit land leven, 
praten, spelen en delen we ons leven gewoon met de mensen die er zijn. We zitten er echt wel in een 
ander wereldje.  

We zijn er niet bezig met wat gisteren is gebeurd of met wat morgen kan gebeuren. We 
hebben genoeg aan het nu-moment en brengen zo de dagen samen door. Geen examen stress, niet 
hollen van de ene activiteit naar de andere maar gewoon er elk moment het beste van maken, met en 
voor elkaar. We moeten niet gaan shoppen om te zien wat vandaag de mode is. Niemand hoeft er 
zich te verstoppen omdat hij  anders is want iedereen is er verschillend. Niemand hoeft speciaal te 
doen om aandacht te krijgen want iedereen telt mee.   

Bij spelletjes wordt er geapplaudisseerd voor de eerste maar ook voor de andere deelnemers. 
De talenten die men heeft worden gebruikt  om andere te helpen. Iedereen blijkt hier gelukkiger van te 
worden. Na een tijdje zien we dat iedereen sterke en zwakke kanten heeft en dat we elkaar aanvullen 
en één ploeg vormen! Wie verdrietig is, pijn heeft, of zich alleen voelt weet dat de anderen hen niet in 
de steek zullen laten en er zullen zijn om hen te troosten en te helpen. De voeding en het verblijf 

België-Belgique 
P.B.  

1099 Brussel X 

1/0135 



houden we eenvoudig want eenvoud zorgt ervoor dat we ons niet teveel  verliezen in details en 
eenvoud leidt naar echtheid.   

In dat land proberen we vriend en vriendin te zijn met alle medereizigers en we  beperken ons 
niet tot één of enkele favorieten.  We lachen veel samen en hebben er eerbied voor elke mens, hoe 
klein of gekwetst hij ook is.  

In dit land willen we de natuur in al zijn facetten beter leren kennen: bij zon of regen, 's 
morgens in het ontwaken van het leven en in de rust en stilte die komt bij het vallen van de avond, 
spelend in het bos en wandelend langs de weiden, luisterend naar de vogels en kijkend naar de 
vissen, drijvend in de kajakken of zwemmend in de vijver...  We willen de natuur tegemoet gaan met 
open oren en ogen.  We willen bewuster in de natuur gaan staan en beseffen dat we er zelf deel van 
zijn.    

In dit land leren we ook omgaan met de pony's.  We leren ze kennen als dieren met een eigen 
willetje en eigen karakter.  We kijken naar hen en zien dat zij ook kijken naar ons.  We proberen hun 
taal te verstaan (de oren plat, de neus vooruit...)  en leren hoe we iets van hen kunnen vragen. Het is 
zoveel meer dan enkele technieken in paardrijden.    

In dit land maken we het ook elke avond even stil bij de leuke en de minder leuke ervaringen 
van de dag.  We sluiten onze dag af met danken voor wat we hebben ontvangen en meegemaakt.  
We vergeten de personen die het minder goed hebben niet.  We danken en bidden er tot God onze 
Vader, de schepper van hemel en aarde, voor het leven in en rondom ons. We danken en bidden ook  
Jezus die dit land tussen ons mensen is komen realiseren en ons in woorden en daden is komen 
vertellen dat zo’n land gebaseerd is op de Liefde voor God en voor elk-ander.   

Beste Poverello vrienden, in dit land komt men niet zomaar terecht. Men moet het zelf maken 
en dat kan men niet alleen. We hebben er elkaar voor nodig en we kunnen elkaar daarin zeker ook 
helpen.  Het is er helemaal anders dan in de gewone wereld waar veelal wordt gedacht dat men eerst 
voor zichzelf moet zorgen omdat men anders eenzaam, arm en ongelukkig zal zijn.  Wat er tijdens 
zo'n reis juist zal gebeuren weten we niet op voorhand.  Het hangt af van zoveel elementen: het weer, 
wie we zullen ontmoeten, hoe we er onszelf bij voelen... Telkens is het een andere reis, een ander 
verhaal, een nieuw avontuur en een uitdaging om er echt een Poverello-land van te maken, de droom 
van Jan Vermeire waar te maken.  Het zijn geen spectaculaire zaken zoals in een pretpark.  Het wordt 
nog minder een massa gebeuren, want velen hebben het moeilijk om hun gewoonten en comfort 
achter te laten.  Maar we ontdekken en voelen in ons binnenste dat we één grote familie vormen en 
allen kinderen van dezelfde Vader zijn.  We zullen ervaren wat we soms zingen: "Ubi caritas, deus ibi 
est"  of in het Nederlands: " Waar liefde is, daar is God".  Waar liefde is, daar is het Poverello-land !  

Misschien is de komende vakantie wel een mooie gelegenheid om in deze richting op weg te 
gaan en een stukje van dit andere land te verkennen en te realiseren!  

Van harte een deugddoende vakantie! 
   Johan  

 
 
 
ONZE DAG IN BANNEUX 
 

Het was weer een uitzonderlijke samenzijn in Banneux. Na de gebedsweg volgde een heel 
intense en hartverwarmende Eucharistieviering voorgegaan door Abbé Palm, rector van het 
Heiligdom. De verschillende koren: het koor van Poverello Banneux, de kinderen van zangweekend 
en dan het koor met Cindy als begeleidster maakten van de viering een blij en familiaal gebeuren. 
Daarna volgde de maaltijd, net als de vorige jaren voorbereid door een toegewijde en enthousiaste 
equipe, waarvan sommigen reeds de donderdag ter plaatse waren.  Voor meer dan 500 mensen tafels 
dekken, een warme maaltijd bereiden en dan de bediening organiseren vraagt heel wat ploegwerk. 
Ook een hartelijke dank aan iedereen die de dag zelf heeft meegeholpen bij de bediening, het 
afruimen en de afwas! 

En 's namiddags kwamen de koren nog eens aanbod met een ander repertorium. De 
ambiance zat er vlug in. Gesterkt door de koffie met bijhorende koeken kon men de terug reis 
aanvatten.  
DE ARMEN ZIJN DE SCHAT VAN DE KERK 

 
Op zaterdag 21 april was Mgr. Lemmens (hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant) te 

gast in Poverello om met ons de ontmoetingsdag mee te beleven.  Tijdens de voormiddag sprak hij 
ons over 'de armen als een sacrement van de Heer in ons midden'.  Hieronder geen samenvatting, 
wel enkele ideeën uit zijn toespraak. 



 
Onze grote God, Schepper van hemel en aarde, heeft zich aan ons getoond in een broos, 

sterfelijk en arm kind. En later zal de man die opgroeit uit dit kind als een misdadiger worden terecht 
gesteld. Maar kan God werkelijk zo zijn? Deze vraag doorkruist alle Evangelies, en heel speciaal dat 
van Johannes.  

 
Het Evangelie openbaart hoe God zich bij ons aandient op een onverwachte en vreemde 

manier die ons schokt en die ons indringend vraagt om anders naar de wereld en de mensen te 
kijken, om onze stijl van leven grondig te veranderen.  

 
Wie Jezus wil ontmoeten, de Zoon van God, maar ook een broos en behoeftig mens van vlees 

en bloed midden onder ons, moet opstaan, een nieuwe weg inslaan, de weg die leidt naar de kleinen, 
de armen, de behoeftigen in het besef dat juist zij op een heel bijzondere wijze sacrament zijn van de 
Heer in ons midden: “Wat jullie gedaan hebben voor een van de minste van mijn broeders, dat hebben 
jullie voor mij gedaan”.  

 
De fiere en zelfgenoegzame Paulus heeft op een dag begrepen dat God naar ons toekomt 

door de zwakheid van Jezus. De Zoon van God heeft zijn goddelijke macht getoond in zijn keuze om 
de kleinste, de meest dienstbare, de meest vernederde mens ter wereld te zijn. 

 
Paulus weet dat de door hem gestichte christelijke gemeenschappen uit eenvoudige personen 

bestaat, maar hij is ervan overtuigd dat zij een grote hoop betekenen voor de wereld : “Wat in de ogen 
van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is 
teniet te doen.” 

 
Ook bij Franciscus van Assisi begint zijn bekering met de ontmoeting met de melaatsen : “De 

Heer stond mij, broeder Franciscus toe, om op deze wijze te beginnen met mijn leven van bekering. 
Toen ik nog in mijn zonden leefde, vond ik het zien van melaatsen veel te bitter; en de Heer zelf leidde 
me in hun midden en was mij barmhartig. En toen ik van  bij de melaatsen wegging, werd dat wat mij 
eerst bitter leek, veranderd in zoetheid naar lichaam en ziel. En van dat ogenblik af, bleef ik nog even 
en liet dan de wereld achter.” 

 
Er bestaat dus een geheim dat wil begrepen worden: de familie van God wordt opgebouwd 

vanuit arme en zwakke mensen, te beginnen bij Jezus zelf, een gevangene die ter dood veroordeeld 
wordt! 

 
Wie Jezus werkelijk wil ontmoeten, wie de diepe vreugde van de magiërs en de herders wil 

proeven, moet op weg gaan naar de armen en behoeftigen. Zij wonen niet ver van ons af, maar toch 
lopen wij, mannen en vrouwen van deze wereld gevaar om hen niet te zoeken, om niet naar hen te 
luisteren, om hen niet op te nemen in onze liefde en in onze genegenheid. Want de wereld misprijst 
de armen, de bedelaars, de demente bejaarden, de onbeholpen migranten die niet goed Nederlands 
spreken of niet goed weten hoe men zich in dit land dient te gedragen.  

 
De arme is een engel van God die ons hart opent, die het bevrijdt uit zijn te grote eigenliefde 

en egoïsme, uit zijn verharding en ongelukkige haast. De armen tonen ons hoe je kan gelukkig zijn 
ook al heb je niets, hoe je kan trouw zijn aan de vriendschap, hoe je tot God kan bidden met een 
nederig hart. De armen leren ons de warmte kennen van een echte vriendschap met een diepe 
spirituele dimensie. En stap voor stap dringt het tot ons door dat we door de armen te beminnen, zelf 
nog veel meer liefde ontvangen en dat we bemind worden door de Heer zelf. En zo verandert stilaan 
ons hart, zo verandert stilaan de eigen kijk op de wereld, zo verandert stilaan onze eigen manier van 
leven. (...) De armen zijn een grote hulp om ons te bekeren tot het Evangelie, want, terwijl we bij hen 
vertoeven, vertoeft Jezus bij ons en Hij zelf wordt onze dagdagelijkse gezel. 

  
Het leven met de armen maakt ons nederig, omdat zij aan ieder ding opnieuw de juiste maat 

toemeten. Onze rijkdom, onze vorming en opleiding, onze intellectuele capaciteiten zijn voor hen van 
weinig tel. Maar wat daarentegen voor hen heel veel telt, is onze vriendschap, onze aanwezigheid, 
onze trouw, het feit dat we ons leven met hen delen, dat we werkelijk één familie worden met hen. 

 
Mogen wij (...) onze passen heroriënteren, opdat wij mogen deel uitmaken van die misschien 

niet overgrote, maar wel mooie en blije familie die God verzamelt, ook in deze tijd.  



MIJN 100 DAGEN IN BRUSSEL … 
 

Ik ben zonet naar boven gegaan, het raam van mijn kamer staat open en ik hoor de 
ondertussen vertrouwd geworden geluiden van geanimeerde gesprekken en  ratelend bestek in het 
bord. Ik herken de mensen zonder ze te zien: Danny en zijn “caramba”, die kranten uitdeelt maar 
verder met rust wil gelaten worden; François, Lucien en Emile die, terwijl ze een sigaretje roken, over 
de actualiteit praten, Viviane die naar haar “Coco” telefoneert, Roger die eens te meer vaststelt dat het 
karton niet goed gesorteerd is… Drie maanden ben ik hier nu en het dagelijkse ballet van de 
bewoners van dit huis kent niet veel geheimen meer: elkeen brengt zijn kleur en zijn humeur van de 
dag mee en vooral zijn behoefte om te bestaan in de ogen van de Andere. 

Ik ben hier op 10 maart aangekomen en op 18 juni vertrek ik weer. Ik ben een balans aan het 
opmaken van mijn drie maanden in Poverello aan de Economiestraat en ik voel me bevoorrecht! 
Bevoorrecht omdat ik van dag één zo goed opgevangen werd: ik voelde echt dat ik verwacht werd en 
heel snel voelde ik me opgenomen! Bevoorrecht, vooral omdat ik in dit huis kan wonen en er kan 
leven op het ritme van degene die het door hun aanwezigheid vullen en het tot leven brengen… Het is 
een ervaring die me, als mens,  een beetje doet groeien… 

Ik heb Poverello leren kennen in mijn land, in Frankrijk, tijdens hun reizen naar Lourdes in 
2003 en 2008. Ik woonde en werkte toen in Cité Saint Pierre en mijn taak bestond erin om  samen met 
de vrijwilligers van Cité Saint Pierre te waken over het goede verloop van hun verblijf . Op die manier 
leerde ik een aantal reisverantwoordelijken kennen en maakte ik voor het eerst kennis met de geest 
van Poverello. Later, tijdens verschillende korte bezoeken aan België, ben ik met  mijn vriend Marc in 
verschillende huizen van Poverello langsgegaan. 

Toen Johan in december vorig jaar vernam dat ik wat tijd ter beschikking had, vroeg hij me om 
een tijdje te komen wonen in het huis in Brussel waar, zoals ik begreep, alles begon voor Poverello in 
1978. 

Ik ben hier dus op 10 maart aangekomen en mijn enige doel was aanwezig te zijn en open  te 
staat voor de realiteit die op me af zou komen. De aanpassingsperiode was niet altijd even 
gemakkelijk maar ik werd gedwongen om vooruit te gaan en vooral om naar de anderen toe te gaan! 
Het heeft een aantal weken geduurd vooraleer ik alle vrijwilligers en helpers leerde kennen, maar het 
duurde slechts een paar dagen om deel uit te maken van de leefwereld van de mensen die hier 
dagelijks van 10 tot 17 u ontvangen worden en deel te zijn van het landschap van de mensen die hier 
en in 'de Tanneurs' permanent verblijven. Door regelmatig aan de bar te werken en de maaltijden te 
helpen opdienen, heb ik snel de sfeer in de zaal kunnen vatten. Ik kon gewoontes opmerken en 
banden smeden. Al snel leerde ik  dat een begroeting met een glimlach, het elkaar met de voornaam 
aanspreken, het zich herinneren van gewoontes (“ 1 of twee klontjes vandaag? Nog altijd één zwarte 
koffie?”), het uitwisselen van een paar woorden, het hernemen van een gesprek van de dag voordien 
(“En, tevreden voor je land? Het is toch wel vreemd, François Hollande kiezen om Frankrijk te regeren 
!”) hielp om een klimaat van respect en nabijheid  te scheppen. In moeilijke momenten, zoals wanneer 
iemand betrapt wordt met een fles alcohol, of wanneer je moet tussenkomen omdat iemand in woede 
uitbarst of te veel gedronken heeft, helpen de banden die je dag na dag opbouwt om op een vredige 
manier  en met meer vertrouwen tussen te komen. Je weet ook dat je in die momenten kan rekenen 
op de solidariteit in de zaal. Ik herinner me het voorval met een mijnheer van Maghrebijnse origine; hij 
was dronken, zette de boel op stelten in de veranda en stoorde iedereen die daar zat… Na zijn vertrek 
kwam een andere heer zich voor het incident verontschuldigen. Hij deed dit gewoon omdat hij uit 
hetzelfde land kwam en hij zich schaamde voor het slechte imago dat van zijn cultuur en de Maghreb 
gegeven werd! 

Ik zou talrijke anekdotes en situaties kunnen aanhalen die me aanmoedigen om de Andere 
(“mijn naaste” zoals Jezus zou zeggen)  eerst en vooral als “een broeder” te zien.  Want zelfs als is die 
broeder gekwetst of onaangenaam, als hij zich toch welkom weet dan wordt een beter klimaat 
geschapen dat eventuele uitwisseling toelaat.  

 Ik was heel gelukkig om me tussen de helpers te kunnen bewegen. Zij hebben het me 
gemakkelijker gemaakt om me te integreren. Ze hebben elk hun eigen manier om hun verbondenheid 
met Poverello uit te drukken.  

De duurzaamheid van het project en de plaats en de rol van de verschillende 
verantwoordelijken van het huis hebben voor mij bevestigd dat de wortels van dergelijk engagement 
alleen in het geloof en in  een zekere vorm van loslaten kunnen liggen.  

Tenslotte ben ik diep geraakt door de vriendschap en de aanhankelijkheid van Viviane en 
enkele van de bewoners van 'de Tanneur' en de Zuinigheidsstraat. Ik heb me in hun gezelschap thuis 
gevoeld . Diep in mijn hart bewaar ik onze gesprekjes, de kleine attenties: kleine cadeautjes 
meegebracht  van de markt op het Vossenplein, levensverhalen die gedeeld werden, 



samenzweerderige glimlachjes, groot verdriet dat gedeeld werd, gedichten die me werden 
toevertrouwd, liedjes, mopjes, en een ziekenhuis dat me vertrouwd werd… 

Bedankt iedereen die  me gedurende deze 100 dagen in Brussel op mijn tocht vergezelde en 
het leven met me deelde. Jullie hebben me geholpen om te groeien en mezelf open te stellen! 

   Annick Iliopoulos 

 

 

POVERELLO RONSE 
De laatste maanden is er veel gebeurd aan het gebouw in de Engelsenlaan nr. 9. Op 9 juni 

heeft de opening en de inzegening van het gebouw plaats gehad.  Hierover verneemt u meer in het 
krantje van september. Vanaf 16 juli probeert men te starten met het onthaal en zal men er, net als in 
de andere Poverellohuizen, terecht kunnen voor een tas koffie, een soep of een warme maaltijd.  Voor 
de ploeg vrijwilligers, waar zich reeds enkele nieuwe mensen hebben bij aangesloten, zal dan het 
echte avontuur beginnen. Ze kijken er reeds naar uit!  
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 28 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.    

 
 

POVERELLO DAG IN OOSTENDE 
Op initiatief van de vereniging : "For a better life" gaan we op woensdag 29 augustus met de 

grote Poverello familie een dag naar Zee. Poverello van Oostende zal die dag zijn deuren voor ons 
open zetten. Meer informatie volgt nog via de verschillende afdelingen!    

 
 
LOURDES: 21 – 28 JULI 2013 

Voor de derde keer al zullen we weer met ongeveer 400 Poverellovrienden naar Lourdes 
vertrekken.  Het is bijna nog een jaar maar we zijn reeds gestart met de eerste voorbereiding en 
planning. Velen weten nu wel al waar we terecht zullen komen, en kunnen zich de mooie paviljoenen 
van de Cité Saint Pierre nog voorstellen. Ook het onthaal en de bediening door de grote groep 
vrijwilligers zijn we nog niet vergeten! Samen tafelen met de grote Poverello familie, lekkere eten en 
de goede sfeer : het was  elke keer opnieuw een beetje feest. En we zullen er deze keer de 35ste 
verjaardag van Poverello vieren! 

De mooie, zinvolle vieringen; de aangename en plezante ontspanningsmomenten werden 
telkens opgeluisterd door onze muzikanten en zangers.  Zij zullen er deze keer weer bij zijn en we 
zullen mogen genieten en meezingen! Op het programma staan, net als vorige keren, enkele 
uitstappen in de uitzonderlijk mooie omgeving.   

Hier al een beetje praktische informatie: 
We vertrekken op zondagavond 21 juli vanuit de verschillende Poverellohuizen om 

maandagvoormiddag 22 juli in Cité Saint Pierre aan te komen. We zijn terug in België op 
zondagvoormiddag 28 juli 2013.  

Het vervoer gebeurt met comfortabele bussen.  
Deze bedevaart staat open voor alle Poverello vrienden (gasten, medewerkers en familie, 

sympathisanten). Iedereen die interesse heeft kan zich voor inschrijving of meer concrete informatie 
wenden tot de afdeling waarbij hij wil aansluiten. Voor de jongeren die willen aansluiten wordt een 
aangepast programma uitgewerkt.  

De prijs voor gasten en medewerkers is vastgesteld op 250 Euro. Er gaat een spaaractie door 
in de verschillende huizen die rest geeft op een korting! Voor sympathisanten is de prijs 400 Euro. 
(Prijs voor kinderen en jongeren 150 euro).  In deze prijs is het vervoer, het verblijf, alle maaltijden en 
drank tijdens de maaltijden voorzien. Ook de uitstappen ter plaatse zijn inbegrepen.  

Wie wenst mee te gaan kan zich nu al inschrijven in één van de Poverellohuizen!!!  
 


