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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 
Dikwijls krijg ik de vraag : Hoe gaat het in Poverello? Ik heb dan altijd de neiging om te 

antwoorden : het gaat goed, we blijven voortdoen. Dagelijks worden in de verschillende huizen samen 
ongeveer 700 maaltijden opgediend.  Er verblijven ook een vijftigtal mensen in Brussel en Banneux. 
Dat is een wonder als je weet dat eigenlijk niemand verplicht is  om te komen meehelpen. Het 
engagement van de vele vrijwilligers is de basis van het Poverello gebeuren. We hebben elkaar niet 
uitgekozen, maar samen zorgen we ervoor dat er elke dag opnieuw soep en warme maaltijden bereid 
en opgediend worden.  Sommige dagen zijn er veel vrijwilligers, andere dagen zijn we met minder. Dit 
is niet altijd te plannen, maar toch slaagt men erin om het telkens opnieuw voor elkaar te krijgen. Dit 
vraagt van de medewerkers een grote beschikbaarheid en souplesse om voor  één of andere taak in 
te springen en als ploeg het werk aan te pakken.  

Poverello kan men bekijken als een organisatie maar het is veel meer een familie. Wil je de 
werking van een afdeling weergeven dan zal je, net als wanneer je je familie wil voorstellen, op de 
eerste plaats vertellen over de mensen die er deel van uitmaken. Het is mooi om te zien hoe er een 
band groeit, door gedurende jaren samen een thuis te bouwen voor velen. Het is misschien wel een 
beetje zoals de leidingsploeg op een (jeugdbewegings)kamp. Door samen in te staan voor anderen en 
vele praktische taken uit te voeren wordt je meer en meer één groep, je leert elkaar beter kennen. Hoe 
verschillend men ook is, hoe anders ieders bijdrage ook is, toch heeft men het samen gemaakt 
doorheen tegenslagen en successen. In Poverello is het alle dagen een beetje op kamp gaan en, in 
alle eenvoud, zorgen dat wat dient te gebeuren om de gasten te kunnen ontvangen, ook gedaan 
wordt. Gelukkig mogen we rekenen op heel wat mensen met Poverello-kamp ervaring waarop we 
verder kunnen bouwen.  

Ook in het onthaal gaat het meestal goed en kunnen we bouwen aan een gemoedelijke sfeer 
van respect en vriendschap. Maar één of meerdere personen die om verscheidene redenen 
(psychisch onevenwicht, drank of drugs, frustratie@) het evenwicht verliezen kunnen die sfeer vlug 
veranderen. Het is dan de kunst om niet de mensen te (ver)oordelen, maar enkel hun daden en met 
respect duidelijk te maken wat wel of niet aanvaard wordt binnen Poverello.  We willen immers ook 
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veiligheid en geborgenheid bieden aan wie naar  Poverello komt, dit is even belangrijk als de soep en 
de maaltijden.   

Er zijn dus zeker ook  zorgen en problemen in Poverello. Maar door deze samen te doorstaan 
en proberen op te lossen leren we veel. We ontdekken elkaars engagement, we ervaren nog meer de 
solidariteit onder elkaar, we voelen dat we elkaar nodig hebben en voor elkaar een steun zijn. Dit kan 
ons engagement ook stimuleren, men voelt zich nuttig en dankbaar om te kunnen meehelpen. Ze 
kunnen ook onze motivatie uitzuiveren en verdiepen. Uit noodzaak is men meer geneigd om met 
essentiële zaken bezig te zijn. Dit doet me denken aan woorden van Jan Vermeire: "Als het moeilijk 
gaat is het een teken dat het ergens aan het groeien is" of "Pas op als je denkt dat het goed gaat want 
dan zou je wel eens de verkeerde weg kunnen bewandelen". De moeilijke momenten op deze manier 
beleven, de uitspraken van Jan begrijpen, is slechts mogelijk vanuit het geloof in de Voorzienigheid. 
Vanuit het geloof dat de Heer aanwezig is in het gebeuren tussen mensen, dat Hij doorheen 
successen en tegenslagen met ons de weg gaat.  We leren dat wij kleine mensjes zijn in het hele 
gebeuren, en dat we langs dienstbaarheid de weg vinden naar de ontmoeting met de andere (met de 
Andere). Het essentiële gebeurt immers in het hart van de mens.   

Wat doen wij nu eigenlijk  in Poverello ? Waar zijn we met de vele vrijwilligers elke dag 
opnieuw mee bezig? Het volgende lijstje geeft een klein beeld: Aardappelen schillen, groenten kuisen, 
soep koken, maaltijden bereiden, afwassen, koffie zetten, koffie inschenken,  gebouwen onderhouden, 
boodschappen doen, vensters wassen, voeding afhalen, kledij sorteren, wassen, strijken, toiletten 
kuisen, schuren en dweilen, kleine klusjes opknappen, telefoon opnemen...  Zovele praktische, 
huishoudelijke taken die van een huis een thuis maken. Hier is geen speciale vorming voor nodig, 
enkel de nederigheid om langs die weg van dienstbaarheid te komen meehelpen. We zijn geen 
dokters, psychologen, sociaal assistenten@ die mensen begeleiden. We zijn gewone medemensen, 
die samen, doorheen het bedienen van maaltijden of andere kleine diensten heel concreet iets 
proberen te doen voor onze medemens in een moeilijke situatie. We leren nog elke dag bij vanuit 
onze ontmoeting met zoveel gekwetste mensen. We ervaren soms hoe weinig we kunnen doen, hoe 
miniem het resultaat is op korte termijn, maar wanneer  iemand na jaren terugkomt, dan is dit meestal 
een blij weerzien. De ontmoeting met de meest gekwetste mensen stelt ons telkens opnieuw in vraag, 
de ontmoeting met hen die nergens meer terecht kunnen, voor wie niemand nog de deur open doet, 
omwille van ongepast gedrag, zware verslaving, geen papieren@ confronteert ons met onze eigen 
armoede en ook met de oproep van het evangelie. Maar als ik zie dat sommige vrijwilligers serieus 
overvraagd worden dan voel ik ook een grote beperking.  

Beste Poverellovrienden, misschien kunnen we meer doen als we met meer zijn. Leeft in jou 
het verlangen om op regelmatige basis te komen meehelpen, neem dan a.u.b. contact op. Vele 
formules van engagement zijn mogelijk.  Ook jongeren die voor een korte of langere tijd deze wereld 
willen ontdekken door zich in te zetten, kunnen aan het werk!  We zoeken dan samen naar formules 
om een engagement, in alle vrijheid, mogelijk te maken.  Bedankt aan iedereen die Poverello steunt 
op zovele verschillende manieren, maar speciaal bedankt aan hen die met ons meeleven en voor ons 
bidden, soms van op hun ziekbed. We hebben elkaar nodig, samen doen we voort ! 

  Johan 
 

 
ONZE OVERLEDENEN 

Etienne (76j): In maart 2002 stond er in het Poverellotijdschriftje te lezen : "We verblijven met 
ongeveer twintig personen in Poverello Banneux. Sinds enige tijd leeft het idee om een vorm van 
atelier op te starten. Wie hier graag, met een zekere regelmaat, wil aan meehelpen, kan contact met 
ons opnemen. Voor wie van ver moet komen is er mogelijkheid tot overnachting." 

Dit krantje kwam in meer dan 35.000 brievenbussen terecht waaronder die van Mariette en 
Etienne, in de Kerkomsesteenweg. Etienne was de enige die op deze uitnodiging is ingegaan en het is 
niet bij vogelkastjes maken gebleven. Al vlug leerde hij het leven in Poverello kennen en schakelde hij 
zich in in de dagelijkse werking van de gemeenschap: boodschappen doen, klusjes opknappen, 
iemand vergezellen bij administratieve stappen of begeleiden naar een kliniek, groepen ontvangen en 
te woord staan, maar ook een babbeltje doen, een kaartje leggen of een spel biljarten hoorden erbij. 
Door zijn dienstbaarheid en optimisme was hij vlug een graag geziene persoon die opgewektheid en 
rust bracht in huis.  

Het bleef niet bij één nacht per week en ook Mariëtte vond de weg naar Poverello, om er zich 
dienstbaar op te stellen.  Hij werd iemand van het huis en droeg heel wat verantwoordelijkheden, 
gesteund en geholpen door de vele andere vrijwilligers.  

Ook vrijdag 29 juni was Etienne volop bezig met de gewone dingen van het leven. Hij deed 
boodschappen, telefoneerde om af te spreken met de vrijwilligers maar kwam, en dat waren we niet 



gewoon van hem, niet opdagen voor het avondmaal. Plots was Etienne weg, zijn hart had het 
begeven.  We konden niet meer met hem praten, hij kon ons geen stevige hand meer drukken, hij kon 
ons niet meer geruststellen... hij bleef stil, gaf geen teken meer, hij was weg. 

Jan Vermeire schreef in één van zijn brieven: " We zijn niet geschapen voor deze wereld, het 
is maar een doorgang, en het lijden zowel als de vreugden wijzen de weg" 

We zijn geschapen voor een nieuwe wereld. Door in zijn familie en in Poverello te bouwen aan 
die wereld waar speciaal de kleinsten en gekwetsten welkom zijn, heeft Etienne zich voorbereid om 
over te gaan in het nieuwe en eeuwige leven waar de barmhartige Vader hem en ook elk van ons 
opwacht. Niet omdat wij zo goed zijn maar omdat hij elk van ons zo graag ziet!   

Dank u wel Etienne voor wat je met ons deelde. Aan Mariette en gans de familie betuigen we 
onze medeleven en steun bij dit plotse heengaan.    

 
Op 13 juni overleed Marie-Jeanne (76j). Zij was vele jaren  medewerkster en ook 

verantwoordelijke op maandag, dinsdag en vrijdag. Sinds enkele jaren liet haar gezondheid het niet 
meer toe om actief te zijn in Poverello maar ze bleef wel sterk verbonden met de grote Poverello 
familie. Ze ging nog mee naar Banneux, Blankenberge en kwam ook naar de ontmoetingsdagen. 

In januari was ze ook aanwezig op de nieuwjaarsreceptie en hadden we de indruk dat Marie-
Jeanne afscheid wou nemen van Poverello zonder dat ze dat uitsprak. Samen met haar heb ik noch 
eens de rondgang van het huis gedaan, de kapel bezocht en haar kamer waar ze vroeger sliep en dat 
maakte veel herinneringen los. De laatste maanden was ze sterk verzwakt en een hersenbloeding is 
haar fataal geworden. Poverello was een stuk van haar leven waar ze gelukkig is geweest. 

Hartelijk dank Marie-Jeanne om wie je voor de Poverello´s en de medewerkers was. 
Rust nu maar bij de Heer, en waak over ons.  
  Anne en Johan  
Martine (55j) kwam regelmatig op zondag meewerken in Brussel. Wegens haar ziekte heeft 

ze moeten afhaken maar ze bleef wel met Poverello meeleven. "Het leek er lang op dat Martine in al 
haar kwetsbaarheid onverwoestbaar zou blijven vechten tegen de kwalen die haar belaagden. 
Dankbaarheid is het eerste dat bij ons opkomt. Dankbaarheid voor het vele werk dat ze verzette, voor 
die verregaande bereidheid om altijd kaar te staan voor de ander, en voor de troostende moed 
waarmee zij iedereen blij lachend probeerde te overtuigen dat het nog altijd goed ging en het leven de 
moeite waard is." 

Ook twee gasten uit Brussel zijn overleden : Etienne (79 j.), een stille terug getrokken man, 
kwam een tijd regelmatig eten bij ons. Later werd hij opgenomen in het bejaardentehuis in de buurt 
waar hij regelmatig een bezoekje kreeg vanuit Poverello. Chantal (57j)  kwam slechts enkele 
maanden eten en is na een korte ziekte overleden.  
 
RONSE: ZATERDAG 9 JUNI 2012! 
 

Dit is voor ons een belangrijke datum geworden! Onze droom een Poverellohuis te openen 
werd werkelijkheid! Op die dag konden we officieel onze vreugde en dankbaarheid aan iedereen 
bekend maken!  

Na een jarenlange voorbereiding en inleving in het Poverellogebeuren, een intense zoektocht 
naar een geschikte locatie en het gezamenlijke in orde maken van het gebouw konden we alle 
geïnteresseerden feestelijk verwelkomen.  

Bij een eenvoudige receptie, rond 14u, verzamelden zich vrienden en kennissen, mensen die 
gewoon een kijkje wilden nemen, maar ook een grote aanwezigheid van medewerkers uit de andere 
Poverellohuizen die bijzonder deugd deed! Onze ruime Poverelloschuur, met zicht op de tuin, bood 
ons de geschikte ruimte om de vele tientallen bezoekers goed te onthalen. Het werd een vrolijk en 
gezellig samenzijn met tijd voor kennismaking, gesprek en ontmoeting. Poverello: een gebeuren 
vanuit het hart; een gebeuren waarin heel veel mensen delen; @een weg die we willen gaan in het 
voetspoor van Jezus.  

Het hoogtepunt van die dag werd dan ook de eucharistieviering rond 16u met de inzegening 
van ons Poverellohuis. De talrijke aanwezigen vierden als één grote gemeenschap, heel betrokken, 
biddend en zingend mee. Hartverwarmend! Wij zijn onze bisschop, Mgr. Luc Van Looy, dankbaar om 
zijn aanwezigheid en zijn bezielend voorgaan in deze viering. Zijn hartelijk en bemoedigend woord in 
de homilie houdt voor ons een zending in die we levend willen houden en dankbaar meedragen in 
onze werking: “ .. Het komt er vooral op aan om tijd te maken voor de zwakken en kleinen, voor de 
lijdende mens. Deze aandacht voor hen kan velen aanspreken zodat het aangezicht van de stad kan 
veranderen@ “ 



Dank aan de vele aanwezigen voor hun sympathie: een echte steun en bemoediging voor ons 
om met dezelfde gedrevenheid verder te werken.  

Vanuit dit feestend samenzijn volgde de verdere afwerking en voorbereiding met frisse moed! 
Sinds 3 september zijn we van start! 

Samenvattend wil ik afsluiten met een gebed ontleend aan Teilhard de Chardin, waarin we 
onze missie en onze kracht verwoord vinden@ 

Wij bidden u, God,geef ons dat inzicht en die wil om ons christen-zijn te beleven in het leven 
van elke dag. Schenk ons de Geest van sterkte om onze verantwoordelijkheid op te nemen; om het uit 
te houden waar doorzetting gevraagd wordt; sterkte om toch verder te gaan, ook waar de weg zonder 
uitzicht schijnt; sterkte om dienstbaar te blijven waar we ons gebonden hebben. 

God, schenk ons uw Geest van vertrouwen, dat onze hoop altijd sterker mag zijn dan onze 
ontmoediging; dat wij vertrouwen mogen hebben in U, in onszelf en in de anderen; dat wij 
medemensen ontmoeten die ons voorthelpen en ook mensen die wij een stukje verder kunnen helpen. 
Dat in ons duidelijk zichtbaar mag worden wat Gij, goede God, in uw goedheid in ons hebt 
neergelegd. 

 Zr. Emilienne en de ganse equipe groet u en@ bij gelegenheid: welkom! 
 

GETUIGENIS 
 

Vier jaar geleden stuurde ik een mailtje naar Poverello met de vraag om vrijwilligerswerk. Vrij 
snel kreeg ik een antwoord voor een gesprek en op Paasmaandag kon ik mijn eerste dag beginnen. 

Ik werd vriendelijk ontvangen aan het onthaal waar ze me doorverwezen, het was toch wel 
eventjes schrikken van de grote zaal waar mensen gewoon zaten zonder een specifieke bezigheid. 
De bar was mijn eerste taak en al vlug word je geconfronteerd met levensverhalen van mensen die 
vertellen over hun grote eenzaamheid en vooral hun sociale isolement. In het begin ondervond ik 
somberheid en zwaarmoedigheid in de grote zaal en een zekere apathie van mensen, maar nu 
bemerk ik toch dat de mensen naar Poverello komen omdat ze er zich goed voelen, vooral, ze worden 
aanvaard zoals ze zijn en hebben hier een veilige plek gevonden waar het goed toeven is. Het mooie 
aan Poverello is dat we niemand uitsluiten, iedereen is welkom, de drempel is heel laag, het is goed 
dat er geen criteria zijn waar je moet aan beantwoorden en dat er niet gesproken wordt over 
doelgroepen, maar dat je gewoon rustig je maaltijd kan nemen, een kaartje leggen,wat praten of er 
gewoon simpelweg zijn. 

Ook de tuin straalt diezelfde ontspannende sfeer, je kan rusten op de bank of gewoon in de 
tuin vertoeven. 

Misschien stel ik het allemaal een beetje idyllisch voor maar zo is toch mijn perceptie. En 
natuurlijk zijn er alcoholproblemen en veel psychisch lijden maar dit is geen belemmering voor 
solidariteit en groot mededogen onder de mensen. 

De eerste maanden verliepen voor mij niet altijd even gemakkelijk, je moet ergens je plaats 
zoeken binnen een geheel dat is ingenomen door andere medewerkers. Daarom vind ik het belangrijk 
dat we stagiaires en mensen, die op weg zijn naar een andere invulling in hun leven, ook een plaats 
geven binnen Poverello, zelfs als dit altijd niet even gemakkelijk en evident is. Je komt immers als 
medewerker naar Poverello met een duidelijk omlijnde taak en dan is het niet zo eenvoudig om ruimte 
te geven aan andere medewerkers of stagiaires‘. 

 In mijn denken heb ik de idee, je moet proberen mensen uit een uitzichtloze situatie helpen, je 
moet hun dingen aanreiken waar ze volgens onze normen een beter bestaan mee kunnen opbouwen. 
Van deze denkwijze heb ik toch geleerd dat wat binnen je mogelijkheden ligt je zeker moet proberen 
maar vooral niet uit het oog verliezen en rekening houden met keuzes die gemaakt zijn en deze 
keuzes respecteren en met  zeer veel omzichtigheid en respect behandelen. Er zijn niet altijd perfecte 
oplossingen ...en er zal altijd twijfel zijn. 

Tot slot wil ik nog mijn dankbaarheid en waardering uitdrukken aan allen die in Poverello 
verblijven voor de warmte en ondersteuning die ik in deze jaren heb ondervonden. 

  Gert 
NIEUWS UIT DE VERSCHILLENDE HUIZEN 

In de Ardennen hebben weer vele kinderen hun hartje kunnen ophalen bij de paarden, in de 
natuur en bij elkaar. Dank u wel aan de ouders voor het vertrouwen.  Dank u wel aan alle monitrices 
en monitors  en de volwassenen die dit hebben mogelijk gemaakt !  

In Leuven heeft een eend zijn eieren uitgebroed in de kleine tuin. Een ware belevenis toen de 
10 kuikentjes te voorschijn kwamen. Na drie dagen was moedereend spoorloos verdwenen en liet ze 
het voeden en beschermen van de kuikentjes (tegen poezen en kraaien) over aan Poverello.  Een 
vijftal weken later konden de kuikens verhuizen naar een mooie vijver in de omgeving van Leuven.   



Het is in alle afdelingen wel  een beetje vakantie geweest, maar in vele huizen is dat ook een 
moment om tijd te maken voor de grote kuis.  In Brugge was dit ook een gelegenheid om de zaal te 
herschilderen.  

Tongeren had op zondag 12 augustus ter gelegenheid van de boekenbeurs in het begijnhof 
zijn jaarlijkse opendeur dag. Er kwam veel volk een kijkje nemen. Het hapje en het drankje werd best 
wel gesmaakt.   

In Oostende hadden we op woensdag 29 augustus onze uitstap naar zee. Daarover meer in 
volgend krantje.  

In Brussel zijn we aan de verbouwingen bezig om elf bijkomende kamertjes in orde te krijgen.  
De laatste zaterdag van juli herdachten we het overlijden van Jan Vermeire in Sohier in het 

kerkje waar priester Raymond in 1975 in de homilie sprak over de zin van het lijden terwijl hij een 
kruisbeeldje toonde. Het moment van genade en bekering voor Jan. We waren met bijna 100 
personen en sommigen kwamen van ver. Het was een mooie viering , een echte familiedag, en ook 
Raymond was er weer bij.  

 
DE ADRESSENLIJSTEN DOORGELICHT 

De voorbije zes maanden werd hard en zorgvuldig gewerkt om de adressenlijst (meer dan 
35.000) grondig te herzien. Via een programma werden de adressen zoveel mogelijk gelijkvormig 
gemaakt en de dubbele bestemmingen verwijderd. Het zou een wonder heten dat daarbij geen 
vergissingen gemaakt werden. En om deze op te sporen rekenen we op uw medewerking. 

Voor de verzending van dit krantje werd voor de eerste keer de nieuwe adressenlijst gebruikt. 
Daarom durven wij u vragen het adresetiket nauwkeurig na te lezen en elke fout te melden. U ontving 
het krantje toch in de gewenste taal? Kent u misschien iemand die het krantje niet meer ontving? En, 
los van deze controle, mag u natuurlijk ook nieuwe namen en adressen doorgeven van personen die 
in Poverello geïnteresseerd zijn. Ook de personen die het krantje per mail toegestuurd krijgen werden 
in het adressenbestand opgenomen zodat deze keuze nu makkelijker is bij te houden.  

We weten dat ons kleine krantje een band is tussen vele mensen die met ons meeleven. Dank 
u wel voor de vele reacties en aanmoedigingen die we ontvangen. Aanvragen voor wijzigingen of  
schrappingen van een adres kunnen best verstuurd worden per mail naar poverello.be@gmail.com of 
via de post naar : Poverello tijdschriftje, Zuinigheidsstraat 4 te 1000 Brussel.  
BANNEUX DAGEN 

In juli waren we met 26 mensen drie dagen in Poverello Banneux. Het was voor elk van ons 
een verrijkende ervaring. We kwamen uit 6 verschillende afdelingen, Frans- en nederlandstaligen, en 
hebben er samen  mooie en intense dagen meegemaakt. We maakten  kennis met Banneux: de 
videovoorstelling, de ziekenzalving, de gebedsweg@  We vernamen  ook meer over Jan Vermeire en 
het ontstaan van Poverello. Maar vooral enkele dagen samen doorbrengen in respect en vriendschap 
was deugddoend. De gespreksmomenten, de maaltijden aan de grote tafel, ook het samen bidden (de 
eucharistieviering en avondbezinning) waren intens en brachten vrede in ons hart. We leerden dat 
iedereen al moeilijke momenten had meegemaakt in zijn levensloop, maar stelden vast dat er ook heel 
wat dankbaarheid en blijheid werd verwoord.  We voelden ons in alle vrijheid sterk met elkaar 
verbonden en keerden met nieuwe moed en kracht terug naar huis. Een initiatief dat we zeker nog 
zullen herhalen !  

 
 

ONTMOETINGSDAG VOOR NIEUWE EN KANDIDAAT VRIJWILLIGERS 
Op zaterdag 13 oktober organiseren we voor vrijwilligers die onlangs gestart zijn in één van de 

Poverellohuizen en voor personen die overwegen om zich als vrijwilliger te engageren, een 
ontmoetingsdag in Brussel. We willen elkaar wat beter leren kennen en even stil staan bij het ontstaan 
en de werking van Poverello. We willen er ook samen nadenken over de armoede van onze moderne 
samenleving en sluiten dit samenzijn af met een Eucharistieviering. (Begin om 10.30u en einde 
voorzien om 16.00u. Picknick meebrengen a.u.b.) 

Er kan ingeschreven worden via de verschillende Poverello afdelingen.  Poverello Brussel, 
ingang via de Huidevetterstraat 126b,  is makkelijk te bereiken,  slechts 800m van het Zuid station. 

 
 

ONTMOETINGSDAG IN KORTRIJK, ZATERDAG 17 NOVEMBER 
Om praktische redenen zal in de voormiddag de conferentie doorgaan in het Parochiaal 

Centrum, Nedervijver 5, naast de Sint-Maartenskerk en bij het marktplein (200m van station). 
Tijdens deze dag willen we nadenken, bezinnen en bidden rond het evangelie van de 

Barmhartige Samaritaan. E. H. Geert Morlion (deken van Kortrijk) zal deze bezinning leiden.  



Vanaf 10.15u: verwelkoming met koffie in het parochiaal centrum. 
10.45u: eerste uiteenzetting 
12.00u: gebed 
12.30u: middagmaal in Poverello, Spoorweglaan 26   
   (Soep en koffie worden voorzien, picknick meebrengen !)  
14.00u: tweede uiteenzetting of gesprek in kleine groepjes 
15.00u: mogelijkheid voor reacties of vragen 
15.45u: koffie  
16.30u: Eucharistieviering in de kerk Onze Lieve Vrouw.  
Graag inschrijven voor 7 november in één van de Poverello afdelingen.  

 


