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BESTE POVERELLOVRIENDEN, 
 

Bijna 15 jaar schrijf ik jullie om de drie maand in dit tijdschriftje. Ook nu heb ik me terug 
getrokken om een deel van mijn ervaring en gedachten, gegroeid vanuit mijn engagement in 
Poverello, met jullie te delen. Poverello is voor mij nog steeds een echte levensschool. Vanuit de 
vragen en antwoorden, de noden en aanbiedingen die op ons afkomen, blijven we onze weg 
banen.  In een samenleving, waar armoede en individualisme steeds toenemen en God 
overbodig lijkt te zijn, blijft Poverello  een gebeuren dat getuigt van een andere realiteit.  

Het valt me op dat de logica in Poverello niet dezelfde is als de logica die gehanteerd 
wordt in de maatschappij, waar efficiëntie en resultaat de normen zijn. In Poverello proberen we 
de gebeurtenissen en ontmoetingen vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de persoon te 
bekijken. Het is niet altijd de persoon die het meeste doet, die het beste resultaat behaald. 
Misschien moeten we leren kijken met de ogen van de barmhartige Vader, die kijkt naar zijn 
spelende of vechtende kinderen, die we allen zijn. Dan zullen we het gebeuren helemaal anders 
zien en ervaren. Ook voor een spelend of vechtend kind verandert er veel wanneer het beseft dat 
zijn mama of papa in de nabijheid is.  

Ik besef hoe zelden ikzelf, en wij samen in Poverello, op deze manier Gods nabijheid 
beleven en van daaruit kijken naar onze medemensen. Elke keer opnieuw is het herbeginnen en 
ons laten bezielen door die liefhebbende God. In het leefregeltje van Poverello staat: “Dit is mijn 
gebod: bemint elkander zoals Ik u heb bemind  (Jo15,12). = Zulk engagement kan men alleen 
waarmaken door Jezus = te kennen, te beminnen, na te volgen. Ons leven moet een permanent 
antwoord zijn op de oproep van het Evangelie.”  Vertrekkend vanuit het geloof dat God elke mens 
bemint en wil bezielen, worden we gedreven om het evangelie in de praktijk waar te maken. Door 
deze realiteit te beleven zien we hoe het Rijk Gods zichtbaar en voelbaar wordt langs elk gebaar 
van respect, hulp en liefde.  

Verder in het krantje lezen jullie over de mogelijkheid voor jongeren om zich tijdelijk te 
engageren in Poverello. Bij het overwegen van dit voorstel viel het me op hoe dit tegen de stroom 
in gaat. Jongeren die afgestudeerd zijn willen hun diploma te gelde maken, zij willen met hun 
talenten werken. Hier is natuurlijk niets mis mee, maar wij in Poverello vragen om gewoon te 
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komen meehelpen met de huishoudelijke taken. Zo was Jan Vermeire een geneesheer, maar in 
Poverello hielp hij o.a. mee in de keuken en deed allerlei andere taken. Ook voor Jan was dit 
allicht een grote stap, maar vanuit zijn geloof een vanzelfsprekende keuze.  Men komt hier geen 
beroep uitoefenen of een  bepaalde taak opeisen, maar men stelt zich gewoon dienstbaar op. Als 
het anders loopt dan men verwacht of wil, zal men zijn motivatie moeten uitzuiveren of men zal 
het vlug voor bekeken houden.  

Ook voor veel vrijwilligers is dit geen gemakkelijke oefening. Iemand die bijvoorbeeld 
graag en goed kookt wil, met veel goede bedoelingen, dit ook ‘bewijzen’ en werken op haar/zijn 
manier. Toch vragen we in Poverello om zich in te passen in onze manier van werken. Dit houdt 
soms in dat men zijn eigen ideeën niet kan realiseren. Er wordt heel wat flexibiliteit verwacht en 
gevraagd om zich aan te passen aan de noden en mogelijkheden van het moment. Soms moet je 
geven wat jezelf nodig hebt, in plaats van geven van wat je teveel hebt. Dit vraagt dat men zich 
leert vrij maken van zijn eigen verlangens. In onze consumptie maatschappij leren we juist het 
tegenovergestelde: zorg op de eerste plaats goed voor jezelf en doe de dingen die je graag doet.  
In Poverello vertrekken we vanuit het principe: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de andere het 
‘goed’ heeft? En met ‘goed hebben’ wordt niet het geluk dat de maatschappij ons voorspiegelt 
bedoeld, maar het geluk dat de barmhartige Vader met ons voor heeft. Zonder een 
verbondenheid met Hem, kan men dit niet begrijpen en niet volhouden. Het is geen verhaal van 
mensen die een groot project willen realiseren, maar een verhaal van mensen die op weg gaan 
om te groeien naar een broederlijke gemeenschap.  

Beste Poverellovrienden, we kunnen die barmhartige Vader leren kennen en in Hem 
geloven omdat Hij zich aan ons wilde open-baren. Hij zond ons zijn zoon die in miserabele 
omstandigheden is geboren en onmiddellijk herkend werd door de herders. Zo kwetsbaar en 
menselijk is Hij naar ons toegekomen om ons zijn Liefde mee te delen. Jezus getuigde hoe 
ontwapenend Liefde is. Hij aanvaarde zijn lijdensweg tot de dood op het kruis, maar toonde ook 
dat Liefde sterker is dan de dood.   

Binnenkort vieren we Kerstdag, het feest van God die onder de mensen is komen wonen. 
Een God die dicht bij mensen wil zijn en zijn bestaan met hen wil delen. Laten we ons open 
stellen voor zijn aanwezigheid. 

 Zalig Kerstfeest.  
Johan 

 
 
 

1 NOVEMBER. 
Net als de vorige jaren bezochten  we met een groepje op 1 november  het kerkhof en 

stonden we even stil bij de overledenen die we hebben gekend.  De mooie en eenvoudige T-
kruisen van Poverello kan je er zo uithalen. Het maakt het gemakkelijk om onze overledenen 
terug te vinden en is ook een teken van verbondenheid. Op het kruis staat de naam van de 
overledene en zijn geboorte-  en overlijdensjaar vermeld. Herinneringen, zowel de mooie als de 
moeilijke momenten, komen naar boven. Samen zeggen we een klein gebedje en keren dan 
terug naar huis. We weten dat ook wij er eens zullen terecht komen. We hopen dat ook wij een 
tijd mogen verder leven in de herinnering van sommige mensen. We geloven dat we elkaar zullen 
terug zien als we thuis komen bij onze barmhartige Vader.     

 
 

KERSTDAG EN NIEUWJAAR IN POVERELLO 
Het jaar loopt weer ten einde. Van deze gelegenheid maken we gebruik om iedereen te 

bedanken die in het afgelopen jaar, op de een of andere manier, meegebouwd heeft aan een 
thuis voor onze grote Poverello familie: door een hand(je) toe te steken, door steun in om het 
even welke vorm, door een woord van waardering en aanmoediging, door gebed= U allen en 
iedereen die u dierbaar is wensen we :  Zalig kerstfeest en een vreugdevol 2012!  
 

 

 

 

 
 



MET POVERELLO NAAR LOURDES IN JULI 2013 ! 
 

Voor de derde keer (2003 en 2008) wordt er door Poverello een bedevaart in Lourdes 
georganiseerd. Net als de vorige keren hopen we met een grote groep te zijn. Gedurende een 
ganse week zullen we afstand nemen van de dagelijkse bezigheden en zorgen en samen 
onderweg zijn.  

In Lourdes worden we ontvangen in de mooie paviljoenen van de Cité Saint-Pierre, door 
meer dan honderd vrijwilligers, die niets liever wensen dan ons een onvergetelijke week te 
bezorgen.  

Lourdes, een plaats die, voor Maria verscheen aan Bernadette, bijna niet op de landkaart 
te vinden was. Nu komen er jaarlijks miljoenen mensen naar toe. Bernadette was arm aan geld, 
aan gezondheid, aan onderwijs en aan godsdienstonderricht. Zij werd veracht en verdacht en 
juist haar heeft Maria uit gekozen. We zullen ons misschien een beetje als Bernadette voelen: ze 
wist niet goed hoe ze moest bidden; ze begreep het allemaal niet zo goed. Maar hopelijk mogen 
we daar, tijdens ons samen op weg gaan, ook iets ervaren van Gods nabijheid en Liefde.  

We gaan naar Maria, waarover Jan Vermeire in het krantje van september 1994 schrijft: 
‘Voor mij is Maria de Moeder van Jezus, maar ook de Moeder van alle mensen, Zij is mijn Mama. 
Zij heeft mij naar de Heer gebracht. Zij is de Maagd der Armen, de troosteres der bedrukten, de 
Mama van de Poverello’s.’  

Deze bedevaart staat open voor alle mensen van Poverello : gasten, medewerkers, 
sympathisanten en ook mensen die voor het eerst Poverello van nabij willen leren kennen. Voor 
de eerste keer willen we tijdens deze week ook activiteiten voorzien met en voor jongeren. Ook 
voor gezinnen met (kleine) kinderen worden mogelijkheden voorzien.  

Er is een heel gevarieerd en open programma : mooie vieringen in het heiligdom en op de 
Cité; aangename en plezante ontspanningsmomenten met onze muzikanten en zangers, enkele 
uitstappen in de uitzonderlijk mooie omgeving, de viering van de 35ste verjaardag van Poverello.  
 
Praktische informatie:  
 

• Het verblijf 
We verblijven terug in de mooie paviljoenen van de Cité Saint Pierre en worden er 

onthaald en bediend door een grote groep toegewijde vrijwilligers! Voor de maaltijden kunnen we 
terecht in het restaurant waar alles vlot verloopt. Samen tafelen met de grote Poverello familie, 
het lekkere eten en de goede sfeer : het wordt elke dag opnieuw een beetje feest.  

De gebouwen van de Cité Saint Pierre bevinden zich in een mooi groot park (32 ha) op 
1,5 km van het heiligdom. Voor de bedevaarders zijn er 465 bedden beschikbaar in 240 kamers 
(6 paviljoenen). In het restaurant is er plaats voor 465 personen.  

• Het vervoer 
We vertrekken op zondagavond 21 juli per bus 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.  

We reizen 's nachts met comfortabele bussen die ter plaatse blijven voor de 
verplaatsingen en de uitstappen in Lourdes. Wie de nachtreis te vermoeiend vindt kan, net als in 
2008, mee met een bus die overdag rijdt en de reis onderbreekt met een overnachting (met 
avondmaal en ontbijt) in Blois (niet ver van Orléans). 

 

• De prijs 
De prijs voor gasten en medewerkers is vastgesteld op 250 Euro. Er gaat een spaaractie 

door in de verschillende huizen die recht geeft op 10€ 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.  

 

• Jongeren 
Zij zullen deelnemen aan de grotere activiteiten van de groep maar daarnaast ook een 

eigen programma hebben. We denken in de eerste plaats aan alle kinderen (vanaf 10 jaar) en 
jongeren die reeds in contact zijn met Poverello (jongeren die komen meehelpen, jongeren die 
naar de ponykampen komen) maar ook andere jongeren kunnen aansluiten. Er is reeds een 



ploegje gestart met de voorbereiding van het jongeren programma. Voor meer informatie en 
inschrijving kan men terecht bij Zuxter. Nera in Tielt.  

 

• Divers 
Er gaat een dokter mee die helpt bij kleine ongemakken en begeleidt bij onverwachte 

ernstige ziekten. 
Ter plaatse is er ook een Poverello onthaal, een ontmoetingsruimte waar men steeds 

terecht kan voor een tas koffie, een babbel, een gezelschapsspel=!  
 

• Info en inschrijving 
Iedereen die interesse heeft kan voor inschrijving of meer concrete informatie terecht in 

de afdeling waar men wil bij aansluiten. Dit best voor 15 maart.  
 

POVERELLO-DAG IN KORTRIJK OP 17 NOVEMBER 2012 
 

Zaterdag 17 november was een speciale dag voor Poverello Kortrijk. 
Wij, vrijwilligers, mochten enkele “ collega ”s uit alle Vlaamse Poverello-huizen 

verwelkomen: Tielt, Brugge, Oostende ( ? )  , Gent, Brussel, Leuven=en zelfs Johan uit het verre 
Heusden. 

Na een kop koffie die de koude mist uit onze kleren moest verdrijven mochten wij 
luisteren naar E.H. Geert Morlion, deken van Kortrijk. 

Als thema had hij “De barmhartige Samaritaan “ gekozen, een verhaal dat wij natuurlijk 
menen te kennen. Wij horen het immers al zoveel jaren= 

Maar wat een openbaring ! Wat een nieuwe visie op dit oud verhaal ! 
Een paar zinnetjes zullen in de oren van de Poverello- medewerkers een diepe weerklank 

vinden. 
- Het evangelie van Lucas wil ons erop wijzen dat, met de komst van Jezus, 

concreet zichtbaar wordt hoe God ons tegemoet komt. Zijn barmhartigheid krijgt handen en 
voeten in Jezus. 

- De naaste is dan de concrete weg waarlangs de weldadigheid van de Heer tot 
ons komt. Wij moeten de oren spitsen om God te horen in die naaste mens. 

- Die halfdode man maakt een naaste van de Samaritaan= 
De geest werd verwend, maar de “ezel” wilde ook zijn deel. 
Het middagmaal met eigen boterhammetjes,  maar ook de dampende soep uit de 

Kortrijkse keuken, de lekkere chocolat-mousse van specialist Pierre en de koffie-met-taart van “ 
die-van-de-vrijdag “ verliep heel gezellig. 

Na een verkenning van het huis, vanaf de “ kleerkelder” tot de keuken-boven en, nog 
hoger, de kleine kapel en de ontvangstzaal voor groepen, kwam E.H. Morlion voor de tweede 
maal aan het woord. Hij moest immers nog met ons tot in Jericho geraken. 

Het laatste uur van de dag werd  “ het Oude Kortrijk “ verkend onder de zeer bekwame en 
enthousiaste begeleiding van twee medewerkers-stadsgidsen. We vonden mekaar terug in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk voor de parochiale eucharistieviering te 16u30. 

Kortrijk 17 november 2012 mag opgenomen worden in de annalen van Poverello als een 
aangename, zinvolle en zéér verrijkende ontmoeting.  

 
 
 
POVERELLO NIEUWS 

Het Poverello krantje wordt graag en gratis opgestuurd naar iedereen die een wil 
meeleven met het Poverello gebeuren. Nieuwe adressen, 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. Van harte dank voor de medewerking ! 
 

 

 

 

 



JONGE MEDEWERKERS 
Gezien enerzijds de beperkingen van de vrijwilligersgroep in Brussel (een groep die 

steeds ouder wordt) en anderzijds de vaststelling dat de armoede in onze maatschappij snel 
toeneemt, overwegen we om aan jongeren de kans te bieden om in Poverello te komen 
meehelpen mits een vergoeding. We stellen vast dat de jongeren die gedurende enkele dagen op 
stage komen, vanuit hun school, zich meestal goed inschakelen in de dagelijkse werking en zelf 
ook tevreden zijn over hun ervaring. Velen beloven om nog terug te komen, maar degenen die 
terug komen zijn eerder de uitzonderingen. Met dit voorstel willen we enkele jongeren, die open 
staan voor de miserie van anderen, een deel tegemoetkomen, omdat het in onze maatschappij 
niet evident is om nog vrijwilligerswerk te doen.  De eisen van onze samenleving zijn hoog en 
alles kost geld.  

We denken aan een soort stage van drie dagen per week (zodat de jongere zijn sociale 
leven kan verder zetten en ook verder kan zoeken naar werk) en van beperkte duur (bijv. vier 
maanden). Tijdens deze stage wordt aan de jongere gevraagd om samen met de vrijwilligers de 
huishoudelijke taken op zich te nemen: meehelpen in de keuken, in het onthaal en kleine klusjes 
doen.  Met deze stage willen we niet alleen werk aanbieden, maar ook een vorming; een vorming 
in de levensschool van Poverello.  Tijdens het tijdelijke engagement kan men de andere kant van 
onze samenleving leren kennen, vanuit concrete ervaringen: de ontmoeting met mensen die uit 
de boot vallen van onze welvaartsmaatschappij.  Ook zal de samenwerking met de vrijwilligers 
een ervaring zijn die vragen stelt bij het streven naar rijkdom, terwijl de belangrijkste bouwstenen 
voor een gelukkig bestaan, als respect en vriendschap, niet met geld te koop zijn.  

We zijn ervan overtuigd dat men vanuit de realiteit van Poverello veel kan leren, zowel op 
praktisch vlak door de taken die er moeten gedaan worden, als op menselijk vlak door de vele 
ontmoetingen. De confrontatie met het Poverello gebeuren zal aanzetten tot nadenken over onze 
samenleving en ook over de eigen waardeschaal. Het is voor enkele maanden uit de molen van 
de maatschappij stappen en vanuit andere prioriteiten iets proberen doen voor hen, die aan de 
rand van die maatschappij zijn terecht gekomen.  

Het is een job die geen echt carrière mogelijkheden biedt, vandaar ook het tijdelijke 
karakter. Personen die ondertussen een interessante werkaanbieding vinden, met meer toekomst 
mogelijkheden, zullen we zeker niet in de weg staan. Voor ons is het investeren in jongeren die 
zich ten dienste willen stellen, omdat we overtuigd zijn dat deze werkervaring zal leiden tot een 
waardevolle levenservaring, die van nut kan zijn bij het verder bouwen aan een toekomst, waarin 
ook de 'kleinsten' van onze samenleving een plaats verdienen.  

Wie hierover meer wil weten of zich hiervoor kandidaat wil stellen, kan zijn vragen en 
motivatie sturen naar Poverello. Post of mail adres vind je in de hoofding.  
 

 

DE POVERELLO PONYKAMPEN 
 

Ook kinderen die nog nooit paard gereden hebben zijn welkom op onze kampen. Naast 
het (leren) omgaan met pony's en het paardrijden zijn er vele andere activiteiten: tochten in de 
natuur, spel en sport, knutselen, zwemmen, bosspel, zang= We willen dat de kampen een 
familiaal karakter behouden en opteren daarom voor kleine groepen waar vriendschap en 
dienstbaarheid een concrete invulling krijgen.  Ook wordt er tijd gemaakt voor stilte, bezinning, 
gesprek en gebed.  

• 3 de en 4 de leerjaar : 14/7 tot 19/7; 4/8 tot 9/8; 18/8 tot 23/8.  
• 5 de en 6 de leerjaar+ 1 ste mid : 7/7 tot 12/7, 29/7 tot 2/8 en 11/8 tot 16/8.  
• Vormingskamp voor pony-monitrices : 30/6 tot 5/7.  

Andere activiteiten voor de jongeren :  
• Banneux weekend vanaf 2 de leerjaar: 3/5 tot 5/5.  
• Kerstfeest voor de jongeren in Tielt : 30 dec van 10u30 tot 17u (wie komt geeft 

een seintje voor 25 dec.) 
• Voor kinderen en jongeren is er een speciaal programma tijdens de Poverello 

Lourdes bedevaart van 21/7 tot 28/7 
De kampen beginnen op zondag om 17u en eindigen op 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€.  
Voor meer informatie: Zuster Nera ( Poverello Tielt ): 0473/48.16.06  



Inschrijven vóór begin juni door overschrijving van de som op rekening: BE49 0012 4668 0271 
van Poverello afd. Tielt.   
Gelieve ook volgende inschrijvingsstrook op te sturen naar Poverello, Nieuwstraat 19 te 8700 
Tielt  

 
 
 

Ik schrijf in voor : ponykamp van =./=../=.. tot .=/=./=..  
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
School:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leerjaar: . . . . . . . . .  
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geboortedatum: . . . . . ..  
Handtekeningen en namen ouders:  

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


