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BESTE POVERELLVRIENDEN, 
 

Een tijd geleden hadden we in Gent een gesprek met een straathoekwerker. Nadien 
volgde een gesprek met verantwoordelijken van organisaties die proberen om personen met een 
drugverslaving te begeleiden. Recent hadden we ook in Brussel een gesprek met een 
straathoekwerker.  

De taak van een straathoekwerker bestaat erin om met mensen, die helemaal uit het 
hulpverlenende circuit vallen of stappen, toch een zeker contact te behouden, een relatie op te 
bouwen zonder de zoveelste sociaal werker te willen worden. Door de sporadische contacten en 
de leefwereld van de daklozen van dichtbij te kennen groeit er soms opnieuw vertrouwen. Vanuit 
een groeiende relatie kunnen zij mensen soms opnieuw op weg helpen in de richting die kan 
leiden naar een oplossing voor hun uitzichtloze situatie. Dit terwijl ze hen nabij blijven in de 
moeilijke momenten, in de momenten dat het mislukt en men dreigt op te geven. Dit gaat over het 
zoeken naar een woonst, het in orde brengen van papieren, het terug contact opnemen met 
familie of vrienden, het zoeken naar gepaste medische begeleiding, tot zelfs het instaan voor een 
respectvolle begrafenis. De grootste voorwaarde is echter dat de persoon in nood zelf de stap wil 
zetten en er klaar voor is.  De belangrijkste houding voor een straathoekwerker is het respect 
voor de persoon en de (om)weg die hij gaat. Dit vraagt heel wat geduld en openheid. Zo komt 
een straathoekwerker soms ook in Poverello terecht, om gewoon iemand van zijn kennissen te 
ontmoeten of met een hulpvraag.  

Tijdens het gesprek in Gent werd duidelijk dat het belangrijk is voor een vereniging als 
Poverello dat de medewerkers op eenzelfde consequente manier handelen en afspraken 
respecteren. Zeker wanneer het een grote groep wordt, waar het een hele tijd duurt eer men 
elkaar leert kennen. Ook werd het belang van een 'warme' rechtvaardigheid aangehaald, een 
rechtvaardigheid die rekening houdt met de mogelijkheden en de beperkingen van de andere. 
We dienen respect te blijven hebben voor de gekwetste mens, ook al doet hij verkeerde dingen. 
We moeten niet de mens veroordelen, maar wel zijn daden als die onaanvaardbaar zijn. De 
fouten die iemand begaat moeten we niet willen goedpraten, maar soms is het wel goed om zich 
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de vraag te stellen: als ik had meegemaakt wat die persoon heeft beleefd, waar zou ik dan staan, 
hoe zou ik dan zijn?  

Het belang van de grenzen van jezelf en je organisatie te kennen en te aanvaarden kwam 
ook ter sprake. Het feit dat in Poverello gewerkt wordt met vrijwilligers is een grote troef, maar 
houdt tegelijkertijd ook beperkingen in. Het feit dat de meeste medewerkers één dag per week 
komen, draagt bij tot een grote verscheidenheid, maar maakt het werken aan een zekere 
eenvormigheid niet altijd gemakkelijk. Een eenvormigheid die noodzakelijk is om in het onthaal tot 
goede afspraken te komen en zo problemen te kunnen vermijden.  

Een verrassende uitspraak in Gent was ook wel dat de organisaties bij sommige mensen 
die ze begeleiden, niet meer proberen om hen terug in de samenleving te brengen. Ze 
aanvaarden de situatie en beseffen dat zij, na een heel circuit van begeleiding en therapieën, 
waarschijnlijk nooit meer een 'normaal' leven zullen kunnen leiden. Voor deze personen proberen 
ze met hun hulpverlening, het leven van deze getekende en soms nog jonge verslaafden, wat 
menselijker te maken en de schade te beperken. Het woord palliatief (op lange termijn) werd zelfs 
gebruikt.  

Het was voor ons zeer leerrijk om met deze professionele mensen contact te hebben, en 
tegelijkertijd een bevestiging voor wat we doen. Hun waardering voor het werk van de vele 
vrijwilligers in Poverello deed ons deugd. Terwijl de straathoekwerker de mensen gaat opzoeken 
op het terrein, proberen we met Poverello de deur open te houden zodat ze kunnen 
binnenkomen. Op deze manier wordt Poverello een deel van hun leefwereld, een plaats waar ze 
kunnen komen eten, een plaats waar ze zich wat kunnen opwarmen, een plaats waar ze mensen 
(leren) kennen, een plaats waar ze mogen zijn zoals ze zijn en respect ervaren ondanks hun 
gekwetstheid. Maar ook een plaats waar bepaalde regels gelden: geen drug of alcohol gebruik, 
geen geweld, respect voor de andere. Deze grote uitdaging proberen we elke dag opnieuw, met 
vallen en opstaan, waar te maken in de verschillende afdelingen.  

In alle bescheidenheid mogen we zeggen dat we door de vele ervaring die we dagelijks 
opdoen een beetje ervaringsdeskundigen geworden zijn. We kennen de problemen niet vanuit de 
theorie, maar vanuit de dagelijkse confrontatie en leren zo elke dag nog bij. Maar meer nog leren 
we in Poverello hoe belangrijk het kan zijn om voor iemand gewoon een medemens te zijn. Een 
medemens waar men soms lange tijd denkt weinig of niets te kunnen voor doen, tot er door een 
bepaalde situatie plots toch contact ontstaat. Het belangrijkste dat men op zo’n moment kan doen 
is : 'er zijn'. 

Tijdens de goede week zullen we weer het lijdensverhaal horen. En horen hoe Maria 
staat aan de voet van het kruis. Ze kon het lijden en de dood van haar zoon niet verhinderen, 
maar ze was hem wel nabij. Het is belangrijk dat we de problemen, de pijn en het lijden proberen 
te beperken en op te lossen, maar even belangrijk is dat we de lijdenden nabij blijven. Een mens 
is zoveel meer dan een maag die moet gevuld worden, een lichaam dat moet verzorgd worden,  
een administratief of medisch dossier dat in orde moet zijn. Onze pijn, verdriet, eenzaamheid of 
angst zijn niet te ‘deleten’ met succes of vertier, met drank of drugs, met pilletjes of spuitjes. Ze 
maken ons duidelijk dat we anderen nodig hebben en zijn tegelijkertijd symptomen van onze 
dorst naar liefde, naar iemand. Naar Hem die gezegd heeft: "Ik zal er zijn voor u".  

Laten we er zijn voor elkaar, maar speciaal voor hen in nood. Van harte een Zalig Pasen ! 
 
  Johan 

 
 
POVERELLO NIEUWS 

Het Poverello krantje wordt graag en gratis opgestuurd naar iedereen die 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 !  
LOURDES 

We waren met enkelen in Lourdes om onze bedevaart ter plaatse voor te bereiden. De 
afspraken en organisatie die in 2003 en 2008 door Rita werd gedaan, hebben we nu zelf moeten 
doen. Haar gezondheid laat niet meer toe om dit nog op zich te nemen, alhoewel ze nog met hart 



en ziel met Lourdes verbonden blijft. Het is mede door haar initiatief dat we in 2003 in  Lourdes 
zijn terecht gekomen om er ons 25 jarig bestaan te vieren.   

Tijdens het verkenningsweekend in Lourdes hebben we concrete afspraken kunnen 
maken  met enkele medewerkers  van de Cité Saint Pierre (voor de overnachting, de maaltijden, 
de lokalen voor de activiteiten…) . Ook medewerkers van het heiligdom hebben we ontmoet, 
zodat we nu weten welke activiteiten waar en wanneer mogelijk zijn. Het vraagt een hele 
organisatie, want tijdens het seizoen zijn er vele groepen die allemaal wel een verlanglijstje 
hebben. We zijn eveneens  enkele activiteiten ter plaatse gaan verkennen, om goed voorbereid 
te zijn eens we daar aankomen met onze groep van 330 personen.  

Het programma van onze Lourdes week van 21 juli tot 28 juli 2013 krijgt zo stilaan vaste 
vorm. Naast de gezamenlijke vieringen, hebben we er dit jaar ook voor gekozen om de omgeving 
met zijn uitzonderlijk mooie natuur aan bod te laten komen. Ook willen we voor de 
geïnteresseerden de kans bieden om een ontmoeting te hebben met mensen van een 
gemeenschap of een caritatief werk in Lourdes.  Deze keer staat in ons programma een 
daguitstap naar de kust en het pittoreske Baskische havenstadje Saint Jean de Luz (en we 
rekenen op goed weer).  

Tijdens het  voorbereidingsweekend hadden we  ook de gelegenheid om anderen te 
ontmoeten, te luisteren naar enkele uiteenzettingen en enkele vieringen bij te wonen . Het was de 
155ste verjaardag van de eerste verschijning. Tijdens één van de uiteenzettingen stelde een 
priester Lourdes voor als een haven. Een haven waar men naar toe vaart om de opgelopen averij 
tijdens de stormen van het leven te herstellen, en de boot weer zeevaardig te maken. Het is ook 
een halte om nieuwe voorraad in te slaan voor de verdere reis.  

Ik denk dat we onze tocht naar Lourdes ook een beetje op deze manier kunnen zien. Het 
is een unieke kans om met elkaar op weg te gaan en elkaar te steunen en aan te moedigen op 
onze soms moeilijke levensweg. Maar ik durf ook hopen dat we niet alleen voor onszelf gaan (wat 
zeker mag) maar dat we ook meegaan met de bedoeling om er voor elkaar een onvergetelijke 
reis van te maken. Verschillende activiteiten zullen hier toe bijdragen: het samenleven met elkaar, 
de mooie natuur, de verschillende activiteiten, de gezamenlijke vieringen, de ontmoetingen met 
anderen in Lourdes, de stille momenten… Dit zal voor elk van ons zeker deugd doen en een 
ervaring zijn van waarmee we verder kunnen varen. Ook in 2003 en 2008 maakten we dit mee.   

Onze Lourdes bedevaart is tegelijkertijd een enige kans om Poverello in de diepte uit te 
bouwen. Iedereen, gasten, vrijwilligers en sympathisanten kunnen hieraan meehelpen. We 
hebben elkaar zo nodig om zelf betere en gelukkigere mensen te worden. We hebben elkaar zo 
nodig om onze familie band te versterken en te vernieuwen. In de Lourdes-haven willen we drie 
masten van onze gehavende Poverello boot (onthaal, gemeenschap en gebed)  weer hun plaats 
geven en  voorraad opdoen voor onze verdere reis.  

Het onthaal is de openheid naar de anderen zoals ze zijn, zowel onder de medewerkers 
als naar onze gasten.  Het onthaal is het gericht zijn naar de andere en onszelf op de tweede 
plaats stellen, onszelf als dienaar opstellen.  

De gemeenschap is de verbondenheid met elkaar. Door die dagen met elkaar te delen, 
door het samen doen en er voor elkaar te zijn, worden we elke dag een beetje meer broer en zus 
van elkaar, een grote familie in alle verscheidenheid.   

Het gebed en het geloof (hoe klein en zoekend het ook is) is de openheid voor en de 
verbondenheid met de Heer. Het is het verlangen naar echt geluk, de dorst naar Liefde. Het is het 
vertrouwen op die Barmhartige Vader die zijn kinderen nooit in de steek laat.  

Het is als de kleine Bernadette op de knieën gaan voor dit grote en diepe mysterie, dat 
onze God en Schepper met ons mensen begaan is en langs Maria ons Jezus, zijn Zoon, schonk.  

De dagelijkse zorgen en praktische beslommeringen nemen veel van onze tijd en 
energie. In Lourdes zullen we de tijd krijgen om ons samenzijn te vieren. Het wordt een tijd 
waarin we onze dankbaarheid, van bij de Poverello te horen, zullen voelen en uitdrukken. Het 
wordt een echt vreugdefeest. In september 1987 schreef Jan in zijn brief : “Na 10 jaar Poverello, 
heeft ons bootje veel te verduren gehad, maar wij zijn blijven bestaan; er is maar één uitleg: de 
Heer is onze Gids, Hij is Meester aan boord, Hij houdt ons recht.” Dit te mogen ervaren en hier te 
mogen aan meewerken, ondanks onze beperktheden, is de echte oorzaak van onze vreugde!   

Niet alle 330 plaatsen zijn reeds ingenomen. Er kunnen nog enkele mensen aansluiten. 
Meer praktische informatie vind je in het vorige krantje, op de website of je kan ook terecht bij de 
verantwoordelijken in de verschillende afdelingen. In Poverello te Leuven(016/291684) 



organiseert men op zaterdag 30 maart om 15 uur een infonamiddag waar je enkele beelden kan 
zien van vorige Lourdes tochten en terecht kan met je vragen!  We wensen eind maart de 
inschrijvingen af te sluiten. 
ONZE OVERLEDENEN 

Marie (87 jaar) In de stilte van deze avond verwijl ik met mijn gedachten bij jou,Je bent zo 
onverwacht van ons heengegaan, we missen jou. Er leven in ons hart zo’n mooie en 
deugddoende herinneringen. Je kon zo aangenaam vertellen van vroeger,en dat bij een goeie tas 
koffie! 

Wat mij het meest ontroerde was,dat jij met je warm moederhart met zoveel liefde en zorg 
je zoon Rafaèl omringde en bij zijn heengaan hem een mooie begrafenis hebt gegeven. Jij was 
een kranige, moedige vrouw ,bedankt om wie je was tussen ons. 

Roger (57 jaar) In stilte en onverwacht ben jij naar de Heer gegaan. Jij was de steun en 
toeverlaat van Vivian, zij heeft veel verdriet en mist je zo. Blijf haar nabij.  Vivian gaf je als 
afscheid een rood hartje met de woorden “Ik hou van jou”, en een bundeltje sneeuwklokjes als 
dank! Het ontroerde ons dat jij in al je eenvoud zo goed bent geweest voor haar. 

Zuster Yvette (86 jaar) was niet alleen een religieuze, ze was ook moeder en 
grootmoeder. Van haar kinderen vernamen we dat ze haar eerste communie gedaan heeft met 
haar grootmoeder, want van haar ouders kreeg ze geen toestemming.  

Eens volwassen wilde ze in het klooster gaan maar ook dat werd haar niet toegestaan en 
ze huwde en had twee kinderen. Toen haar man vrij vroeg overleed en haar kinderen reeds 
volwassen waren, besliste ze om in het klooster te gaan en ze vond ook de weg en de tijd om 
naar Poverello te komen  meehelpen. Pas enkele maanden geleden heeft ze om 
gezondheidsredenen haar wekelijks engagement moeten stoppen. Ze was eerder 
teruggetrokken, een vrouw van weinig woorden, maar zeer werkzaam, ook in Banneux is ze nog 
regelmatig voor enkele dagen komen meedraaien. Ze droeg Poverello werkelijk in haar hart.  

 
 
 

ONTMOETINGSDAG MET KARDINAAL DANNEELS 
Op zaterdag 23 februari heeft Kardinaal Danneels tijd vrij gemaakt om ons toe te spreken 

over Maria. Dit ter voorbereiding van onze Lourdesbedevaart, maar ook omdat we voor onze 
aanwezigheid in Poverello heel wat kunnen leren uit de houding van Maria. Maria zegt ja zonder 
te weten wat er haar juist te wachten staat, Maria verwijst naar Jezus en blijft zelf op de 
achtergrond , Maria staat machteloos onder het kruis bij het lijden van haar zoon maar ze is er 
wel aanwezig. Voor de 70 aanwezigen werd het een hartverwarmende en bemoedigende dag.  
VOETVERZORGING IN POVERELLO KORTRIJK 

Een interessant aanbod kwam er half december van de School voor Verpleging HBOV 
Aleydis te Waregem: konden ze de praktijkles voetverzorging in Poverello laten plaatshebben? 

De vrijdagploeg medewerkers vond het onmiddellijk een goed idee. Maar … zouden de 
gasten even enthousiast zijn? De school rekende op een 20-tal ‘klanten’. 

Rosa zou onze mensen individueel aanspreken en, zoals gevreesd, was er wat 
terughoudendheid – en dan vooral bij de mannen. Uiteindelijk zouden er voldoende kandidaten 
op vrijdagnamiddag nablijven. 

En wat voor een namiddag is het geworden – pure verwenning! De studenten en hun 
begeleidsters hadden niet enkel de nodige verzorgingsmiddelen bij, ook zelfgebakken cakejes, 
aangepaste muziek en dat alles bij een kopje koffie. 

De spanning om het ongewone sloeg al vlug om in een ontspannen en huiselijke 
bedoening, vooral door de professionele en vriendelijke aanpak van de verzorgenden.  Een 
warme proficiat aan de studenten en hun begeleiders!  

Ze willen dit initiatief graag herhalen; ook zij hebben ervaren hoe waardevol dergelijk 
project kan zijn, en hoe zij op die manier dichter bij de mensen komen. 

  Lieve 
 
 
LEUVEN OOK OPEN OP ZONDAG 

Dankzij vrijwilligers uit verschillende parochies van de Dekenij Leuven is Poverello er nu 
ook open op zondag. Zij hebben zich alvast geëngageerd om dit vol te houden tot Pasen en 



zullen daarna evalueren of dit voor herhaling vatbaar is. De groep probeert zich ook helemaal de 
Poverello houding en gewoonte eigen te maken. Ze voorzien een boterhammen maaltijd met 
lekkere soep. Bedankt en proficiat voor het engagement.  
 
 
 
DE POVERELLO PONYKAMPEN 

Kinderen vanaf 8 jaar 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 week na de Lourdes 
bedevaart begint het kamp maandag 29 juli.  
De ouders zorgen voor het brengen en het afhalen van de kinderen. De prijs voor het kamp 
bedraagt 95 €. Voor het Banneuxweekend 35€.  
Op sommige kampen zijn er nog enkele plaatsen vr Kinderen  (vanaf het 2de leerj.)  kunnen ook 
mee  naar de zang- en speltweedaagse van 3/5 tot 5/5 in Banneux. 
Voor meer informatie: Zuster Nera ( Poverello Tielt ): 0473/48.16.06 
 
ZATERDAG 4 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 4 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! 
 
GENT EN KORTRIJK VIEREN HUN 25 JARIG BESTAAN 

Gent organiseert op zondag 26 mei een barbecue voor de gasten en de medewerkers.  
Het wordt een waar tuinfeest. Om 11 uur starten we met de Eucharistie en willen we danken voor 
deze vijfentwintig jaar aanwezigheid in de Komijnstraat. Danken voor alles wat mogelijk werd 
dankzij vele mensen, danken voor wat we hebben gekregen en voor wat we mochten geven.  Na 
de viering volgt een drink en een barbecue met animatie.  

Vanaf 15 uur worden alle kennissen en vrienden maar speciaal ook de buren 
uitgenodigd voor een tas koffie en een gebakje.   

Voor meer informatie kan je terecht in Poverello Gent en ook op de website.  
Ook Kortrijk zal zijn vijfentwintigste verjaardag niet zomaar laten voorbij gaan. De activiteit en de 
datum worden later nog meegedeeld. 


