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Beste Poverellovrienden,
Je bent allicht verrast door 
dit Poverellokrantje. Sinds 
1986 had ons krantje hetzelf-
de formaat en dezelfde look. 
Als daar nu een wijziging 
in komt is het eerder uit 
praktische overwegingen. 
We willen dezelfde eenvoud 
en soberheid behouden. We 
blijven het gratis en graag 
toesturen naar iedereen die 
op de hoogte wenst te blij-
ven van wat leeft in onze 
beweging. In dit krantje zal 
je lezen dat er enkele nieuwe 
initiatieven op til zijn. We 
worden echt wel voortge-
stuwd en aangemoedigd om 
verder te gaan. We voelen 
dat heel wat mensen zoeken 
naar een vorm van zinvol 
engagement. Het besef dat 
men het goed heeft en ande-
ren, ook in eigen omgeving, 
het minder goed hebben, 

doet nadenken en zet aan tot 
solidariteit. Poverello wil een 
werk en een gemeenschap 
zijn langs waar men de weg 
vindt naar dienstbaarheid en 
inzet voor anderen.

Met de nieuwe initiatieven 
proberen we enerzijds voor 
mensen die in een zekere 
nood zijn iets heel concreets 
te doen. Anderzijds willen 
we hiermee ook de kans 
geven aan nieuwe medewer-
kers om mee in te stappen 
in het Poverelloverhaal en te 
bouwen aan een plaats waar 
we de broederlijkheid in al 
zijn menselijkheid beleven. 
We willen dat het hartver-
warmende vormen van sa-
menleven en samenwerken 
worden, die een teken van 
hoop zijn in onze maatschap-
pij voor jong en minder jong. 

Een teken dat het evangelie 
echt kan beleefd worden. 
Niet dat wij zo perfect zijn, 
zeker niet … maar dat wij 
telkens opnieuw blijven 
voortdoen ondanks de zor-
gen en problemen die dit 
met zich meebrengt. We zijn 
mensen onderweg, we leren 
alle dagen bij. 

We weten dat vele mensen 
zoeken naar een zin voor hun 
leven. Wat is nu echt de moei-
te waard om voor te leven? 
Leef ik voor mezelf, mijn ei-
gen pleziertjes of ontdek ik de 
smaak in het helpen van an-
deren. Het staat haaks op wat 
de consumptiemaatschappij 
ons voorspiegelt. Wie kan ons 
van ons ik-gericht-zijn bevrij-
den ? De mens in nood brengt 
ons deze boodschap. Hij die 
ons door zijn persoon komt 

zeggen:” ik heb je nodig, ik 
kan niet zonder jou”. Zoals 
Franciscus werd getroffen, 
werd bekeerd door de ont-
moeting met een melaatse, zo 
hebben wij ook iemand nodig 
die onze ogen, onze oren en 
ons hart doet opengaan. Hier 
gaat het niet over een aalmoes 
geven. Maar het gaat erover 
iets van zichzelf te geven. 
Misschien iets geven wat men 
zelf nodig heeft. 

De voornaamste nood in 
onze maatschappij is de 
eenzaamheid. Vandaar dat 
er zo’n grote nood is aan 
mensen die gewoon goed 
willen doen. Er is ook nood 
aan mensen die elkaar hier-
in inspireren en steunen. 
Jan Vermeire schreef het 
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in maart 1994 zo: “In feite 
zijn wij alleen echt bevrijd 
wanneer wij proberen een 
goed mens te worden, ons 
hart open te zetten.” Dit zal 
niet het succes geven dat de 
wereld ons voorhoudt maar 
wel de vreugde van het hart. 
We zullen soms met pijn in 
het hart op de proef gesteld 
worden maar het is de steile 
weg naar het echte geluk. 
We zullen soms op de knieën 
moeten gaan en bekennen dat 
we fout zaten maar het zal 
ons bevrijden van ons eigen 
ik. We zullen uitgelachen 
worden als naïevelingen 
maar als we daardoor kun-
nen getuigen van ons geloof 
in de kracht van de liefde, 
zullen we sterker worden 

en anderen aan het denken 
zetten. We zullen klein en 
arm worden maar weten dat 
we graag gezien worden, niet 
om wat we hebben of omwil-
le van ons uiterlijk, maar om 
wie we zijn. 

Laat ons in de komende 
paastijd niet vergeten dat de 
Liefde zelfs de dood heeft 
overwonnen. Laat ons elkaar 
graag zien, hoe verschillend 
we ook zijn en hoe anders 
we ook denken. We zijn toch 
broers en zussen. Als we dit 
beleven gaan we in het spoor 
van Jezus en wordt het Pasen 
voor velen!

Johan

Vervolg van pagina 1
VOORSTEL AAN JONGEREN:  

9 maanden op weg 
met Poverello!
Voor wie?
• Je bent tussen 18 en 25 jaar.
• Je staat voor keuzes: een studiekeuze, een beroeps-

keuze, een engagement … en je wenst de tijd te 
nemen om te werken aan de fundamenten van je 
toekomst.

• De armoede en de uitsluiting van vele mensen in 
onze samenleving roepen vragen en verontwaardi-
ging bij je op. 

• Je vermoedt dat het evangelie een bron is van leven 
en van universele broederlijkheid en je wilt het beter 
leren kennen en in praktijk omzetten. 

• Je houdt van echte ontmoetingen en je vreest niet 
om eens uitgedaagd te worden.

• Je verlangt ervaring op te doen van werken in groep 
en leven in gemeenschap.

POVERELLO HEEFT  
EEN VOORSTEL VOOR JOU!

Wat?
• Een engagement waarin je gedurende 9 maanden 

op een heel concrete manier samenwerkt met de 
vrijwilligers in één van de Poverellohuizen. En 
bouwt aan een hartelijk onthaal waar plaats is voor 
ontmoeting.

• Waar plaats is voor broers en zussen die het min-
der goed hebben

• Waar je langs deze ontmoeting een nieuwe kijk 
ontvangt

• Op onze wereld met zijn mogelijkheden en zijn 
kwetsbaarheid.

• Een leven in gemeenschap: maaltijden, ervaringen 
delen, ontspanning …

• De tijd maken voor een dagelijks gemeenschappe-
lijk gebed, om je ervaring bij Christus te brengen en 
zijn licht te onthalen.

• Een persoonlijke begeleiding om de Geest die in 
jou aan het werk is te onderscheiden.

• Een vorming volgen die vertrekt vanuit de dagelijk-
se ervaring en gevoed wordt met de kennis van ver-
scheidene getuigen van het Evangelie, van de Bijbel 
en van het leven in de Kerk. 

Hoe?
• Een eerste ontmoeting ter kennismaking is voorzien 

Op zaterdag 26 april 2014 om 14u 
In Poverello, Huidevetterstraat 126B te 1000 
Brussel

• Wens je meer te weten? Kom je op 26 april?  
Geef dan een seintje : poverello@skynet.be 
http://www.poverello.be

ZATERDAG 3 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 3 mei verwacht in Banneux. Dit jaar willen 
we er ook het 25-jarig bestaan vieren van Poverello Banneux. 
Mgr. Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, zal er voorgaan 
in de Eucharistieviering ! 

11u00:  Gebedsweg aan de verschijningskapel 

11u45:  Eucharistieviering in de Boodschapskapel 

13u00:  Feestmaaltijd in Poverello 

15u30:  Speciale animatie voor 25 jaar Poverello Banneux !

16u00:  Koffie en koeken 

Vanuit de verschillende Poverellohuizen vertrekken er bussen. 
Sympathisanten die willen aansluiten bij een Poverellogroep 
nemen het best contact ter plaatse voor 12 april. Wie met ei-
gen vervoer komt is natuurlijk ook van harte welkom!
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POVERELLO - BANNEUX DAGEN: 

Samen naar de bron
VAN DINSDAG 17 TOT VRIJDAG 20 JUNI BRENGEN WE SAMEN  
MET MENSEN UIT ANDERE POVERELLOHUIZEN ENKELE DAGEN DOOR IN BANNEUX. 

ACTIVITEITEN: verkenning van het heiligdom in Banneux, we lezen stukjes uit de brieven van Jan Vermeire, wandelen in de 
natuur, een bezoek aan de Foyer, gezamenlijk gebed, samenzang, quiz, bingo of ... een stukje van ons leven delen met elkaar! 

De activiteiten worden aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers! 

De prijs bedraagt 50 € per persoon!  
Voor meer informatie en inschrijving (voor 1 JUNI) kan u zich wenden tot uw Poverello- verantwoordelijke. 

HIER EEN REACTIE VAN IEMAND  
DIE ER VORIGE KEER BIJ WAS: 
“Een uitstapje naar Banneux,

Op de valreep werd ik door Ann en Rosa (Poverello Kortrijk) 
uitgenodigd om de 17e, 18e en 19e september mee te gaan 
naar Banneux, met als basissymbool: de ‘maagd der armen’.

Het was een tijd van ontmoeting en vertoeven in de natuur. Ik 
was vrij om al dan niet aan bepaalde activiteiten deel te ne-
men. Efkes tot rust komen. Het was ook kennismaken met het 
leven van Jan Vermeire, de pionier van Poverello en luisteren 
naar de levensverhalen en anekdotes van Diana, Marie-Rose, 
Ann.

Eens meegaan naar Banneux, een echte aanrader!”

Achille Gedenksteen inzegening Poverello Banneux 1 mei 1989 door 
Mgr. Houssiau!
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Een onvergetelijk ontmoeting
Het is met emotie dat ik aan 
mijn eerste ontmoeting met 
Jan Vermeire denk.

Het was in het jaar 1979 in 
de kapel van Sint-Antonius, 
tegenover het Zuidstation in 
Brussel. Vanuit deze ontmoe-
ting ontstond een levenswerk 
voor de komende jaren… 
leven met armen, een bijzon-
dere uitdaging.

Op vraag van Mgr. 
Vandenberghe, deken van 
de Sint-Michielskathedraal 
, nam ik dienst in de kapel 
van de Frankrijkstraat. ‘s 
Nachts, tussen twee cafés, 
bleef ze niet onopgemerkt 
door een verlicht kruis. Deze 
kapel werd regelmatig be-
zocht vooral door mensen 
die kwamen bedelen om te 
kunnen overleven. Alleen, 
zonder inkomen. De enige 
bedenking die ik hen meegaf 
was : “het is niet om te gaan 
drinken”. De daklozen kwa-
men steeds talrijker terug en 
vroegen in die tijd 5frank om 
dan naar Poverello te gaan 
waar ze een koffie, soep of 
boterham voor kregen. Ik 
kende die plaats niet. In alle 
vertrouwen maakte ik hen 
dus bonnetjes : “goed voor 
een koffie, een soep en een 
boterham” en ik tekende met 
mijn naam : Pater Domenico.

Op een dag in december, 
rond 17 uur, het uur van 
de mis, het was heel koud, 
kwam er een man in de ka-
pel. Hij sprak me aan : “Bent 
u pater Domenico ?” ‘Ja”, 
antwoordde ik. Uit zijn zak-
ken haalde hij een pak bon-
netjes en zei : “ en wat moet 
ik hiermee doen ?”. Ik viel 
uit de lucht. Ik wist niet wat 
antwoorden … En hij zei me 
: “Ik ben Jan van Poverello, 
we moeten eens met elkaar 
praten”. “Natuurlijk”, ant-
woordde ik. Jan vertelde 
me over zijn bekering en 
zijn verlangen om de armen 
te dienen. (Poverello drukt 

in het Italiaans een gevoel 
uit van medeleven, dat ik 
vertaal als ‘arme kleine’). 
Hij nodigde me uit naar de 
Zuinigheidsstraat nr. 4 (niet 
ver van de rommelmarkt). 
Ik leefde toen in een kleine 
gemeenschap met onder an-
dere Berthe. Wetende dat zij 
verlangde om naar de derde 
wereld te trekken stelde 
ik haar voor om de vierde 
wereld te ontdekken in de 
Marollen. In Poverello wer-
den we onthaald door Jan, 
Claire en Teresa. We stelden 
ons aan elkaar voor en heb-
ben dan samen gezongen en 
gebeden. Jan vertelde over 
zijn projecten om armen te 
onthalen, te herbergen en een 
warme maaltijd te bedienen, 
hen te verzorgen (hij was 
dokter) en dat alles in de 
spiritualiteit van Charles de 
Foucauld, Franciscus van 
Assisi en Moeder Teresa. 
Aangetrokken door dit pro-
gramma beslisten we om 
elkaar terug te zien op de 
donderdag om de mis van 
de zondag voor te bereiden. 
Deze Eucharistie werd ge-
vierd in de grote eetzaal waar 
ook een biljart stond en een 
bar was. Ik was zeer onder 
de indruk hoe Jan de aan-
dacht trok van de aanwezige 
mensen uit de buurt die ge-
passioneerd naar hem luister-
den. Hij was eenvoudig, dui-
delijk en diep, vol tederheid 
en liefde en vertelde over het 
concrete leven van mensen, 
het leven in de wijk,…Na de 
mis ging hij achter het orgel-
tje zitten en speelde enkele 
vrolijke deuntjes. Iedereen 
zong mee en sommigen 
dansten, het was feest, er was 
vreugde. Jan vertrouwde me 
toe : “het maakt mij gelukkig 
hen niet alleen brood en een 
verblijf aan te bieden, maar 
ook het woord van God; dit 
vervult mij van vreugde.” 
Daarna hebben we samen 
de maaltijden opgediend. 
Na maanden kwamen zo-
wel jongeren als ouderen 

langs in Poverello. Op een 
dag zei Jan me : “Konden 
we de jongeren maar een 
bezigheid geven”. Met zijn 
hulp kochten we een oude 
camionette om aan het werk 
te kunnen slaan. Het project 
van de vzw Maison de la 
Rue de France was gestart. 
Bij de gelovigen die naar 
de kapel kwamen mochten 
we werkjes uitvoeren, mits 
een kleine vergoeding. We 
verbleven toen met drie per-
sonen in de Frankrijkstraat: 
Berthe, pater Luc en ik. We 
bouwden enkele kamertjes 
om een twaalftal mannen te 
herbergen, maar het aantal 
bleef stijgen. We moesten 
opzoek naar een ander huis. 
Ik sprak erover met Jan en 
met de hulp van enkele wel-
doeners kochten we voor 
een klein bedrag het huis in 
de Fonsnylaan 112 en 113 
dat zich aan de andere kant 
van het Zuidstation bevindt. 
Het project werd groter. We 
startten met werkploegen en 
deden verhuizen, leegden 
huizen, organiseerden een 
tweedehands winkel,ver-
deelden voeding en kledij … 
en dit gedurende meer dan 
dertig jaar. 

Door het overlijden van 
Pater Luc, Berthe die werd 
opgenomen in een bejaarden-
tehuis en ik die op pensioen 
ging, werden we genood-
zaakt om fel in te krimpen. 

De Raad van Bestuur beslis-
te om het huis te schenken 
aan Poverello omdat het zo 
kan blijven dienst doen voor 
personen in nood. Onze twee 
laatste bewoners worden 
opgevangen in Poverello. 
Christiane en ik blijven nog 
een kleine activiteit verder 
zetten in een deel van het 
gebouw maar ik vergezel ook 
Elena Hanet bij animatie van 
gebedsdiensten en genezing. 

Père Domenico (omi)

VORMING VOOR
MEDEWERKERS
Voor vrijwilligers die reeds enige 
tijd actief zijn in Poverello orga-
niseren we enkele reeksen van 
drie vormingsdagen, een beetje 
verspreid over de verscheidene 
afdelingen. In de dagelijkse wer-
king is er (te) weinig tijd om eens 
dieper in te gaan op vragen en 
ervaringen die op ons afkomen. 

We zullen vertrekken vanuit de 
ervaringen van de deelnemers en 
in de brieven van Jan Vermeire 
gaan we op zoek naar verdieping 
van onze motivatie en inspiratie. 
Op deze manier kunnen we bijle-
ren om mensen die eenzaam en 
gekwetst zijn nabij te zijn. Dit zal 
ook de beleving van onze aanwe-
zigheid en dienstbaarheid in 
Poverello voeden. Tijdens de 
dagen wordt ook een moment van 
stilte en gebed gepland. 

Het is een reeks van drie dagen 
en we zullen het telkens hebben 
over één pijler van Poverello: 

• Een dag rond het onthaal: wat 
leren we langs onze dienst aan 
de mensen die het moeilijk 
hebben? Hoe kunnen we, als 
individu en als Poverello, voor 
hen iets betekenen? Wat leert 
ons dit over onze maatschappij 
maar ook over onszelf ? 

• Een dag rond gemeenschap: wat 
leren we uit de samenwerking 
met de vrijwilligers. Hoe gaan 
we om met elkaar en hoe kun-
nen we elkaar steunen en aan-
moedigen in ons engagement? 

• Een dag rond geloof en gebed 
in Poverello. Ook dit is een 
pijler van onze werking. We 
spreken over gebed, we spre-
ken over Voorzienigheid. Hoe 
gaan we hiermee om ? Hoe is 
dit voor iemand die niet of 
anders gelovige is? Kunnen we 
elkaar, met respect van ieders 
overtuiging, hierbij helpen? 

Voor meer informatie (o.a. waar 
en wanneer deze dagen plaats-
hebben) kan je terecht bij de 
verantwoordelijken van de afde-
lingen en op de website. 
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Een nieuw Poverelloproject  
in de Fonsnylaan  
(Zuidstation Brussel)
‘De gemeenschap van de 
twee harten’ heeft gedurende 
meer dan dertig jaar in dit 
huis gewerkt voor en met 
mensen in nood. Omdat de 
equipe verouderde en ze 
genoodzaakt werden hun 
activiteiten grotendeels af 
te bouwen werd het gebouw 
te groot voor hun werking. 
Terwijl ze een beperkte ac-
tiviteit willen verder zetten 
gingen ze op zoek naar een 
organisatie die de werking 
op de één of andere manier 
zou kunnen overnemen. Ze 
wilden dat het gebouw voor 
behoeftigen zou blijven die-
nen. Sinds vele jaren was er 
ook een band tussen hen en 
Poverello. Pater Domenico 
beschrijft dit hieronder. Na 
enkele gesprekken hebben 
ze besloten om het gebouw 
aan Poverello te schenken. 
Ondertussen werd het ge-
bouw reeds opgesplitst zodat 
‘De gemeenschap van de 
twee harten’ haar werking in 
beperktere vorm kan verder 
zetten. 

Het overblijvende en 
grootste deel wordt voor 
Poverello dus een nieuw 
instrument, een nieuw 
onthaal. Het gebouw heeft 
heel wat mogelijkheden. 
Na de enkele noodzakelijke 
aanpassingswerken, we 
denken enkele maanden, 
willen we er starten met een 
dagonthaal. Dit betekent 
dat we, in samenwerking 
met medewerkers uit 
de Zuinigheidsstraat, 
een nieuwe ploeg van 
vrijwilligers willen vormen 
die dit project zullen dragen. 
Om geleidelijk met de 
werking te beginnen zullen 
we in een eerste fase drie 
dagen per week open zijn 
(maandag, woensdag en 
vrijdag) telkens van 15 uur 
tot 19 uur. 

Omdat het slechts 1500 
m is gelegen van de 
Zuinigheidsstraat en ook niet 
ver is van de Zusters van 
Moeder Teresa voorzien we 
er, zeker in de eerste maan-
den, geen maaltijden maar 
enkel soep, koffie en boter-
hammen. 

Om bij het opstarten de 
noodzakelijke veiligheid 
en geborgenheid te kunnen 
verzekeren voorzien we geen 
open onthaal maar dient men 
eerst een gesprek te hebben 
met een medewerker van de 
Zuinigheidsstraat. We zijn er 
ons van bewust dat we hier-
door allicht minder mensen 
zullen bereiken maar hopen 
door deze keuze meer te kun-
nen doen voor anderen. 

Na een zekere tijd zullen 
we de werking evalueren en 
bijsturen als dit nodig blijkt. 

In een tweede fase denken 
we ook aan nachtopvang, 
maar hiervoor zijn zeker nog 
meer aanpassingen aan het 
gebouw nodig. 

Zij die willen meewerken 
om in dit gebouw een  
ruimte voor ontmoeting te  
verwezenlijken kunnen  
dit laten weten aan Ludo  
(ludo@poverello.be of 
0444343715). Zij zullen dan 
uitgenodigd worden voor 
een kennismakingsgesprek 
en een eerste bijeenkomst. 

De Poverellokerk  
in Oostende
We willen tijdens de zomer-
maanden graag de kerk, die 
toch wel de moeite waard 
is voor een bezoekje en ook 
uitnodigt om eens stil te 
staan bij ons leven en bij de 
Heer, op regelmatige tijd-
stippen openstellen. We zijn 
dus op zoek naar mensen die 
wat tijd willen maken om 
hier op een regelmatige basis 
aanwezig te zijn om toezicht 
te houden en aanspreekpunt 

te zijn. Als er zich vijf perso-
nen engageren om bijvoor-
beeld elk één voormiddag 
per week de permanentie 
op te nemen en samen een 
kleine equipe te vormen dan 
kunnen we van start gaan. 
Wie hierover meer wil we-
ten of zich kandidaat wil 
stellen neemt het best eens 
contact op met zr. Anny 
van Poverello Oostende: 
059518011.
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In de verschillende Poverello huizen werd kerstdag weer goed en hartelijk gevierd. Vele 
medewerkers en gelegenheidsmedewerkers hebben er weer voor gezorgs dat meer dan 1200 
personen tijdens het eindejaar aan de feesttafel konden aanschuiven voor een lekker en 
overvloedig feestmaal. In elke afdeling stond een ploeg klaar om alles in goede banen te 
leiden: de viering, het eten koken, de maaltijden opdienen, de afwas, het opruimen; ook de 
muziek en de animatie ontbraken niet. Het geeft deugd gedaan. Dank u wel aan iedereen 
die erbij was, dank u wel aan iedereen die heeft bijgedragen om dit feestelijk samen zijn te 
realiseren! hierboven een beeld van het kerstfeest in Brussel.

Kerstfeest 2013

Weldra een Poverello kinderboerderij in Tielt !
Sinds vele jaren gaan er 
Poverellojongerenkampen 
door, eerst in Banneux en la-
ter, met de komst van pony’s, 
vooral in de Ardennen. Toen 
Jozef Lenoir, leraar in Tielt, 
zijn huis in Tielt ter beschik-
king stelde van Poverello 
was dit met de vraag om iets 
te doen voor en met jonge-
ren. Zo ontstond de werking 
in Tielt eerder vanuit die 
invalshoek, ook al komen 
er nu dagelijks een dertigtal 
personen middagmalen. 

Met de kampen tijdens de 
grote vakantie maar ook door 
de weekends in de Ardennen 
groeide de vraag om deze 
jongerenwerking meer conti-
nuïteit te geven. Tijdens een 

samenkomst met enkele ou-
ders groeide het besef dat dit 
enkel mogelijk kon worden 
als er een werking dichter bij 
huis kwam: een klein boer-
derijtje met enkele pony’s. 
Enkele ouders beloofden hun 
medewerking en zo zijn we 
op zoek gegaan.

Nu, enkele maanden later, heb-
ben we iets gevonden in Tielt. 
De gebouwen van de boerderij 
zijn wel wat groter uitgevallen 
dan eerst gedacht maar dit 
geeft dan ook meer mogelijk-
heden. Een deel van de stallen 
kan dienst doen als opslag-
ruimte voor de Poverellohuizen 
van Oost- en West-Vlaanderen 
en in de verdere toekomst 
kunnen we er misschien ook 

hoevetoerisme mogelijk maken 
voor gezinnen. 

In april hopen we te kunnen 
starten met enkele aanpas-
singswerken aan de gebou-
wen (een binnenpiste in één 
van de stallen) om er dan met 
een Poverelloponywerking te 
starten. Dit zal zeker aanvul-
lend zijn met het gebeuren in 
de Ardennen, waar de week-
ends en de kampen blijven 
doorgaan. 

Het wordt een nieuw 
instrument binnen het 
Poverellogebeuren waar 
kinderen en jongeren te-
recht kunnen in een fami-
liale geest. Een teken van 
hoop willen we zijn in onze 

geïndividualiseerde wereld, 
waar eenzaamheid de belang-
rijkste oorzaak is van oneven-
wicht en armoede. 

Met en voor kinderen en 
jongeren willen we een thuis 
opbouwen met respect voor 
de natuur, voor elkaar en met 
speciale aandacht voor de 
zwaksten. Een plaats waar 
we tastbaar het evangelie 
proberen te beleven, waar 
ook gebed een plaats krijgt. 

Wie ergens paardenmate-
riaal (laarzen, een tok, een 
zadel…) heeft liggen dat 
niet meer gebruikt wordt 
mag steeds contact opnemen 
met zr. Nera (0473481606). 
Bedankt op voorhand. 

EEN BERICHT  
UIT DE MAILBOX
Onlangs kwam in onze mailbox 
volgend bericht toe. … 

18 jaar geleden zijn wij met onze 
school bij jullie in Poverello aan 
het Zuid station een middagmaal 
komen bereiden voor jullie men-
sen. Ik krijg al 18 jaar jullie 3 
maandelijks tijdschriftje. Elke 
keer als ik dat toegestuurd krijg 
moet ik denken aan die dag. Dat 
heeft mij zo aangegrepen hoe blij 
die mensen waren toen wij hun 
eten aan het maken waren. 

Nu 18 jaar later heb ik een eigen 
traiteurzaak. Nu is mijn vraag, of 
ik bij jullie een middagmaal mag 
bereiden soep-hoofdschotel-des-
sert helemaal gratis aangeboden 
door mijn zaak. Zien jullie dat 
zitten, zoja zou ik graag wat in-
lichtingen krijgen van: hoeveel 
personen komen er zo op een 
middag, moet ik gerief meebren-
gen van pannen en ander keuken-
gerei, samen de menu bespreken 
enz....

Groeten Bart
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Onze overledenen 
Op 14 december verwisselde 
Jackie het tijdelijke met het 
eeuwige. Jackie was jaren-
lang verantwoordelijke voor 
de woensdagwerking van 
Poverello Gent; ze deed die 
taak met een ruim hart en 
was begeesterd om mensen 
te helpen in alle eenvoud, 
menselijkheid en luisterbe-
reidheid.

Haar onvoorwaardelijke inzet 
voor anderen heeft haar geleid 
naar… wat je aan de minste 
van de mijnen hebt gedaan… 
Gedurende meer dan 20 jaar 
stelde zij zich ter beschikking 
volgens haar mogelijkheden. 
Alle mensen, zowel de vrij-
willigers als de onthaalden, 
droegen haar een warm hart 
toe, zij hoefde daarvoor geen 
inspanning te doen, ze was zo. 

Zij benoemde haar taak als 
“elkaar liefhebben met con-
crete daden”. Zij werkte in de 
geest van Jan Vermeire… We 
moeten naar de mensen gaan. 
Het is een delicate taak… Als 
we naar hen gaan… moeten 
we onder hen staan als de tot 
vrede bezielde getuigen van 
de Almachtige, mensen zon-
der hoge begeerten en zonder 
minachting, die in staat zijn 
vriendschap te geven. En 
voor dat alles steunde zij op 
haar diep geloof in de Heilige 
Maria en Jezus Christus.

Voor haar familie is zij een 
groot verlies, men had haar 
nog zo graag in hun midden 
gehad!

Met dank aan Arlette, Jean-
Christophe en Mireille Op 13 

november jl. overleed Yvo, 
de liefhebbende echtgenoot 
van Maria, die reeds 20 jaar 
elke woensdag naar Brussel 
komt om er vrijwilligerswerk 
te doen. Hij stierf op 86-jari-
ge leeftijd, gesterkt door zijn 
geloof en zijn inzet voor zijn 
medemens.

Marie (82j) , Vanavond ver-
wijl ik met mijn gedachten 
bij jou. Er zijn zoveel mooie 
herinneringen en ervaringen 
die ik blijf koesteren en mee-
draag in mijn hart. Je was 
een hartelijke vrouw en een 
bezorgde, goede moeder. Je 
kon zo gemoedelijk omgaan 
met de mensen en vertel-
len van de goeie oude tijd. 
Iedereen beleefde er deugd 
aan. Als je binnen kwam was 
er leven in huis. 

Het ontroerde mij als je sprak 
over je zoon. Met hoeveel 
liefde en zorg heb jij hem 
omringd. Hoeveel pijn en ver-
driet leefde in je hart bij zijn 
plots sterven, en hoeveel heb 
je gedaan om hem een mooie 
afscheidsviering te geven. Je 
was er zo blij en dankbaar om 
dat er zovele mensen op zijn 
begrafenis waren en zij jou 
een warm hart toe droegen.

Marie, jij zelf zijt in alle stil-
te heengegaan. Wij hebben 
geen afscheid kunnen nemen, 
maar dragen in ons hart de 
mooiste momenten. Jij bent 
nu thuisgekomen bij je zoon 
Rafaël en bij de Heer-Gever 
van alle leven. 

Hilde

Poverello Nieuws
Het Poverellokrantje wordt graag en gratis opgestuurd 
naar ongeveer 35.000 personen  die meeleven met het 
Poverellogebeuren. Nieuwe adressen, aanvragen voor 
wijzigingen of schrappingen van een adres, kunnen het 
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!

Langs deze weg danken we ook de vele mensen die om 
de drie maanden en dit gedurende vele jaren de 35.000 
adressen gekleefd hebben op het krantje. Voor de groep 
van Westerlo en omgeving was het ook wel een dagje 
Brussel. Maar gedurende uren etiketten plakken en 
er op toezien dat ze per verdeelcentrum gegroepeerd 
bleven vroeg zeker ook de nodige zorgvuldigheid en 
concentratie ! Ondanks het vele werk dat er gepresteerd 
werd bleef het ook een drukke en gezellige bedoening.

Bedankt voor jullie trouwe inzet. 
Jullie blijven welkom in Poverello! 

DE POVERELLO PONYKAMPEN
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen er 
leren omgaan met pony’s en leren 
paardrijden. Er zijn ook vele ande-
re activiteiten: tochten in de natuur, 
spel en sport, knutselen, zwem-
men, bosspel, zang… De klem-
toon 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 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 €. Op sommige kam-
pen zijn er nog enkele plaatsen 
vrij. 

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

Banneux weekend
Jongeren en kinderen (vanaf het 
2de leerj.) kunnen ook mee  naar 
de zang- en speltweedaagse van 
1/5 tot 3/5 in Banneux. De bijdra-
ge voor dit Banneuxweekend is 
35€. 
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