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Beste Poverellovrienden,
Volwassenen maar ook jon-
geren stellen me wel eens 
de vraag : Waarom wordt 
er in Poverello gebeden, 
waarom is er af en toe een 
Eucharistieviering, waarom 
wordt er gesproken over het 
Evangelie en over Jezus … ? 
En soms wordt de vraag nog 
aangevuld met de opmerking 
: kan men die tijd niet beter 
aan iets nuttiger besteden? 
Of, een mis dat is toch altijd 
hetzelfde.

Voor iemand die niet met 
geloof of gebed vertrouwd 
is of voor iemand die een 
ander geloof belijdt kan 
het wellicht soms vreemd 
lijken. Ook onder de gasten 
en medewerkers delen velen 
deze overtuiging niet, en dat 
wordt zeker gerespecteerd. 
Maar voor Jan Vermeire en 

voor vele anderen was en 
blijft het een essentieel en 
onmisbaar element in het 
Poverellogebeuren. De be-
leving van het geloof en het 
gebed is iets heel persoon-
lijks en niet gemakkelijk uit 
te leggen. Ik probeer hier te 
verwoorden hoe ik het ervaar 
en elke dag opnieuw poog 
om het, met vallen en op-
staan, concreet te maken. 

Voor mij heeft het op de eer-
ste plaats te maken met de 
reden van mijn bestaan. We 
hebben ons leven en onze 
talenten en beperkingen ge-
kregen en als mens zijn we 
geroepen om elkaar graag 
te zien. Willen we echt ten 
volle mens worden dan is het 
om lief te hebben, liefhebben 
zoals Jezus het heeft gedaan. 
Voor mij is dit de zin van 

mijn bestaan en de weg naar 
het echte geluk. Zoiets is niet 
vanzelfsprekend. Iemand 
graag zien die mooi is, die 
dank u wel zegt … is niet 
zo moeilijk. Maar iemand 
die je minder ligt, zelfs je 
vijand graag zien, is heel wat 
anders. Bij Jan Vermeire heb 
ik gezien dat op die manier 
leven echt wel mogelijk is. 
Dat het niet zomaar wat naï-
viteit is. Integendeel, dat het 
heel concreet wordt en dat je 
op de eerste plaats aan jezelf 
moet werken. Ik heb van Jan 
ook gehoord dat het alle da-
gen herbeginnen is en blijven 
volhouden.

Waar die kracht halen om 
telkens opnieuw te beginnen, 
waar de motivatie om vol te 
houden ? In de wereld zijn 
geld, aanzien, macht, genot 

en succes de belangrijkste 
drijvende krachten om een 
mens aan te zetten tot presta-
ties. Maar om mensen te die-
nen en om op de eerste plaats 
oog te hebben voor de klein-
sten uit onze samenleving 
moet men ergens anders gaan 
putten. Het voorbeeld van 
Jezus is hier een grote bron 
van inspiratie. Door enerzijds 
bewust te worden van zijn 
oneindige liefde voor elke 
mens en anderzijds door zijn 
voorbeeld te proberen na te 
volgen ontstaat er een band 
met Hem. Door te proberen 
te leven zoals Hij heeft ge-
leefd, door tegen de wereldse 
manier van kijken en hande-
len in te gaan, door te kiezen 
om je hart open te stellen 
voor de mens die je ontmoet 
leer je Jezus beter kennen. 
Het is alsof je met Hem op 
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weg gaat. Alsof Hij je uit-
daagt om telkens een beetje 
verder te gaan in dit avontuur 
van jezelf te vergeten. 

Beste Poverellovrienden, ik 
ben nog maar aan het begin 
van de weg maar toch durf ik 
al getuigen dat het de moei-
te waard is om deze weg 
te gaan. Deze weg van het 
Evangelie is zo bevrijdend; 
je mag worden wie je bent, 
je mag je hart open stellen. 
Je wordt niet geëvalueerd 
volgens de wagen waarmee 
je rijdt, de kledij die je aan 
hebt, de reis die je maakt, 
het huis waarin je woont, het 
diploma dat je hebt behaald 
… Het belangrijkste is het 
hart waarmee je de andere 
probeert te ontmoeten. Dit 
betekent niet dat je geen pijn 
of verdriet meer zal kennen, 
integendeel, maar de liefde 
van waaruit je dit draagt en 
het geloof dat niets wat in 

liefde is gedaan tevergeefs 
zal zijn, ook al zie je op 
het moment geen resultaat, 
geven de kracht om vol te 
houden. Zo ontdek je dat 
je de liefde niet uit jezelf 
produceert maar dat het een 
genade is die je ontvangt. 
Het is een kwestie van ons 
ervoor open te stellen. Dit is 
een heel leerproces. 

Het is wel duidelijk dat ie-
mand die zo op weg wil gaan 
zich regelmatig moet her-
bronnen, zich steeds opnieuw 
dient bewust te worden van 
de prioriteiten van deze ma-
nier van leven, zich telkens 
weer dient te realiseren dat 
hij niet alleen op weg is maar 
dat Jezus meegaat. Vandaar 
dat dit tijd vraagt. Daarom 
gaat men inspiratie zoeken in 
het evangelie. Daarom ook 
dat een Eucharistieviering 
zo’n intens moment kan wor-
den. Daarom ook dat het zo 

belangrijk is om met gelijk-
gezinden hierrond samen te 
komen en samen te bidden, 
van elkaar te leren en elkaar 
te bemoedigen. 

Het geloof en het gebed 
zijn voor een gelovige een 
beetje zoals een touw voor 
een bergbeklimmer. Als je in 
de dalen en door de vlakten 
stapt (d.w.z. als alles vanzelf 
lijkt te gaan) heb je blijkbaar 
het touw niet nodig en lijkt 
het een last. Het is als je te-
rug in de bergen komt dat je 
het echt nodig hebt, dan ben 
je blij dat je het hebt mee-
gesleurd in het dal. Op som-
mige ogenblikken wordt het 
touw misschien wel het enige 
waar de bergbeklimmer zich 
kan aan vasthouden. Iemand 
die geen touw heeft zal de 
steile hellingen moeten ver-
mijden en zal geen bergen 
meer kunnen beklimmen. 

Beste Poverellovrienden, 
we kunnen zoveel goed 
doen op deze wereld, elke 
keer we iemand ontmoeten 
kunnen we ervoor kiezen. 
Er zijn velen die het ons 
hebben voorgedaan en nu 
krijgen wij die kans en de 
verantwoordelijkheid. Laat 
ze ons met beide handen 
en dankbaar aannemen. We 
zijn met velen die wachten 
op een liefdevol gebaar. Op 
deze manier krijgt elkeen de 
mogelijkheid om iets te doen 
aan de grootste nood in onze 
samenleving. Met vele an-
deren kunnen we er iets aan 
doen en misschien werkt het 
besmettelijk. Zo maken we 
samen de wereld een beetje 
mooier en vriendelijker! 

Van harte ! Johan

Poverellokampen

Getuigenissen van Renée 
en Melanie , twee monitri-
ces : 

Ik ben blij dat de spirit van 
Jan Vermeire wordt doorge-
geven. Daar staat de leiding 
kamp na kamp voor klaar. 
In mijn kamp van 10 au-
gustus waren 8 schatten van 
kinderen en 4 enthousiaste 
leiding … Het kamp begon 
goed met een verjaardag .. 
Het was niet echt mooi weer 

maar op woensdag beslo-
ten we toch in het water te 
duiken. Brrr, klonk het al 
snel; daarna wasten we onze 
haren en kropen we in een 
warme handdoek … Tijdens 
ons kamp kwamen er ook 
vrijwilligers om de stallen 
op te knappen. Werk, werk, 
werk ... De laatste avond 
hielden we zoals altijd een 
kampvuur. Een mooie avond 
met tal van leuke acts en de 
dag nadien was het tijd om 

afscheid te nemen van Zuster 
Nera, Opa Leon, de pony’s, 
de kindjes, de vrijwilligers 
en de prachtige natuur. Een 
mooie week is achter de rug. 

Renée

Ik heb dit jaar 2 kampen 
geleid. De 2 kampen waren 
zeer leuk zowel voor mij 
als voor de kindjes. Zelfs al 
waren de kindjes in het begin 
wat bang tegen het eind van 
het kamp was alle schrik 
weg . Een kamp is niet alleen 
ponyrijden maar ook het 
samenzijn speelt een grote 
rol en zeker met iedereen 
overeenkomen zonder ruzie. 
In de twee kampen is dat 
zonder probleem verlopen . 
Ook al waren er in het begin 
groepjes, tegen het eind van 
de week werkte iedereen 
samen en niemand werd uit-
gesloten. Woensdag was het 
zwemmen in de vijver. Alle 
kindjes wasten zich daarna in 

de koude rivier nadat ze uren 
in de vijver hadden gespeeld. 
Donderdag was er de uitstap 
naar een paardenmelkerij. Ik 
had daar toch wel meer van 
verwacht maar het was na-
tuurlijk super leuk met al de 
veulentjes. ‘s Avonds was er 
kampvuur en dan helpt ie-
dereen elkaar voor een toffe 
avond vol voorstellingen die 
de kinderen zelf verzonnen 
hebben. De vrijdag hielp 
iedereen mee met zuster om 
op te ruimen zodat ze niet 
alles alleen moest doen. In 
de namiddag was er nog een 
demonstratie voor de mama’s 
en papa’s, zussen en broers 
die ons kwamen halen. En 
dan afscheid nemen van een 
super tof kamp. 

Melanie

De kampen zitten erop !

Het thema kwam er dit jaar 
als vanzelfsprekend. Door 

De kampen, een wandeling in de regen
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vorig jaar te ervaren dat luis-
teren dikwijls heel moeilijk 
was, hebben we dit jaar daar-
rond gewerkt. 

Met een enthousiaste groep 
leiding zijn we gestart met 
een vormingskamp op 6 juli. 
Elk kamp werd gedragen 
door 4 jongeren die me blij 
verrasten door hun toewij-
ding: de pony’s opzadelen, 
naast de kinderen meelopen 
en telkens opnieuw uitleggen 
hoe het moet … een niet te 
onderschatten inzet. Elke 
vrijdag was het afscheid 
nemen van tevreden maar 
vermoeide jongeren, van 
gelukkige kinderen die in 
de natuur en met elkaar een 
eenheid vormden in de geest 
die Jan ons heeft geleerd. 

Het laatste kamp gaf me de 
diepste les … kinderen van 6 
jaar, 8 jaar en alle leeftijden 
bijeen. Enkelen hadden soms 

wel eens heimwee en telkens 
als we aan tafel kwamen, 
kwamen ze bij mij zitten. De 
leiding spoorde hen aan om 
door te zetten en vol te hou-
den. Majka wilde woensdag 
niet meedoen met het avond-
spel en vroeg om bij mij te 
blijven. We gingen samen 
eten halen naar de diepvries 
en ze vertelde die avond 
heel veel terwijl de anderen 
speelden. 

Op dat moment heb ik voor 
mezelf het thema begrepen 
en zag het beeld van Jan voor 
me, hoe hij luisterde naar de 
mensen … Majka snikte en 
vroeg om bij mij te slapen. 
We lagen met 3 op twee bed-
den; ze sliep als een steen en 
toen rolden mijn tranen en ‘k 
begreep dat luisteren mensen 
dichter bij elkaar brengt. Het 
enige dat in je opkomt is “be-
min … bemin!” en de vraag : 
“Hoe kan ik helpen ?”

Alle redeneringen en voorop-
gestelde oplossingen vallen 
weg wanneer je het verhaal 
van een kind beluistert en in 
zijn verdriet Jezus hoort zeg-
gen : “Bemin en één duidelij-
ke oplossing is de liefde voor 
de ander.” Die avond heb ik 
Jan dieper begrepen ! 

Is het niet dat wat Jozef 
Lenoir wilde toen hij 20 jaar 
geleden een huis schonk in 
de Nieuwstraat te Tielt met 
de doelstelling : “vanuit 
Poverello een luisterend oor 
zijn voor jongeren” ? 

Zo zijn we in 1994 gestart 
zonder goed te weten wat het 
zou worden. We hadden een 
leeg huis, er waren enkele 
mensen die er zich wilden 
voor inzetten en er was het 
vertrouwen dat de Heer 
alles zou leiden. Jongeren 
kwamen, scholen, vorme-
lingen en … het groeide, 

met hoogten en laagten, 
met vreugden en zorgen ! 
Geliefde mensen vielen weg 
… anderen kwamen erbij.

De Voorzienigheid was onze 
sterkste bron en het woord 
van Jan : “Voortdoen !” duw-
de ons vooruit. Na een paar 
jaar kwamen ook mensen 
vragen naar een maaltijd. 
Ook dit is heel stilletjes ge-
groeid en ondertussen leeft 
er een sfeer van vriendschap 
.. we komen er thuis. Deze 
vriendschapsband en het 
respect dat er leeft raken me 
diep. 

Die 20 jaar willen we dank-
baar vieren. Dit is tevens de 
start van het kinder- zorg-
boerderijtje in de Veldstraat 
26 in Schuiferskapelle.

Zr. Nera

Viering 20 jaar Poverello-
Tielt en start van de 
kinderboerderij 
Iedereen die verbonden 
is met de werking van 
Poverello-Tielt, en iedereen 
(kinderen, jongeren en ou-
ders) die betrokken is bij de 
kampen en de ponywerking 
is van harte welkom vanaf 
10u30. Om praktische reden 
vragen we om uw komst 
op voorhand door te geven 
(telefonisch 0473481606 of 
tielt@poverello.be). 
Deze samenkomst gaat door 
op zaterdag 18 oktober in 
de kinderboerderij: Veldstraat 
26 te 8700 Schuiferskapelle.

Om 11u wordt de dankvie-
ring voorgegaan door Mgr. 
De Kesel gevolgd door de 
inzegening. 

Daarna volgt een gezellig 
tafelen met tussendoor wat 
animatie ! 

Van harte welkom !

 

Tielt voordeur
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Leuven viert 25 jaar Poverello 

 
Op zondag 7 september was het feest in 
Poverello Leuven. Op 8 september 1989 
opende Jef Iliaens een Poverellohuis in 
Leuven. 25 jaar later vierden we dit met 
onze vrijwilligers en de vrijwilligers 
van de grote  
Poverellogemeenschap, en samen 
met het ‘Parochiaal steunfonds voor 
Poverello’, dat Poverello reeds 30 jaar 
steunt.

Om 11u15 openden we met een eu-
charistieviering. Een gelegenheid om 
even tot rust en bezinning te komen. 
Dankbaar te zijn voor onze inzet voor 
onze medemensen, dagelijks ertoe bij 
te dragen dat zij hun zorgen even opzij 
kunnen zetten en genieten van een heer-
lijke maaltijd.

 
Na deze viering verzamelden we in het 
Poverellohuis, waar we verwelkomd 
werden met een aperitief gevolgd door 
een uitgebreide BBQ. Het was gezellig: 
samen aan tafel kunnen genieten en bij-
praten over onze werking. Ik kreeg vele 
bemoedigende woordjes, woordjes van 
proficiat, het is prachtig. Waarom dan 
ook weer 5 jaar wachten om een gezel-
lige samenkomst onder de verschillende 
vrijwilligers? Allen waren blij, het was 
een gezellige ontmoetingsdag. Een dag 
om van te genieten. Toch weet ik dat 
onze vrijwilligers ook genieten bij het 
bereiden van de maaltijden voor onze 
onthaalden. Maar dit was anders, zelf 
aan tafel zitten en bediend worden door 
die jongeren: heerlijk!. 

 
Een jonge vrijwilligster (Lien) was 
op het idee gekomen om collega’s en 
vrienden aan te spreken. Een 10-tal jon-
geren hebben dan ook hun beste beentje 
voorgezet en ons in de watten gelegd. 
Wetende dat het ook Leuven-kermis 
was en zij toch, op een zondag, hard 
komen werken in Poverello. Wie durft 
nu nog negatieve opmerkingen maken 
over de hedendaagse jeugd?

Wij konden niet wachten tot maandag 8 
september om ook onze onthaalden een 
feestmaal aan te bieden. Dit deden we 
op vrijdag, iedereen was welkom op een 
gratis feestmaal. En of het feest was! De 
opkomst was groot, een paar extra vrij-
willigers waren er klaar voor. Ook onze 
onthaalden wisten nu dat wij er nu reeds 
25 jaar zijn voor hen. Het was pakkend 
te zien hoe verheugd en dankbaar ze 
waren. We kregen vele bemoedigende 
woordjes. Het is toch fantastisch om 
onze medemensen een beetje geluk te 
geven. Een moment dat zij even hun 
zorgen kunnen vergeten. Daar doen we 
het toch voor, hé.

Wij hebben hier in Leuven genoten van 
25 jaar, op naar 30, 35… jaar.

Bedankt dat jullie er bij waren,

Theo, ook namens alle vrijwilligers,

Lourdes juli 2015
Hier nog eens de concrete informatie : 

1 ste groep: West- en Oost-Vlaanderen. Vertrek op zondag 28 
juni in de avond en aankomen in Lourdes op maandagmorgen 
29 juni. Terug naar huis op zaterdag 4 juli in de ochtend en 
thuis op zaterdagavond 4 juli. 

2 de groep: Antwerpen, Brussel (Nl) en Limburg. Vertrek op 
zondag 5 juli in de avond en aankomen in Lourdes op maan-
dagmorgen 6 juli. Terug naar huis op zaterdag 11 juli in de 
ochtend en thuis op zaterdagavond 11 juli. 

3 de groep: Franstaligen en tweetaligen (Brussel, Banneux 
+…). Vertrek op zondag 12 juli in de avond en aankomen in 
Lourdes op maandagmorgen 13 juli. Terug naar huis op zater-
dag 18 juli in de ochtend en thuis op zaterdagavond 18 juli. 

4 de groep: Jongeren en ouders. Vertrek op zondag 19 juli in 
de avond en aankomen in Lourdes op maandagmorgen 20 juli. 
Terug naar huis op zaterdag 25 juli in de ochtend en thuis op 
zaterdagavond 25 juli. 

De prijs voor gasten en medewerkers is vastgesteld op 270 
euro. In de verscheidene huizen gaat een spaaractie door, die 
recht geeft op een korting van 270 euro naar 240 euro ! Voor 
sympathisanten is de prijs 420 euro, voor kinderen en jon-
geren 150 euro. In deze prijs zijn het vervoer, het verblijf en 
alle maaltijden begrepen. Ook de uitstappen ter plaatse zijn 
inbegrepen. 

Indien u interesse heeft om mee te gaan naar Lourdes, wil dit 
laten weten aan de afdeling waarbij je wenst aan te sluiten. 
Ook met meer specifieke vragen kan u daar terecht.

Leuven 25 jaar.
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In Leuven vierden ze op zondag 7 september 
hun 25e verjaardag en terzelfdertijd werd ook 
het vernieuwde terras ingehuldigd. Het terras is 
nu ook toegankelijk voor personen die moeilijk 
trappen kunnen doen en de rokers hebben bin-
nenkort een afdakje als het regent !
 

 

Met 450 een dag in Oostende 
Net als twee jaar geleden hebben de mensen van ‘For a 
Better Life’, samen met verschillende bedrijven, ervoor 
gezorgd dat we een hartverwarmende dag aan zee hebben 
doorgebracht. Zij zorgden voor de koffie en het ontbijt, het 
middagmaal en het vieruurtje … en de zon was ook van de 
partij. Voor zij die het wensten was er om 11uur een sfeervolle 
Eucharistieviering, die werd voorgegaan door E.H. Deken A. 
Wullepit van Oostende. Een ware familiedag die deugd heeft 
gedaan! Dank aan iedereen die erbij was, dank aan iedereen 
die dit heeft mogelijk gemaakt en aan iedereen die de dag zelf 
een handje heeft toegestoken. 

Feest Oostende aug. 2014

Te vernieuwen veranda in Brussel

Op het terras in Leuven

Brussel :  Enkele jaren geleden reeds wensten we de 
veranda grondig te renoveren. Het project is ondertussen 

veel groter geworden omdat we terzelfdertijd ook de 
leidingen (gas, water … ) willen vernieuwen. En onder-
tussen is er ook een aanpassing en reorganisatie van de 

‘keukens’  bij gepland. 

Dit betekent dat we begin januari 2015 geduren-
de een half jaar (tot juli)  het dagonthaal van de 

Zuinigheidsstraat 4 zullen verhuizen naar de Fonsnylaan 
113. Deze verhuis  wordt een hele uitdaging,  maar zal 

ook heel wat in beweging zetten.  Meer nieuws allicht in 
het volgende krantje !
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Ontmoetingsdag voor nieuwe en kandidaat-vrijwilligers
Op zaterdag 11 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 samen-
zijn 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 

Poverelloafdelingen. Poverello-Brussel, ingang via de 
Huidevetterstraat 126b, is makkelijk te bereiken, slechts 800m 
van het Zuidstation. 

Deze activiteit staat ook open voor personen die de werking 
van Poverello wat beter willen leren ! 

Van harte welkom.  

 
Kleine weetjes
In Brussel worden af en toe de verjaardagen gevierd. Zo was 
het de beurt om de eerste verjaardag te vieren van Jean Pierre, 
die sinds ongeveer zes maanden regelmatig in Poverello 
komt meehelpen. Iedereen was verrast en verwonderd toen 
we vernamen dat hij zijn 85e verjaardag vierde. Met andere 
woorden, op zijn 84e is hij zich dus als vrijwilliger komen 
aanbieden in Poverello! We wensen hem nog vele jaren toe, 
ook in Poverello !

Zr. Emilienne van Poverello-Ronse, vierde op zondag 7 sep-
tember haar gouden kloosterjubileum. Wij wensen haar van 
harte proficiat en hopen en bidden met haar dat ze het engage-
ment dat ze 50 jaar geleden aanging nog steeds mag beleven 
in verbondenheid met de Heer en erin mag blijven groeien ! 
Het avontuur dat ze in 1964 begon zette haar in 2009 in bewe-
ging om, samen met anderen, op weg te gaan met Poverello. 
Sinds september 2012 staat de deur er zes dagen per week 
open. 

 
Taizé-jongeren
EEN KLEINE TIJDELIJKE GEMEENSCHAP VAN VIER JONGEREN UIT TAIZÉ IN BRUSSEL!

Jongeren tijdens hun fietstocht in Brussel Benjamin, Bram, Marc en Pawel
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De Taizé-gemeenschap viert in 2015 
haar 75e verjaardag. Broeder Aloïs, de 
opvolger van Broeder Roger, riep, ter 
gelegenheid van de komende verjaardag, 
op tot solidariteit. Vandaaruit ontstond 
het idee om jongeren in een kleine groep 
voor vier weken uit te sturen naar ver-
schillende christelijke gemeenschappen 
of initiatieven met de bedoeling dat ze 
er meeleven en meewerken en dat ze 
ook gedurende die weken een kleine 
gemeenschap vormen met elke dag drie 
gebedsmomenten, geïnspireerd op het 
gebed in Taizé. 

Vanuit Poverello hebben we ons kan-
didaat gesteld om zo’n kleine gemeen-
schap in Brussel te mogen onthalen en 
begin augustus kwamen er vier jongeren 
toe. Gedurende vier weken hebben zij 
gewoond en gewerkt in Poverello. Hun 
jeugdige aanwezigheid en kracht deed 
ons deugd. Door hun manier van samen-
leven (vier verschillende nationaliteiten) 
en plezier maken voelden we ons zelfs 
een beetje jonger. Zij stonden open 
voor alle werk en waren altijd bereid 
om ergens bij te springen maar stonden 
ook altijd klaar voor een grapje. Ook 
hun belangstelling voor het Poverello-
gebeuren was heel duidelijk voelbaar 

en was voor ons een aanmoediging en 
een aanleiding om stil te staan bij ons 
engagement en het leven in Poverello. 
Hun gebedsmomenten stonden open 
voor iedereen en werden ook regelmatig 
bijgewoond door anderen. Zeker tijdens 
die momenten voelden we ons verbon-
den met die biddende gemeenschap van 
Taizé en zijn vele jongeren. Blij om de 
mooie ervaring maar ook met een zekere 
spijt in het hart hebben we dan van hen 
afscheid genomen. Door hun aanwezig-
heid en vanuit de gesprekken met hen is 
het nog eens duidelijk geworden dat een 
Poverello-ervaring voor vele jongeren 
een bron van bezinning en inspiratie kan 
zijn. 

Hieronder hun reactie : 

Beste vrienden van Poverello,

De zomer is voorbij. De herfst wacht op 
ons. Ook het gewone dagelijkse werk 
wacht ons vieren op en heeft ons al ver-
welkomd bij het thuiskomen. Wie soms 
in Poverello Brussel komt eten, zal zich 
wel realiseren dat wij, die vier jongeren, 
terug naar huis zijn. Ja, na vier weken 
van leven en werken met de vrijwilligers 
in de Zuinigheidsstraat 4 zijn wij: Pavel 

(Verenigde Staten), Bram (Nederland), 
Marc (Frankrijk) en Benjamin 
(Duitsland) naar huis teruggekeerd. De 
zomer is voorbijgegaan en met de zomer 
ook een mooie en deugddoende ervaring 
voor ons vieren. 

In onze harten en geesten namen we 
veel mooie herinneringen mee naar huis: 
hoe hartelijk we werden verwelkomd 
en hoe we ons al na enkele dagen thuis 
mochten voelen. Dank u dat wij jullie 
al samen-werkend mochten leren ken-
nen… Dank u wel voor elk verhaal dat 
we vernamen terwijl we aan de afwas 
stonden, de berg afwas zonder einde… 
dank u voor de kleine maar belangrijke 
grapjes terwijl we de vloer schrobden. 
We zijn dankbaar omdat we zoveel 
verschillende mensen hebben ontmoet 
die de wereld wat beter maken door iets 
van zichzelf te geven. Jullie doen mooi 
werk! En we zijn ook dankbaar voor het 
vertrouwen en de vriendschap die dag 
na dag groeide tussen alle deze verschil-
lende mensen die komen eten en ons 
vieren. Dank u wel voor de verhalen die 
we konden beluisteren, voor de lach en 
het respect die jullie ons gaven, dank u 
om het begrip dat jullie toonden bij onze 
moeilijkheden met de taal. 

Daarom dat we naar onze thuislanden 
en ons dagelijks leven veel rijker te-
rugkeerden dan toen we een maand 
voordien vertrokken. En er is ook de 
kracht die we ontvingen uit de drie 
gezamenlijke gebedsmomenten, die 
we dagelijks hadden. Ook dit was een 
intense ervaring: het voelen van de ver-
bondenheid en de steun die uitgaat van 
gemeenschappelijk gebed…

Een mooie tijd, een mooie ervaring

Heel erg bedankt voor deze mogelijk-
heid.

In onze herinneringen en onze harten 
denken we aan jullie. En ook in onze 
gebeden…

Het ga jullie goed !

Tot weerziens

Bram, Pawel, Marc en Benjamin 

Taizé jongeren in de Kapel
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Claire, heeft enkele maan-
den geleden haar 80ste 
verjaardag gevierd. Zij is, 
samen met Teresa, één van 
de personen die de begin-
jaren van Poverello heeft 
meegemaakt. Ze heeft ook 
de evolutie en de groei van-
op de werkvloer mee beleefd 
terwijl ze trouw bleef aan 
de belangrijke waarden als 

eenvoud, soberheid en dienstbaarheid die in een Poverello-
werking zo onmisbaar zijn. Gedurende vele jaren was ze vier 
tot vijf dagen per week werkzaam in Poverello. Het weekend 
bracht ze door samen met haar familie. 

Toen in 1987 Jan Vermeire wegens ziekte een lange tijd af-
wezig was in Brussel en slechts sporadisch kon gecontacteerd 
worden was het Claire die, samen met de vele medewerkers, 
veel verantwoordelijkheid op haar schouders kreeg. Toen 
kwamen er elke dag een 150 personen voor een warme maal-
tijd en overnachten er 45 personen in Poverello. Alle soorten 
praktische, organisatorische en menselijke problemen die 
geen oplossingen vonden kwamen bij haar terecht en op een 
heel eenvoudige manier, door de zaken te brengen tot zijn 
werkelijke proportie, door te dedramatiseren en zich de vraag 
te stellen : “wat is er hier nu essentieel in de probleemsituatie 
?” kwam men dan samen snel tot een antwoord. En voor haar 
kwam het essentiële dan vooral neer op de vraag : “Hoe wil 
Jezus dat we op deze vraag of dit probleem reageren ?”

Zij heeft zowat alle taken gedaan in Poverello en voelde zich 
niet te beroerd om iets te doen dat ze nog niet kon. Zo heeft 
zij, in 1983, meegeholpen bij het leggen van de vloeren in de 
sanitaire ruimtes in de Huidevettersstraat. 

De laatste jaren heeft zij, om gezondheidsredenen, haar aan-
wezigheid in Brussel moeten afbouwen. Maar zij leeft nog 
mee met al wat er gebeurt in Poverello en blijft telefonisch 
contact behouden. Namens gans Poverello, maar vooral na-
mens de mensen van Poverello Brussel zijn we heel dankbaar 
voor wat Claire allemaal heeft gedaan. Door het werk dat 
zij gedurende jaren heeft gedaan, verder te zetten blijft zij , 
zeker voor de velen die haar gedurende jaren hebben gekend, 
verder deel uitmaken van het gebeuren. We hopen dat zij ook 
Poverello in haar hart en in haar gebed verder zal blijven dra-
gen. Haar engagement gaat voort maar op een andere manier, 
zoals dat van vele mensen die vanop afstand met ons meele-
ven en werken.  

Met Jan en Claire aan het Poverello deurtje in 1981 
foto: Jean-Pierre Dubois

Onze overledenen
Paula. Gedurende vele jaren nam zij de ‘permanentie’ waar 
op het Seminarie in Antwerpen; jarenlang was zij voorzitster 
van Ziekenzorg Edegem, zij deed ontelbare bezoeken per jaar. 
Ook Poverello-Brussel mocht op haar rekenen. Vele jaren 
maakte ze deel uit van de zaterdagploeg. De laatste jaren heeft 
zij om gezondheidsredenen en met heel veel spijt in het hart 
moeten afhaken. In 2013 wilde ze absoluut nog mee gaan naar 
Lourdes, ondanks haar beperkte fysische mogelijkheden. Ze 
was heel moe bij het thuiskomen maar ook heel blij van het 
nog eens te hebben kunnen meemaken. En ze wist toen heel 
goed dat dit wel de laatste keer was. Dank u wel, Paula, voor 
je inzet in Poverello en op vele andere plaatsen. 

In Brussel hebben we ook afscheid moeten nemen van twee 
personen van Poolse afkomst die regelmatig kwamen eten, 
Janusz en Andrzej, die vier maanden bij ons heeft gewoond. 
Omdat het niet eenvoudig was om met hen te communice-
ren omwille van de taal, was het nog moeilijker om hen een 
beetje te leren kennen. Hoe hebben zij hun aanwezigheid in 
Poverello ervaren ? Was Poverello voor hen enkel een plaats 

waar men goedkoop aan een warme maaltijd kon geraken of 
was Poverello ook een plaats waar ze wat warmte, een zekere 
rust, veiligheid en geborgenheid hebben gevonden ? 

Dag Joel, nu jij stilletjes naar de Heer bent gegaan, de Gever 
van alle leven, denken wij aan de mooie momenten die we 
met jou mochten beleven. De laatste dagen mijmerde ik over 
de tijd dat je bij ons in Poverello leefde en de dagen die je in 
het ziekenhuis doorbracht. Jij was een stille vriendelijke man 
met een zachte blik in je ogen en een zeer broze gezondheid 
en toch klaagde je niet. Ik herinner mij de bezoekjes in het 
ziekenhuis; hoe je vertelde van vroeger, hoe je samen met de 
familie mandoline speelde en er met heimwee aan terugdacht. 
In Poverello zie ik je nog zitten in het kleine zaaltje met een 
goeie kop koffie waar je zo van kon genieten. Soms lag je met 
je hoofd op tafel omdat je zo moe was, ofwel stak je je hand 
op en deden we een babbeltje.

Joel, nu ben je thuis gekomen en mag je rusten in de diepe 
vrede en vreugde van de Verrezen Heer en bij allen die ons al 
zijn voorgegaan. 

Zr. Hilde


