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Beste Poverellovrienden,
De kerstdagen en nieuw-
jaarsdagen staan voor de 
deur. Het is een gelegenheid 
om eens te kijken naar het 
voorbije jaar en al vooruit te 
blikken op wat we mogen of 
hopen te verwachten in het 
komende jaar. Meestal gaat 
er dan veel aandacht naar 
grote of opvallende gebeurte-
nissen. Het gewone, dat onze 
dagelijkse realiteit is, staat 
meestal op de achtergrond.

Ook in Poverello kunnen 
we enkele mooie gebeur-
tenissen vernoemen : onze 
dag in Banneux, de dag aan 
Zee in Oostende en natuur-
lijk het kerstfeest dat in elk 
Poverellohuis plaatsvindt.  
Daarbij komt nog de viering 
van 20 jaar Poverello Tielt 
met de start van de kinder-
boerderij, waarover verder 

meer nieuws . Ook de tijde-
lijke gemeenschap van de 4 
Taizé-jongeren in Brussel, 
was een verrijkende en hoop-
gevende gebeurtenis. 

Maar het nieuws in Poverello 
is vooral iets op kleine 
schaal, iemand die ziek ge-
worden is, iemand die over-
leden is,  een nieuwe mede-
werker die start … De zaken 
die in onze eigen omgeving 
gebeuren, de zaken die in 
onze familie of kennissen-
kring voorvallen staan heel 
wat dichter bij ons en halen 
het grote nieuws niet en 
waarschijnlijk is het nog best 
zo. Het is met deze gebeurte-
nissen dat we verder moeten, 
het zijn deze zaken waar we 
het meest kunnen uit leren. 
Het is goed om hier eens bij 
stil te staan … voor onszelf 

maar ook voor de werking 
van Poverello. 

Zovele zaken die kunnen 
gebeuren en die we niet in de 
hand hebben. Het enige wat 
we kunnen doen is gewoon 
verder zo goed mogelijk ons 
best doen. Hier voelen we 
onze kwetsbaarheid. De min-
ste tegenslag of het kleinste 
probleem wordt al vlug een 
oproep tot souplesse, een kans 
tot engagement. We worden 
voor de keuze gesteld: ‘voel 
ik me aangesproken of niet ?’.  
Het is de kunst om de onvoor-
ziene omstandigheden, die 
trouwens ook positieve ge-
beurtenissen kunnen zijn, als 
een  oproep te leren zien om 
ons engagement te vernieu-
wen, misschien zelfs om onze 
motivatie te verdiepen.  Het is 
daarom niet de bedoeling om 

altijd maar meer te doen maar 
veeleer om de zorg en het 
werk te delen en samen met 
anderen te dragen. Als het 
teveel wordt, en dat kan wel 
eens gebeuren, vraagt dit de 
nederigheid om hulp te vra-
gen en soms ook om grenzen 
te stellen. Zo vinden we, tel-
kens opnieuw, een evenwicht. 

Zonder de inzet en de 
dienstbaarheid van de vele 
medewerkers, die het beste 
van zichzelf geven, is dit niet 
mogelijk. Zij zijn het die het 
elke keer opnieuw mogelijk 
maken, elkaar helpen en el-
kaar aflossen, zodat we elke 
dag de deur kunnen open-
zetten en het onthaal verder 
gaat. Wie zich geroepen voelt 
om zich in te schakelen in dit 
gebeuren en in deze groep 
neemt maar eens contact op 
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met de verantwoordelijke 
van de dichtstbijzijnde afde-
ling. Op die manier schrijf je 
mee aan het Poverelloverhaal 
dat in 1978 begonnen is met 
Jan Vermeire;  het is een ver-
haal van mensen, het is een 
verhaal van ontmoetingen 
langs dienstbaarheid. Een 
verhaal  dat we ook in 2015 
willen verder schrijven. 

Het is niet op de eerste 
plaats het verhaal van veel 

en efficiënt presteren maar 
vooral het verhaal van je 
hart openstellen voor je me-
demens. Attent zijn voor de 
andere, voor zijn vreugden 
en verdriet. Het is waakzaam 
zijn en kunnen geraakt wor-
den door je medemens. Hem 
of haar niet voorbij lopen 
in de drukte, hem of haar 
niet belasten met je verhalen 
en theorieën maar luisteren 
naar wat gezegd en naar wat 
niet gezegd wordt.  Jezelf 

op de achtergrond plaatsen, 
gewoon aanwezig zijn kan 
soms al voldoende zijn. 

Het is een beetje als het 
Kerstgebeuren.  God die tus-
sen de mensen komt wonen 
en geboren wordt in een stal. 
De herders, de kleinen en de 
eenvoudigen hebben Hem 
het eerst herkend. De mach-
teloze en kwetsbare is geko-
men om de wereld te redden 
met de kracht van de Liefde. 

In Poverello stellen we vast 
dat ook zijn verhaal nog ver-
der geschreven wordt door 
mensen van goede wil, door 
mensen die Hem in concrete 
daden en in verbondenheid  
proberen na te volgen.

Laat ons samen verder schrij-
ven aan die blijde bood-
schap! Van harte een Zalig 
Kerstfeest !

Johan

Kerstdag en Nieuwjaar in Poverello 
Het jaar loopt weer ten einde. 
In Poverello is dit een drukke 
periode. Voor hen die in nood 
zijn is dit een nog pijnlijker 
tijd door de koude van de 
winterdagen maar ook de 
sfeer van de feestdagen maakt 
voor sommigen de eenzaam-
heid nog meer voelbaar. 
Anderzijds zien we in deze 
periode vele mensen die juist 
gemotiveerd zijn om op de 
één of andere manier in te 
springen. Op vele plaatsen 
zijn er initiatieven. Ook in de 
verschillende Poverellohuizen 
is het kerstfeest reeds jaren 
een traditie. Er wordt lekker 
gegeten en er wordt ook voor 
muziek gezorgd.  

Met de feesten voor de deur 
willen we iedereen bedanken 
die zal helpen tijdens de ko-
mende feestdagen maar ook 
een hartelijk dankjewel aan 
iedereen die in het afgelopen 
jaar, op de een of andere 
manier, meegebouwd heeft 
aan een thuis voor onze grote 
Poverellofamilie: 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 ie-
dereen die u dierbaar is wen-
sen we :  Een Zalig Kerstfeest 
en een vreugdevol 2015! 

Het Kerstfeest in Brussel Het Kerstfeest in Gent

De Kerststal in Brussel
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Jongeren op bezoek ! 
Onlangs ontmoette ik twee 
enthousiaste jongeren die in 
Poverello Brussel een dag 
hadden meegewerkt. Het 
was voor hen een heel avon-
tuur en een indrukwekkende 
ervaring. Vanuit de school 
kregen ze de opdracht om een 
dag sociaal werk te doen en 
ze mochten zelf hun project 
uitkiezen. Op de website 
vonden ze wat informatie, ze 
namen via mail contact op en 
de afspraak werd vastgelegd. 
De weg vinden vanaf het 
Zuidstation, als je niet ver-
trouwd bent met Brussel, was 
al een belevenis. En dan plots 
het kleine deurtje ontdekken 
en er binnenstappen zonder 
goed te weten wie en wat je 
er verwachten kan. Een nieuw 
wereldje ontdekken, waar het 
toch wel anders lijkt te lopen. 
Waar men koffie verkoopt 
voor 20 cent of een warme 
maaltijd voor 1 euro. Waar 
mensen vrijwillig, gratis dus, 
komen werken. 

Door het onthaal van de vrij-
willigers voelden ze zich vlug 
op hun gemak en konden ze al 
snel aan het werk. En na een 
beetje uitleg werden ze inge-
schakeld in de werking zodat 
er op de middag aan 150 
personen een warme maaltijd 
kon opgediend worden. Ik 
vermoed dat deze ‘Poverello-
ervaring’ hen nog wel een 
tijdje zal bijblijven. Ze waren 
vast van plan om terug te ko-
men en ik hoop het van harte. 
Maar uit  ervaring weten we 
dat aan jonge mensen zoveel 
nieuwe, interessante  en at-
tractieve activiteiten worden 

voorgesteld dat het meestal bij 
deze ene ervaring blijft.  Wie 
naar Poverello wil komen en 
blijven komen, moet op zoek 
naar een diepere motivatie, 
zal een echte keuze moeten 
maken, een keuze die niet evi-
dent is in onze maatschappij!

Deze sociale stages verlopen 
in alle Poverellohuizen en 
zijn voor de vele jongeren 
meestal een positieve en 
leerrijke ervaring. In plaats 
van veel theorie komen ze in 
een wereld terecht die ze niet 
kennen.  In plaats van achter 
een boek of een scherm te 
zitten gaan ze aan het werk 
met hun handen. Deze dagen 
zullen ze niet vlug vergeten 
en ondanks de soms confron-
terende ervaringen houden ze 
er een positieve herinnering 
aan over. Er werd een zeke-
re inzet gevraagd maar ze 
stonden er niet alleen voor 
want ze werden opgenomen 
in de kring van de vrijwilli-
gers. Voor hen zal Poverello 
voortaan meer zijn dan een 
idee maar een werkelijkheid. 
Ze hebben ervaren dat wan-
neer mensen samen iets doen 
er veel kan gebeuren. We 
kunnen niet de wereld ver-
anderen maar voor sommige 
personen kan men wel het 
verschil maken, dat hebben 
ze gezien en gevoeld. En 
vroeg of laat zullen ze zich 
dat herinneren ! 

Bedankt aan al deze jonge-
ren, bedankt voor de inzet, 
bedankt voor jullie enthousi-
asme en verwondering. Altijd 
welkom.

Eén november 
De dagen rond één november 
zijn in vele Poverellohuizen  
een gelegenheid om stil 
te staan bij het leven van 
allen die we in Poverello 
gekend hebben. In sommige 
Poverellohuizen gebeurt er 
een bezinning, een gebed 
of een Eucharistieviering 
voor de overledenen. In 
sommige afdelingen wordt 
het boek met foto’s van de 
overledenen boven gehaald  
of krijgt het kader in de zaal 
met de namen van de over-
ledenen speciale aandacht.  
In Banneux en Brussel gaat 
dit ook gepaard met een be-
zoek aan het kerkhof. Het is 
gemakkelijk om de plaatsen 
waar onze overledenen be-
graven liggen terug te vinden 
omdat er voor elk van hen 
een houten T-kruis werd ge-
plaatst. Tijdens het kerkhof-
bezoek wordt bij elke overle-
dene van Poverello  even halt 
gehouden en een bloemetje  
geplaatst. De herinnerin-
gen komen dan spontaan 
naar boven. Al deze over-
ledenen hebben Poverello 

mee-gemaakt. Door hun aan-
wezigheid, door hun vragen 
en diensten heeft Poverello 
de weg gegaan. Zij zijn onze 
voorgangers. Wij  zijn hun 
opvolgers. 

Op zo’n moment realiseren 
we ons dat het ook eens 
onze beurt zal zijn. Het besef 
dat het leven eindig is voor 
iedereen, rijk of arm, voor 
mensen van veraf maar ook 
voor mensen van dichtbij.  
Of om het met de woorden 
van Jan Vermeire te zeggen 
: “ We zijn niet geschapen 
voor deze wereld, het is maar 
een doorgang, en het lijden 
zowel als de vreugden wijzen 
de weg”. Het doet goed eens 
stil te staan bij de eindigheid 
van ons leven hier op deze 
wereld, het relativeert veel. 
Maar het is ook bemoedi-
gend om eraan herinnerd te 
worden dat ons bestaan over 
de dood, in een heel andere 
vorm, verdergaat. Het is op-
nieuw geboren worden. De 
Heer heeft voor elk van ons 

1 november, op het kerkhof in Banneux
De jongeren die langs dit deurtje binnengaan ontdekken 
er een andere wereld 
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Onze overledenen
Tongeren, Op een mooie 
dag in het najaar van 2007 is 
Riet het leven van Poverello 
Tongeren binnengestapt; ze 
heeft de keuken overschouwd 
en gezegd: “Ik wil komen 
helpen, maar niet hier want 
koken is mijn ding niet.” We 
hebben haar naar ons winkeltje 
gebracht en daar heeft zij haar 
draai gevonden.
Creatief als zij was, had kle-
ding en alle mooie dingen haar 
interesse.
Een tafel versieren was voor 
haar geen probleem.
Als men haar een opmerking 
maakte over haar werk bij 
Poverello zegde zij simpel: 
“Iedereen mag het toch goed 
hebben, zeker!” Zo was ze: 
een vrouw uit één stuk, begaan 
met de anderen, kunstig met 
materiaal en mensen.
We hebben afscheid van haar 
moeten nemen bij het begin 
van de herfst.
Aan Maurice en de kinderen 
kunnen we alleen maar “dank” 
zeggen omdat we dit mooie 
leven hebben mogen delen.
Nauwelijks één maand later 
waren we opnieuw in rouw bij 
het overlijden van Hervé.
In de beginjaren van Poverello 
Tongeren is hij samen met 

zijn vrouw Juliette het leven 
en de werking van Poverello 
Tongeren binnengestapt. Hij 
kwam uit het bedrijfsleven en 
heeft deze kennis bij beetjes 
overgebracht in de werking; 
altijd met een kwinkslag, altijd 
goed gehumeurd, overtuigde 
hij de anderen.
Kleine aardappelen schillen 
was zijn specialiteit. Frieten 
snijden en bakken kon hij als 
geen ander.
Toen zijn hart niet meer wilde 
heeft hij noodgedwongen moe-
ten afhaken maar hij bleef de 
werking volgen tot de laatste 
dagen van zijn leven.
Juliette, dank voor jullie inzet 
hier in Poverello.

Brussel. Bruno, onze wegen 
hebben elkaar gekruist, hebben 
een tijdje parallel gelopen. En 
nu scheiden ze weer.
Onze gesprekken, soms over 
banale zaken, soms over diep-
gaande spirituele begrippen, 
blijven hangen.
Je was een voorbeeld voor 
ons allen. Je manier van doen, 
handelen, kortom je manier 
van zijn was een genoegen. 
Wetende dat jij er op zaterdag 
weer eens bij was, was voor 
iedereen een geruststelling. 

Het werk in de kleine keuken, 
waar de maaltijden verdeeld 
worden, zal vlot verlopen want 
Bruno is er. In de samenwer-
king tussen “beide keukens” 
steekt af en toe een kwinkslag 
en een vleugje humor.
Zo deed je je werk. En je ken-
de je klanten, wat voor ons in 
de keuken een grote hulp was 
naar het einde van de service. 
Je wist wie er nog moest ko-
men. En dan overleggen of 
we nog een beetje bij moesten 
maken.
We zullen je missen.
Het leven gaat door, ook 
Poverello gaat door. We blij-
ven soepjes en maaltijden 
serveren.
Op zaterdag zullen we dit nog 
lang doen met Bruno in onze 
gedachten.
Bedankt voor alles wat je bete-
kend hebt voor allen. Het ga je 
goed op je volgende spiritueel 
pad.

Herman

Tielt. Arnold kennen we 
pas sinds begin 2014. Hij en 
Suzanne waren de eigenaars 
van de boerderij waar nu onze 
kinderboerderij opstart. Tijdens 
de werken kwam Arnold regel-
matig eens kijken, zijn kennis 

van de gebouwen kwam ons 
goed van pas. Maar het bleef 
niet enkel bij goede raad, hij 
kwam ook een handje toesteken 
en als het nodig was bracht hij 
zijn tractor mee. Hij volgde de 
omvorming van het domein 
waar hij geboren was op de voet 
en sprong bij als we erom vroe-
gen. Ook voor een babbeltje 
was hij altijd klaar. Hij zag het 
wel zitten om op pensioen te 
gaan na een leven van hard en 
onophoudelijk werken. En plots 
heeft zijn hart het begeven. Het 
was een klap voor ons allemaal 
maar zeker ook voor zijn fami-
lie. De begrafenis in het volle 
kerkje van Schuiferskapelle was 
intens en de hechte familieband 
was echt wel voelbaar. Voor de 
familie is dit een groot gemis 
maar ook wij op de boerderij 
voelen een diepe leegte. We 
doen natuurlijk voort, maar 
Arnold zal nooit genoeg kunnen 
beseffen hoeveel zijn hulp en 
aanmoedigingen ons deugd 
hebben gedaan. We wensen 
Suzanne, die nu af en toe komt 
meehelpen in Poverello, en de 
ganse familie veel sterkte toe en 
een innige verbondenheid met 
elkaar en met Arnold die van 
hierboven, als vanuit een lucht-
ballon, meekijkt. 

Tau-kruisen
Sinds 1998 wordt er, op de 
kerkhoven in Brussel en 
Banneux, bij de overledenen 
van Poverello een T-kruis 
geplaatst met vermelding van 
de naam, het geboortejaar en 
het jaar van overlijden. Walter, 
onze schrijnwerker in Brussel, 
heeft het T-kruis ontworpen en 
heeft reeds enkele reeksen ge-
maakt. Maar de voorraad was 
weer op en in het VTI in Tielt 
hebben 2 leerlingen van het 4de 
jaar hout er zich aangezet. Voor 
hen was het maken van deze 
20 kruisen een mooie praktij-
koefening terwijl dit ook zorgt 

voor een band met Poverello. 
Zonder de personen, voor wie 
deze T-kruisen ooit zullen 
worden gebruikt te kennen,  
helpen zij op deze manier heel 
concreet om onze aandacht en 
respect voor hen uit te drukken. 
Als men weet dat sommigen 
van hen door iedereen vergeten 
worden beseft men nog meer 
het belang van dit gebaar. 
Bedankt voor de inzet en het 
geleverde werk. Als het van 
Poverello afhangt krijgen ze 
alle punten, zowel voor de 
praktijkoefening als voor socia-
le vorming en godsdienst! De jongeren aan het werk
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20 jaar Poverello – Tielt en de start van een kinderboerderij: 
Tweemaal feest !
Bij de start van de advent, 
vier weken uitkijkend naar 
Kerstmis waar we als chris-
tenen de geboorte van Jezus 
vieren, kijk ik met grote 
dankbaarheid terug naar 
zaterdag 18 oktober waar-
op we het feest van 20 jaar 
Poverello – Tielt en de ‘ge-
boorte’ van een nieuw huis 
in Schuiferskapelle mochten 
vieren. 

20 jaar Poverello in Tielt…
Wat ben ik trots te mogen 
meemaken dat het huis van 
Jozef Lenoir, van wie ik 
ooit les Duits kreeg en naar 
wie ik opkeek, reeds 20 jaar 
een “open deur” mag zijn 
voor iedereen die het nodig 
heeft, in het bijzonder voor 
jongeren. Hij zou terecht fier 
geweest zijn !

De geboorte van een kinder-
boerderij, nog in zijn kin-
derschoenen, het vele werk 
dat er al aan voorafging…
Hopelijk mag het voor vele 
mensen een nieuw onderdak, 
een nieuwe “thuis” beteke-
nen. Een huis waar mensen 
zich ook echt “thuis” mogen 
weten, zonder onderscheid, 
waar er plaats is voor ie-
dereen in de herberg, zoals 
Jan Vermeire onze bezieler 
van de beweging zou gewild 
hebben.

Dankbaar kijk ik terug naar 
het samen vieren, waarin 
onze bisschop Jozef De 
Kesel in al zijn eenvoud 
voorging. Het heeft me ge-
troffen hoe elkeen er mocht 
zijn wie hij is : enerzijds 
de feestviering met het 
koor zoals ik het ken vanuit 

Poverello, anderzijds onze 
bisschop die er zich meteen 
op zijn gemak mocht voelen; 
niemand moest er zich meer 
of minder voelen, een echt 
feest !

Na een woordje van dank 
door Johan en Zr Nera wer-
den zo’n 300 gasten onder 
de goede organisatie van Zr 
Nera aan tafel bediend. Ik 
was werkelijk onder de in-
druk over de samenwerking 
van de vele vrijwilligers, 
jong en oud. 

De jongeren zetten het feest 
verder op de gloednieuwe 
piste onder de goedkeurende 
blikken van alle feestvier-
ders....

Ik dacht meteen : doe zo 
voort !

Laten we vanuit onze wortels 
van geloof en de waardering 
van ‘elke’ mens vooruitkij-
ken en samen op deze weg 
toekomst bouwen, vooral 
voor de mens die in onze 
maatschappij niet de plaats 
krijgt die hem toekomt !

Een vredevolle kersttijd toe-
gewenst aan iedereen ! Dat 
Jezus in elk van ons opnieuw 
geboren mag worden, vooral 
in elk liefdevol gebaar aan 
de meest kleine en kwetsbare 
mens.

Nadine
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20 jaar Poverello Tielt en de start van de kinderboerderij ! 
De viering van 20 jaar 
Poverello Tielt en de ope-
ning van de kinderboerderij 
is heel goed verlopen. Met 
velen hebben we dit mogelijk 
gemaakt. Velen die op hun 
manier hun steentje hebben 
bijgedragen  om de boerderij 
klaar te krijgen: want naast 
de stielmannen die goed heb-
ben gewerkt hebben we ook 
zelf heel wat gepresteerd : de 
paardenboxen, de elektrici-
teit, de plastiek aan de kant, 
het gras afrijden, de hagen 
scheren, het domein proper 
maken, de afsluiting plaat-
sen, het hooien, de pony’s 
verzorgen en opleiden, … 

Om de driehonderd gasten 
een plaatsje en een warme 
maaltijd te geven hebben 
heel wat mensen de handen 
uit de mouwen gestoken 
voor allerlei taken : het 

aanbrengen van stoelen en 
tafels, het schoonmaken en 
versieren van de lokalen, 
het plaatsen van tafels en 
stoelen, het opstellen van het 
altaar, het organiseren van 
de parking, het bereiden en 
opwarmen van de soep, de 
bediening tijdens het feest, 
de animatie en de film tijdens 
het feest, het zangkoor, de 
vaat en het opruimen na het 
feest …  Bedankt aan ieder-
een die heeft bijgedragen. 

Na heel wat bloed zweet 
en tranen was het eindelijk 
zaterdag 18 oktober. De dag 
van 20 jaar Poverello Tielt 
alsook de start van de nieuwe 
kinderboerderij. De voorberei-
dingen hiernaartoe verliepen 
niet altijd even vlot, maar 
door samen te werken en hulp 
te krijgen van vele vrijwilli-
gers werd het toch mogelijk. 

Redenen genoeg dus om dit 
te vieren. Ik vond het goed 
dat we tijdens het feesten te-
rugdachten aan Arnold, die dit 
veel mogelijk heeft gemaakt 
voor Poverello en kort geleden 
overleden is. Jammer dat hij er 
niet meer bij kon zijn, maar ik 
hoop dat we hem en zijn fami-
lie in de toekomst trots kunnen 
maken over wat we zullen 
bereiken met de boerderij. 

Daarom hoop ik dat deze 
plaats een ontmoetingscen-
trum kan zijn voor jongeren 
en anderen die de handen uit 
de mouwen willen steken om 
deze kinderboerderij draaien-
de te houden. Dit zal stap per 
stap moeten worden opge-
bouwd om zo een plek te cre-
eren waar iedereen graag is.

Op het feest zelf kreeg ik het 
vooral warm toen ik zag hoe 

de mensen meezongen met 
de liederen en genoten van 
de film die de opbouw van 
de boerderij in beeld bracht. 
Jong en oud zaten naast en 
door elkaar waardoor er 
soms toffe gesprekken ont-
stonden. De jongeren zelf 
maakten tijdens een optreden 
duidelijk wat een ponykamp 
precies inhoudt en daar was 
ik achteraf wel erg trots op.

 Ik hoop dat we in de toe-
komst op een rustige en kwa-
liteitsvolle manier kunnen 
groeien naar de kinderboer-
derij die we voor ogen heb-
ben. Ik denk dat de jongeren, 
leiders en leidsters,  hier 
alvast hun uiterste best voor 
zullen doen. 

Wout 
(begeleider van de ponykam-

pen en vrijwilliger in Tielt)
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De ponykampen tijdens de grote vakantie 
In groepjes van ongeveer 12 kinderen 
kan men er, dichtbij de natuur, in alle 
vriendschap een weekje doorbrengen. 
Deze kampen lopen van de zondagna-
middag tot de vrijdagnamiddag. Het ligt 
niet in de bedoeling dat iedere deelne-
mer zo vlug mogelijk leert paardrijden 
maar wel dat elkeen op zijn ritme en 
volgens zijn mogelijkheden leert omgaan 
met een pony.  Het contact met een pony, 
er mee praten ,hem strelen, hem leren 
verzorgen, het zijn allemaal belangrijke 
stappen. Kinderen die nog nooit paard 
gereden hebben zijn dus ook welkom op 
onze kampen.

Naast het leren omgaan met de pony’s, 
worden er ook andere activiteiten ge-
organiseerd : tochten in de natuur, spel 
en sport, knutselen, zwemmen, bosspel, 
zang… In het domein waar men verblijft 
is ook een vijver.  Zeker bij warm weer zorgt dit voor de nodige verfrissing.  

Het leren samenleven is ook van groot belang want het slagen van een kamp is het werk van iedereen die er bij is! We willen 
dat de kampen een familiaal karakter behouden en opteren daarom voor kleine groepen waar vriendschap en dienstbaarheid een 
concrete invulling krijgen. ‘s Avond proberen we even stil te worden en te bezinnen bij een avondsluiting.

Enkele data: 

• Vormingskamp leiding :    6juli tot 11juli

• Ponykamp voor 6e leerjaar + 1e secundair: 19 juli – 24 juli
      9 aug – 14 aug
      23 aug – 28 aug

• Ponykamp voor 3e,  4e en 5e leerjaar  12 juli – 17 juli
      16 aug – 21 aug

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 Banneuxdagen 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: 
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AAN DE VRIJWILLIGSTERS EN VRIJWILLIGERS VAN ALLE POVERELLO-AFDELINGEN 
HARTELIJK WELKOM OP DE ONTMOETINGSDAG IN BRUSSEL 

(Huidevetterstraat 126b / 800 m van het Zuidstation)  
zaterdag 20 december van 10u30 tot 16u.
VOORMIDDAG :

We kijken samen naar de 
video’s van in 1982 : 

• Zuid Noord en Terloops 
voor de Nederlandstaligen 

• Seniorama voor de 
Franstaligen.

De tijden zijn veranderd, 
de werking van Poverello 
is geëvolueerd … maar we 
blijven verder bouwen op 
dezelfde fundamenten !

Vanuit deze beelden en 
aan de hand van enkele 
vragen denken we na over 
onze samenleving, over het 
Poverellogebeuren en over 
onze eigen beleving. In klei-
ne gespreksgroepjes probe-
ren we onze ideeën te delen. 

Op de middag moet de 
picknick eraan geloven. 
Voor soep en koffie wordt 
gezorgd.

NAMIDDAG: 

We delen wat er in de ge-
spreksgroepen is gezegd en 
gaan hier verder op in.

We vernemen wat nieuwsjes 
vanuit de verscheidene afde-
lingen. 

We eindigen om 15u15 met 
een Eucharistieviering.

Het zal deugd doen elkaar 
nog eens te zien en te ho-
ren. Het samenzijn zal ons 
inspireren en bemoedigen, 
niet zozeer om meer te doen, 
maar om wat we doen, nog 
meer met ons hart te doen! 
Want zo eindigt het interview 
met Jan Vermeire in Zuid 
Noord : “Ge moogt miljoe-
nen geven, als ge uw hart 
niet geeft dan geeft ge niets 
; en dat hebben we juist no-
dig.”

Voor personen die getuige-
nissen (wensen te) geven 

over Poverello is dit een 
goede gelegenheid om meer 
te weten te komen over de 
werking. 

Gelieve voor 13 decem-
ber in te schrijven bij de 
Poverelloverantwoordelijke 
van je afdeling of 
rechtstreeks via Ludo 
(0477343715 of 
ludo@poverello.be ). 

Bij het opmaken van het 
krantje vernemen we dat 
Magda, één van de mede-
werksters van de afdeling in 
Leuven, een zwaar ongeluk 
heeft gehad. Terwijl ze aan 
het fietsen was werd ze door 
een camion omver gereden. 
Het wordt een heel lange 
weg van herstel, eerst werd 
zelfs gevreesd voor haar 
leven. Magda kwam twee 
dagen per week meehelpen 
voor allerlei taken. Dikwijls 
sprong ze nog bij op andere 
dagen. Ook de voorbereiding 
van het kerstfeest nam zij 

grotendeels op zich. Het zal 
een groot gemis zijn en we 
zullen haar afwezigheid sa-
men moeten opvangen. Voor 
Poverello Leuven en meer 
nog voor haar familie wor-
den het plots andere kerst- en 
nieuwjaarsdagen . 

Gedurende een lange tijd zal 
zij nu verzorgd moeten wor-
den door verplegers en ver-
pleegsters, een midden dat 
ze heel goed kent: gedurende 
vele jaren gaf ze les aan 
verpleegkundigen. Aan haar 
en aan haar familie wensen 
we veel moed en volharding 
tijdens dit herstel. We zullen 
Magda, en met haar vele 
andere zieken, indachtig 
zijn tijdens deze kerstdagen. 
In ons hart en in ons gebed 
zullen zij, en ook zij die hen 
omringen, een belangrijke 
plaats innemen. 

Andere activiteiten voor jongeren : 

• Kerstfeest voor de jongeren in Poverello Tielt : zat. 27 dec van 10u30 tot 17u (wie komt geeft een seintje voor 24 dec.) 
• Weekend voor nieuwe leiding 13-15 februari (krokusvakantie)
• Weekend voor gevorderde leiding met opmaken van het programma voor de zomerkampen : 17-19 april (paasvakantie)
• Banneuxweekend voor jongeren en kinderen vanaf 2e leerjaar : 8-10 mei (prijs 35€)
• Lourdestocht 26 juli – 1 aug


