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Beste Poverello vrienden,
In verschillende afdelingen 
gingen rond de kerstdagen de 
gebruikelijke feesten door. 
Tijdens de maand januari 
worden in vele huizen de 
vrijwilligers uitgenodigd 
om samen het nieuwe jaar 
in te zetten. Zo was er, net 
zoals vorige jaren, ook in 
Poverello Brugge de jaarlijk-
se nieuwjaarsbijeenkomst 
met de vrijwilligers. Maar dit 
jaar was het anders : op die 
dag gaf zuster Cecile de ver-
antwoordelijkheden die ze in 
1986, bij de start in Brugge 
had gekregen, door aan haar 
naaste medewerkers. 

In 1983, nadat ze verschil-
lende jaren in de missies 
was geweest, trok zr. Cecile 
naar Poverello Brussel. Zij 
hielp er mee in het onthaal 
en in de keuken. Toen er in 
1987 werd gedacht aan een 

Poverello onthaal in Brugge 
werd zij door Jan gevraagd 
om, samen met de ploeg 
die was gegroeid uit de vor-
mingsdagen in Brugge, een 
Poverello op te starten. Zo is 
zij de animerende, sturende 
en motiverende kracht ge-
weest in Brugge gedurende 
de 29 jaren. 

Deze vrijwilligersbijeen-
komst was dan ook de 
gelegenheid om zr. Cecile 
te bedanken voor haar on-
ophoudelijke inzet gedu-
rende deze vele jaren. Na 
de verwelkoming door zr. 
Cecile hebben we samen 
Eucharistie gevierd. Tijdens 
deze viering werd haar door 
E.H. Luc namens Mgr. De 
Kesel ook het Ereteken van 
Sint-Donatius overhandigd 
als blijk van erkenning voor 

haar jarenlange trouwe en 
gedreven inzet. 

Het was ook het moment 
om haar gemeenschap, de 
Congregatie van de Zusters 
van O.L.V.-ten-Bunderen, 
te bedanken omdat zij het 
engagement van zr. Cecile 
hebben mogelijk gemaakt 
en gesteund. Anna, Paul en 
Willy namen het woord na-
mens de medewerkers om 
hun dank en waardering uit 
te spreken. Ook zr. Cecile 
sprak vele woorden van dank 
uit naar de ganse groep van 
medewerkers door wie zij 
zich altijd gesteund en gedra-
gen heeft geweten. Daarna 
volgde een lekkere warme 
maaltijd aangeboden door de 
congregatie van zr. Cecile. 

Ook al was dit geen afscheid 
toch voelde iedereen wel 

de grote omwenteling, zo-
wel voor zr. Cecile als voor 
Poverello. Sinds enkele jaren 
werd er reeds uitgekeken 
naar een opvolging voor zr. 
Cecile. Velen beseften dat 
er iets moest ondernomen 
worden om de werkdruk bij 
Zr. Cecile te beperken maar 
werden toch verrast door 
deze nieuwe wending. Zr. 
Cécile blijft bij Poverello 
betrokken, zij heeft enkel 
de fakkel doorgegeven aan 
een equipe van medewerkers 
die nu samen de werking 
in goede banen zullen lei-
den. Zij zal nu in een eerste 
periode wat verdiende rust 
nemen om dan te zien hoe zij 
verder zal betrokken blijven 
bij Poverello. Het wordt een 
ander engagement, minder 
actief maar meer contem-
platief. We hopen van harte 
dat zij zich met Poverello 
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verbonden blijft weten . Dit 
werd ook uitgesproken bij de 
viering in het onthaal op vrij-
dag avond waar vele gasten 
hun waardering en affectie 
voor zr. Cecile verwoordden. 

Voor Poverello Brugge wordt 
dit in een eerste periode 
een zoeken naar een nieuw 
evenwicht. Terwijl zr. Cecile 
vroeger iedereen kende en 
van alles op de hoogte was 
zal het gebeuren nu door 
verschillende personen wor-
den gedragen. Dit zal veel 
meer communicatie vragen 
en een andere dynamiek te 
weeg brengen. Maar er staat 
echt wel een hele ploeg klaar 
en elke dagploeg heeft zijn 
verantwoordelijken. Het 
wordt dus een kwestie om 
zich op elkaar af te stemmen 
en met begrip, geduld en 
een positieve ingesteldheid 

verder te gaan: een echt leer-
proces met als gezamenlijk 
doel : mensen verwelkomen 
met een warme maaltijd. Het 
zal verder bouwen worden 
op de drie pijlers van de 
Poverellowerking : onthaal 
– gemeenschap – verbonden-
heid met de Heer. 

Geëngageerden zoals zr. 
Cecile worden heel uitzon-
derlijk in onze samenleving. 
Personen die zich op die 
manier kunnen en willen vrij 
maken vindt men niet meer. 
Ook in andere afdelingen zal 
zich deze problematiek stel-
len. We zullen dus opzoek 
moeten naar een andere ma-
nier van organiseren en nog 
meer leren in team werken. 

Maar het is essentieel dat we 
tegelijkertijd ook werken aan 
de spirituele kant. Dat we 

deze zoektocht ook zien als 
een tocht met de Heer. Of om 
het met de woorden van Jan 
te zeggen uit zijn brief van 
sept. 1989 : “De geest van 
delen, vergeven en gebed 
is de enige manier om vol te 
houden en door te zetten. Het 
is in deze geest, en alleen 
in deze, dat ik Poverello zie 
leven en groeien.” Het delen 
versta ik als het delen van de 
taken en de verantwoorde-
lijkheden, het vergeven bete-
kent dat iedereen fouten kan 
en zal maken maar ook nieu-
we kansen krijgt, het gebed 
staat voor de verbondenheid 
met de Heer. Zich de vraag 
durven stellen en er met an-
deren over spreken : Hoe zou 
de Heer willen dat we dit of 
dat aanpakken ? Hoe zou de 
Heer mensen onthalen ? En 
dan worden we klein. 

Als we zien hoe Jezus zijn 
kruis en lijden heeft gedra-
gen, als we zien met hoeveel 
respect en liefde hij de uit-
gestotenen ontmoette, als we 
zijn vergevingsgezindheid en 
liefde overwegen dan wordt 
het duidelijk: Dit kunnen we 
niet uit ons zelf … daarvoor 
moeten we naar Hem. En 
Hij wil ons hier zo graag bij 
helpen. Laat ons samen met 
Hem de Poverello weg gaan, 
de weg van en met kleine 
mensen, die we zelf ook zijn. 
Onze vrede en vreugde zit in 
het ‘met Hem op weg zijn’. 
Zalig Pasen !

Enkele impressies over de 
ontmoetingsdag van 20 dec. 2014
We werden uitgenodigd om ons eigen 
verhaal in verband met Poverello te 
vertellen. Vragen als: Hoe ben je bij 
Poverello terechtgekomen; waar heb je 
de inspiratie om mee te werken opge-
daan, wat spreekt er u na al die jaren 
nog steeds aan, …enz. Die eigen ver-
halen werden boeiende getuigenissen, 
waar de groep aandachtig naar luisterde. 
Een verrijkende ervaring! Inspirerend; 
bemoedigend.

‘De tijden zijn natuurlijk veranderd, de 
werking van Poverello is geëvolueerd, 
maar we blijven verder bouwen op 
dezelfde fundamenten’. Daarna keken 
we samen naar 2 video’s uit 1982: 
ZUID NOORD en TERLOOPS, waarin 
Jan Vermeire uitvoerig aan bod komt. 
Tijdens de soep- en de koffiestop kon-
den we verder uitwisselen. 

Zo eindigt het interview met Jan ww-
Vermeire in ZUID NOORD: ‘Ge moogt 
miljoenen geven, als ge uw hart niet 
geeft dan geeft ge niets; en dat heb-
ben we juist nodig. 
Om onze ontmoeting te bezegelen en te 
heiligen vierden we samen eucharistie.

Rita 

Ontmoetingsdag voor vrijwilligers in Brussel
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NIEUWS uit POVERELLO KORTRIJK
KERSTFEEST :  
zaterdag 27 december 2014.

Het Kerstfeest begon, zoals ieder jaar, 
met de eucharistieviering – ditmaal 
in de stemmige bidkapel van de Sint-
Maartenskerk. Marc, Tuur en Marijke 
hadden die zo goed voorbereid dat 
iedereen zich uitgenodigd voelde om 
mee te zingen, mee te bidden, mee te 
danken. Het ingetogen cellospel van een 
dochter van Marc en Marijke zorgde 
voor een fijne verrassing.

Drukker was het in de parochiezaal, 
feestelijk geschikt voor de gelegen-
heid. Zo’n 115 gasten zijn er aanwezig. 
Iedereen vindt vlug een geschikte plaats 
zodat het feestmaal kan beginnen. De 
donderdag- en de vrijdagploeg zorgden 
terug voor een echt feestelijk maal – 
door iedereen gesmaakt natuurlijk. Na 
de ijstaart en de koffie met pralines 
kijkt iedereen vol verwachting uit naar 
de ‘bingo’, deskundig geanimeerd door 
een vriend van het huis. Zoals verwacht 
heeft Rosa gezorgd voor véél ‘surpri-
ses’, maar vooral voor een nuttig kerst-
geschenk op maat van iedere gast(e), 
groot en klein. Een gezellig en geslaagd 
familiefeest was dit zeker.

NIEUWJAARSFEESTJE 
MEDEWERKERS : zaterdag 7 fe-
bruari 2015

Vanaf 14u15: gestage toestroom van 
medewerkers met of zonder echtgeno(o)
t(e) voor het ‘feestje’ van de medewer-
kers. Rosa probeert iedereen aan elkaar 
voor te stellen: Rita van de vrijdag, 
Maria van de maandag … Uiteindelijk 
horen we nog enkel ‘ik ben van de 

maandag, ik van de dinsdag, enz.. we 
horen allen thuis in een van de dagploe-
gen en genieten van de kennismaking of 
het weerzien.

Algauw roept Marijke ons tot de orde: 
de liederen moeten ingezongen wor-
den, zodat de eucharistieviering kan 
beginnen. Marc en Tuur hebben die 
voorbereid. Het wordt een stemmige 
familieviering van samen bidden, samen 
danken, samen bezinnen, samen zingen. 
Zoals ieder jaar gaat priester John voor, 
we zijn hem daar dankbaar voor.

Johan uit Brussel kon er dit jaar niet 
bij zijn maar via zijn ‘brief aan de me-
dewerkers’ was hij er eigenlijk toch. 
Warme woorden van dank voor de taaie 
inzet van zovele medewerkers, van aan-
moediging om ‘gewoon’ elke dag verder 
te bouwen aan die ‘thuis’ die Poverello 
voor ons maar vooral voor vele 

gekwetste en getekende mensen is ge-
worden. Het grote wonder van Poverello 
is dat er ieder jaar meer dan 250 dagen 
telkens opnieuw een ploeg klaarstaat 
om vrijwillig verder te bouwen aan die 
droom van Jan Vermeire. Onze gasten 
moeten zich welkom voelen, vandaar 
dat de hartelijkheid, de liefde waarmee 
we de dagelijkse, eenvoudige taken 
doen zo essentieel is. Die liefde kunnen 
we niet uit onszelf halen schreef Jan 
Vermeire in 1986: ‘wanneer Jezus mij 
bezielt, kan ik delen, ben ik enthousiast, 
kan ik liefhebben’.

Geen nieuwjaarsfeestje in Kortrijk zon-
der het versgebakken noten-, rozijnen- 
en volkorenbrood van Noël en Philiep. 
Allen lieten het zich smaken en er was 
nog voldoende voor het ontbijt van de 
maandaggasten.

ONZE OVERLEDENEN
Op woensdag 7 januari, na een strijd 
van 40 dagen is Magda, één van de vas-
te medewerksters van Poverello Leuven, 
overleden.  
Zij was een grote hulp en steun voor 
onze Poverello. Het was een dame 
vol energie en doorzettingsvermogen. 
Steeds was ze aanwezig maar wel in 
stilte, zo veel mogelijk op de achter-
grond, in alle bescheidenheid. Elk 
werk deed zij met vreugde vanuit haar 

liefdevol hart. Ze zette zich in voor haar 
medemensen, niets was haar te veel. 
We missen Magda enorm. Poverello 
Leuven zal op maandag en donderdag 
niet meer zijn zoals vroeger. Wij zullen 
Magda niet vergeten. Ze blijft in onze 
harten aanwezig.  
Rik 

Zuster Liliane, rechtlijnig maar door 
iedereen geliefde medewerkster bij 

Poverello Kortrijk sedert meerdere jaren 
is na een slepende ziekte van ons heen 
gegaan. Als oudste van een kroostrijk 
gezin uit Brugge trad ze toe tot de con-
gregatie van de H.Vincentius Gits . Ze 
was vooral actief als kleuteronderwijze-
res in Gits en daarna in Deerlijk. 
Na haar actieve loopbaan stelde ze zich 
vele jaren ten dienste van Poverello. 
Haar levenslust en optimisme bracht ze 
over naar de mensen die ze ontmoette 

Ontmoetingsdag voor vrijwilligers in Brussel
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binnen Poverello alsook naar de vrij-
willigers. Ze zag steeds het goede in de 
mensen en beurde hen op waar nodig. 
Plots sloeg het noodlot toe. De gemoe-
delijke sfeer in het rusthuis te Rekkem 
was een steun bij de dreiging van een 
onverbiddelijke kwaal. Niettemin in de 
mate van het mogelijke kwam ze toch 
nog naar Poverello. Haar gevatte opmer-
kingen zullen ons bijblijven. We zullen 
haar missen.  
Anne

In memoriam Zuster Yvonne 

Toen ik een 10-tal jaar geleden als me-
dewerkster begon Poverello Kortrijk, 
maakte ik kennis met Zuster Yvonne 
– bij de Kortrijkzanen beter gekend als 
Zuster Stefaan – haar kloosternaam. Zij 
was immers jarenlang directrice van de 
basisschool op het Plein, in de volks-
mond :’t Fort. 
Zij had toen al een lange carrière in 
Poverello achter de rug: aan de bar, in 
de keuken… De laatste jaren stond zij 
mee in voor de bedeling van de kledij 
op dinsdagnamiddag. Daar was zij de 
onmisbare kracht om alles overzichte-
lijk en in orde te houden. Telkens wij 
het even niet meer zagen zitten door het 
vele werk, was zij de reddende engel 
en wisten haar vaardige handen prach-
tig-geordende rekken te creëren. 
Zij was ook de onmisbare kracht voor 
het samenstellen van de misteksten, zo-
wel voor het Kerstfeest voor de gasten 
als voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van 
de medewerkers. Steeds was de inhoud 
zinvol en mooi. 
Ook buiten Poverello deed zij veel werk 
‘achter de schermen’ voor kansarmen, 
voor mensen zonder papieren, voor 
gezinnen in nood. Zij was in de stad 
ook jarenlang de drijvende kracht ach-
ter ‘de Kerstactie’ voor de kansarmen. 
Daarnaast nam zij met veel liefde de 
dagelijkse zorg op voor een oudere me-
dezuster. 

Gasten en medewerkers van Poverello 
waren met velen aanwezig op de uit-
vaart. Een bewijs dat zij gewaardeerd 
werd om haar jarenlange inzet. 
Goede Zuster Yvonne, wij zullen je na-
gedachtenis in ere houden!

In een week tijd moesten we ook af-
scheid nemen van twee trouwe bezoe-
kers van Poverello Kortrijk. 
Hubert was tot voor enkele maanden 
een trouwe gast, reeds jarenlang. Hij 
werd ongeneeslijk ziek, je kon het zo 
aan hem zien dat hij het steeds moei-
lijker had. Hij kwam steeds stilletjes 
binnen, met zijn hoed op, en zocht een 
rustige plaats in de eetzaal. Hij nam niet 
gemakkelijk contact maar hij uitte toch 
regelmatig zijn erkentelijkheid met een 
woord, een blik, een gebaar. De priester 
zorgde voor een zinvolle afscheidsvie-
ring in de kapel van het hospitaal. 

Marc is plots gestorven. Zijn zus 
schreef ons een ontroerende brief, die 
hem helemaal typeert: 
“Marc was een moeilijk man, al vanaf 
zijn prille jeugdjaren. Veel hulp heeft hij 
gevraagd, veel hulp en kansen heeft hij 
gekregen. Op een bepaald moment heeft 
zijn dichtste familie moeten afhaken van 
de directe zorg omdat het onhoudbaar 
was. Hoewel het contact met Marc nog 
zeer beperkt was is hij echter in onze 
gedachten en in ons hart gebleven. 
Met zeer veel respect, waardering en 
dankbaarheid blikken we terug naar 
jullie allen, de vele lieve mensen van 
Poverello, die blijvend bereid zijn ge-
weest.

Voor Poverello Antwerpen eindigde 
het jaar 2014 in mineur. Ireentje, één 
van onze trouwe medewerksters van 
de woensdaggroep, ontviel ons veel te 
vroeg op 15 dec. Vol ongeloof vernamen 
we het nieuws. Na een moedige strijd 
tegen kanker een jaar lang gaf haar li-
chaam het alsnog op. 

Ireentje, zo was er maar ééntje, stond 
er op het doodsprentje, en dat was ook 
zo. Niet alleen geliefd in de groep van 
de vrijwilligers maar ook bij de mensen 
die dagelijks komen aanschuiven. Ze 
kookte niet alleen, maar bediende ook 
de zaal met veel zwier en stond haar 
‘vrouwke’ daar. Ook onze gasten waren 
met verstomming geslagen toen ze het 
nieuws vernamen. We wensen Remme 
en haar kinderen veel sterkte in deze 
tijd. Dat ze bij elkaar steun, liefde en 
warmte mogen vinden om dit verlies te 
boven te komen. We vergaten haar gulle 
lach en haar gedrevenheid nooit ! 
Mieke

Rik, het was een intens moment om op 
het kerkhof samen te zijn bij jouw graf. 
Aan de voet van het kruis bemerkte ik 
jou penseeltjes in de grond geplant, zag 
ik de schilder aan het werk. Er werd tijd 
voorzien om te getuigen, herinneringen 
op te halen en mooie dingen over jou 
met elkaar te delen. 
Het ontroerde mij dat een eenvoudige 
broze man zei : “hij was mijn vriend, 
wij hebben samen veel beleefd en mee-
gemaakt.” Hij vroeg : “Weten jullie 
waar hij nu is ?” Hij zei: “ik weet het, 
bij Jezus en Hij heeft hem met open 
armen ontvangen. Hij is thuisgekomen.”  
Daarna zijn we in het Huis van de 
Kennis geweest om stil te staan bij de 
mooie schilderijen die jij gemaakt hebt. 
Het was een gezellig samenzijn, jij leef-
de in de harten van de mensen verder, 
ook in het werk dat je handen en je hart 
gemaakt hebben. Men vertelde dat je 
altijd wou helpen en bezig zijn : koffie 
maken, stoelen op zijn plaats zetten en 
gewoon erbij horen. Je was een stille, 
eenvoudige en discrete mens die hield 
van zijn vrijheid en zijn eigen weg te 
gaan. Henri, bedankt om wie je was en 
wat je ons leerde.  
Zr. Hilde

Hulde aan Zuster Cecile
In Lo, daarbij die molen, die mooie molen

Zat een meisje droomverloren op hete kolen.
Zij hield van lange sierlijke rokken

Speelde toneel en danste op haar sokken.

Religieus bewogen wou ze met velen
Haar jonge avontuurlijk leven delen

17 jaar onderwees zij behoeftige Congolezen
Deelde hun zorgen en leerde ze lezen.

Overhandiging 
van het 
ereteken van 
Sint Donatius 
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Stad Tongeren start onderhandelingen met Poverello 
over overdracht Begijnhofkerk 
In mei 2014 heeft Poverello 
zich kandidaat gesteld 
om de Begijnhofkerk 
over te nemen. Deze Sint- 
Catharinakerk is in Tongeren 
ook gekend als Paterskerk 
omdat die van 1899 tot 
1999 werd beheerd door de 
Paters Minderbroeders, van 
wie Poverello in 1995 het 
klooster heeft overgenomen. 
Dit kerkje (37m / 22m) da-
teert van 1294 en is sinds 
1988 erkend als Unesco-
werelderfgoed. Het grenst 
aan het Poverello-terrein en 
vormde er ten tijde van de 
Paters Minderbroeders één 
geheel mee. 

Nu Poverello, op 2 februari, 
als kandidaat overnemer 
werd verkozen door het 
Autonoom Gemeentebedrijf 

Stadsontwikkeling van 
Tongeren zullen er in een 
eerste fase onderhandelingen 
starten met de Stad Tongeren 
rond de bestemming en de 
restauratie om uiteindelijke 
tot een overname te komen. 

Dat Poverello dit kan en 
durft ondernemen is enkel 
mogelijk dankzij de vele 
vrijwilligers die er zich voor 
inzetten en de vele sympa-
thisanten die op allerlei ma-
nieren steunen.

Met de hulp van de vrij-
willigers wil Poverello de 
Begijnhofkerk op regelma-
tige basis openstellen als 
een plaats waar men tot rust, 
bezinning en misschien tot 
gebed kan komen. In de 
toekomst wil men er ook op 

bepaalde tijdstippen een een-
voudig Poverello-gebed or-
ganiseren, een gebed gedra-
gen door de medewerkers en 
toegankelijk voor iedereen. 

Zo zal de kerk voor de be-
zoekers en de toeristen die er 
binnenlopen getuigen over 
hoe mensen vroeger hun ge-
loof beleefden maar ook iets 
vertellen over hoe mensen 
vandaag proberen dit geloof 
handen en voeten te geven. 
Tegelijkertijd kunnen er, zo-
als reeds gebeurde, bepaalde 
activiteiten zoals tentoonstel-
lingen, conferenties of con-
certen in de begijnhofkerk 
plaatshebben, voor zover 
deze in overeenstemming 
zijn met een kerkgebouw. 

Het Poverello onthaal in 
Tongeren startte in 1996. 
Nu worden er dagelijks een 
zestigtal warme maaltijden 
bereid en opgediend; er is 
ook een winkeltje met twee-
dehandskledij. Een ploeg van 
een vijftigtal vrijwilligers 
zet zich hier samen voor in. 
Langs het aanbieden van 
de warme maaltijden in een 
geest van respect en eenvoud 
leert men elkaar kennen 
en groeit er onderling een 
verbondenheid. Vele me-
dewerkers vinden, net als 
Jan Vermeire vroeger, hun 
inspiratie en kracht voor hun 
keuze tot dienstbaarheid en 
verbondenheid in het voor-
beeld van Jezus.

In de Begijnhofkerkje wil-
len we ons geloof nog meer 

Later door sociale bewogenheid gedreven
Zou zij zich ten volle voor Poverello-Brussel geven
Daar stimuleerde Jan Vermeire haar begeestering
En zo ontstond de vonk voor een Brugse afdeling.

Poverello Brugge, reeds 29 jaar helpende hand
Voor wie een beetje aan de kant is beland.

Een warme thuis, gevormd door een vriendschapsband
Voor mensen die er zijn voor elkaar, hand in hand.

Zuster Cecile, ooit van stichter, Jan Vermeire, de rechterhand
Vond voor haar ideaal, in de Oostmeersch, 

een geschikt onderpand.
Als een moeder stond zij aan de wieg van de Brugse nood

Legde er vriendschap in woord en brood. 

Steeds rekenend op de Goddelijke Voorzienigheid
Als bron voor haar edelmoedige spiritualiteit

Wist zij een groep vrijwilligers te verzamelen
En…langs alle kanten voedsel in te zamelen.

Door haar organisatietalent en creativiteit
Gonsde haar keuken elke dag van activiteit.

Telkens toverde zij verzorgde maaltijden 
Die haar Poverello-mensen verblijden.

Zo in Poverello voor elkaar open staan
Doet een onvergetelijke band ontstaan.

Van alle kanten rijzen nu waaiers van DANK spontaan
Samen willen wij die uitgestippelde weg verder gaan.

We aanzien je als een Moeder die bekommerd blijft
Voor allen die jij op hun levensweg hebt begeleid.

Dank en nog eens uitermate Dank !
Met steeds luider vreugdeklank.

Willy

De feestmaaltijd op vrijdag
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tot uitdrukking brengen en 
plaats geven. We hopen dat, 
in alle respect voor mensen 
die een andere mening heb-
ben, ons geloof nog meer 
de motor wordt van het 
Poverello gebeuren. Hier 
willen we onze verbonden-
heid met de Heer persoonlijk 
maar ook als gemeenschap 
beleven. Hier kan het nog 
duidelijker worden dat we 
allen broers en zussen zijn 
van dezelfde liefhebbende 
Vader maar ook dat we al-
len uitgenodigd worden om 
deze verbondenheid nog 
meer te beleven. En is dit nu 
juist niet één van de groot-
ste noden van onze huidige 
samenleving : het gebrek 

aan verbondenheid ? De een-
zaamheid is in onze maat-
schappij één van de belang-
rijkste oorzaken onevenwicht 
en armoede. 

De zeven-eeuwen-oude 
begijnhofkerk wordt een 
bijkomende kans en op-
dracht die echter nooit los 
mag komen te staan van de 
werking en het onthaal van 
Poverello. Het gebeuren in 
de begijnhofkerk dient ge-
dragen te worden door de 
gemeenschap van de mensen 
die zich samen inzetten voor 
iedereen die langs komt en 
met een speciale aandacht 
voor de meest behoeftigen. 
Op deze manier kunnen ze 

in alle menselijkheid samen 
getuigen van een geënga-
geerd en levend geloof. 
Mogen we als Poverello een 

beetje meer een volk vanGod 
worden dat steeds onderweg 
is en kan thuiskomen in deze 
Begijnhofkerk !

Uit getuigenissen van jongeren die één of enkele dagen 
kwamen meehelpen : 
De keuze om vrijwilligers werk te doen 
tijdens mijn vakantie was de beste be-
slissing. In eerste instantie namen we 
contact met de verantwoordelijke van 
Poverello om te vragen of ik daar en-
kele dagen kon helpen. Ze stelden mij 
voor om 5 dagen daar te verblijven, en 
ik aanvaarde het voorstel onmiddellijk. 
Ik kwam toe op maandag morgen, de 
andere vrijwilligers waren al aanwezig. 
De meesten van hun waren boven de 
40. Door dat ze het gebouw aan het 
renoveren zijn, verblijven ze momenteel 
op een andere plaats, maar die is zeker 
even gezellig. Iedereen was heel vrien-
delijk en zelfs al bleef ik daar maar voor 
een korte tijd, we voelden als één grote 
familie. Mijn werk was heel gevarieerd. 
Iedere dag waren er nieuwe vrijwilli-
gers waardoor iedere dag anders was. 
Soms werkte ik achter de bar, soms in 
de keuken, soms moest ik opdienen of 
kuisen. Ik ontmoette veel lieve mensen. 
De verantwoordelijke zusters zijn erg 
vriendelijk en lief. Ik kreeg een kleine 
en gezellige logeer kamer. Ik ontbeet 
en at s’ avonds samen met hen. Ze wa-
ren enorm gastvrij. Het was voor mij 
een enorme ervaring omdat ik mijn zin 
om te helpen en het verlangen naar het 
contact met mensen op deze manier kon 
combineren. Ik voelde mij erg geluk-
kig. Het waren geen lange werk dagen. 
Het was leuk voor mij om met mensen 

van 85, 70 of 45 jaar samen te werken. 
Iedereen leert van elkaar. De organisatie 
heeft nood aan jonge vrijwilligers. Dus 
als je even tijd heb aarzel niet om een 
handje te helpen. Ik raad iedereen aan 
om zeker een keer in het leven zoiets te 

doen! Dit heeft 
veel voldoening, 
want andere 
mensen hebben 
deze hulp hard 
nodig, en zijn 
hiervoor erg 
dankbaar. Een 
hartelijk dank 
aan iedereen.  
Camila (17 jaar 
– Argentinië)

Nooit had ik zoveel positieve ervarin-
gen verwacht. Mijn medeklasgenote 
en ik werden vriendelijk onthaalt door 
iemand van Poverello. Hij wees ons 
de weg naar binnen. Daar troffen we 
meteen de zuster aan, al kaartend met 
één van de bewoners. Na een korte be-
groeting begeleidde ze ons naar de grote 
keuken, waar andere vrijwilligers aan 
de slag waren. Ook door hen werden we 
van harte welkom geheten.

Van zodra de deuren opengingen en de 
mensen binnenkwamen, ging er een 
dubbel gevoel in mij om. Enerzijds kon 

ik eindelijk iets betekenen voor deze 
mensen. Anderzijds zag ik vermoeide, 
moede-en hopeloze personen. Dat was 
even slikken. Gelukkig kon mijn knop 
snel weer op nul gezet worden. Toch 
waren er onder hen vele bij die enorm 
dankbaar waren voor wat ze kregen. 
Sommigen benoemden die dankbaar-
heid door mij even bij de arm te nemen 
en te zeggen dat het lekker was. Bij 
anderen zag ik het in hun ogen en waren 
er geen woorden nodig. Voor mezelf gaf 
dit een warm gevoel. 

Ondanks de erbarmelijke toestand waar-
in deze mensen leven, zag ik regelma-
tig een bemoedigend schouderklopje, 
onderling respect, een helpende hand 
en een lachend gezicht. Zo dacht ik bij 
mezelf ‘Neem daar eens een voorbeeld 
aan!’ En hier en daar zitten er toch wel 
wat charmeurs tussen. Maar telkens 
keer weer nam ik elk complimentje met 
veel plezier aan.

Doordat er zoveel mensen zich kwa-
men verwarmen, heb ik geen minuut 
stilgezeten. De ene ging weg en iemand 
anders kwam in de plaats. Het was een 
heen en weer geloop met volle en be-
vuilde plateaus. Zo vloog de tijd voorbij 
en voor ik het wist, was het 15u30. Ik 
heb mij absoluut niet verveeld of over-
bodig gevoeld.

Begijnhofkerk 



7

Wat zeker niet als positief punt mag 
vergeten worden, is de vriendelijkheid 
en cohesie die er heersen tussen de an-
dere (vaste) vrijwilligers. Het was nooit 
teveel gevraagd om uitleg te geven.

Heel veel dingen heb ik dus als positief 
ervaren. Waar ik het dan iets moeilij-
ker mee had, waren de regels. Ik weet 
‘Zonder regels, geen structuur’. Maar 
het is hard om ‘nee’ te moeten zeggen.  
Hanne

Naar mijn mening was het een zeer leu-
ke en verrassende activiteit. Dit kwam 
door de verschillende dingen zoals ten 
eerste al de verantwoordelijkheid om 
zelfstandig naar Brussel te gaan en het 
te vinden. Maar ook het werk daar zelf 
was een ware ervaring. Een ding dat 
mij bij is gebleven is onze aankomst 
bij Poverello. Dit komt omdat ik me er 
totaal iets anders bij voor had gesteld. 
Want op het moment dat we daar aan-
kwamen zagen we een witte muur die al 
enkele keren terug opnieuw geschilderd 
was vanwege graffiti, met in het midden 
van die muur een kleine rode deur met 
daarboven ‘Poverello’. We twijfelden 
even om aan te kloppen maar we heb-
ben het toch gedaan. Toen we dat deden 
ging er een klein luikje open en aan de 
andere kant van het luikje zagen we 2 
oogjes van een man die daar werkte. 
Spijtig genoeg kon hij enkel Frans dus 
hebben we het nog helemaal moeten 
uitbeelden wat we kwamen doen. Al een 
geluk dat hij het doorhad anders moch-
ten we misschien niet binnen. Maar we 
hebben er uiteindelijk toch veel bijge-
leerd. 
Jorn

Vrijdag was ik opgestaan met enorm 
veel zenuwen, maar ook met heel veel 
werklust. Eindelijk iets concreet gaan 
doen voor mensen die leven in de ergste 
omstandigheden die je hier in België 
kan vinden. Ik keek er ook enorm naar 

uit omdat het in Brussel te doen was. In 
Brussel zit je hartje België. Arm en rijk 
komt er samen, verschillende culturen 
en de Walen en de Vlamingen. We had-
den bewust voor Brussel gekozen omdat 
het contrast hier zo groot is. 

Toen Laura en ik in Brussel aankwa-
men, werd ik al verrast dat het zo’n 
sobere deur was. Natuurlijk begreep ik 
na 5 minuten waarom het niet zo opviel. 
Mensen zijn niet trots op het feit dat ze 
volledig afhankelijk zijn van andere en 
Poverello wil de drempel zo laag moge-
lijk houden zodat ze in alle anonimiteit 
naar binnen kunnen.

Ik dacht dat het inlevingsmoment wel 
een impact op me zou hebben, maar niet 
dat ik van mijn ‘sokkel’ zou worden ge-
blazen. Dat gebeurde wel. We kwamen 
binnen en we kregen onmiddellijk veel 
blikken op ons gericht. Ik was enorm 
onder de indruk en voelde me niet op 
mijn gemak. Ik voelde me echt een on-
benullig studentje dat geen verschil kan 
bieden. Eerlijkgezegd had ik het best 
moeilijk om mijn tranen te bedwingen 
en ik wou echt graag terug naar mijn 
veilige omgeving...

Ik ben met een blij gevoel naar huis 
gegaan, ik heb toch voor 1 dag een ver-
schil kunnen maken. Ik heb sommige 
mensen aan het lachen gekregen en ik 
kreeg het er warm van. 

Laura en ik gaan zeker terug. Poverello 
heeft mijn hart toch een beetje gestolen 
en heeft me klein gekregen, iets wat niet 
zo snel gebeurd! 
Anoeschka

… Na de middagpauze ben ik samen 
met Anoeschka achter de bar gaan 
staan omdat er in de keuken eigenlijk 
geen werk meer was voor 3. Achter de 
bar was het gezellig, de mensen waren 
heel vriendelijk en we maakten met de 

meesten een praatje of we zeiden een 
goede dag. Er was er één meneer en 
hij moest een koffie hebben, als je dan 
vroeg melk of suiker zei hij ‘nen black-
jack’. Hij is een paar keer geweest en 
het is plezant als zij zelf leuke woordjes 
gebruiken. Sommige zijn wat norser of 
wat kortaf en dat negeer je dan gewoon 
omdat je ook niet weet waarom ze zo 
reageren, je weet niet welk verhaal ze 
met hun meedragen. 

Rond 15u wordt er op vrijdag met nat 
gekuist. Anoeschka en ik hebben na het 
schuren van de grond het water wegge-
trokken met een aftrekker. Ik had daar 
een voldaan gevoel bij omdat je dan 
weet dat ze morgen weer in een proper 
Poverello kunnen eten. 

Ik heb veel geleerd uit dit inleefmoment 
en ik vond het heel geslaagd. Nu weet 
ik wat ik moet verwachten van ‘echte’ 
armoede. Ik ga zeker terug naar po-
verello want het heeft iets gedaan met 
mij. Het heeft me een hele andere kijk 
gegeven op armoede. De vrijwilligers 
daar zijn stuk voor stuk mensen met 
een super groot hart! Ze zijn vriendelijk 
tegen de mensen, lachen heel de tijd ook 
al zijn sommige mensen wat norser ze 
blijven met een grote glimlach verder 
doen. Ik denk dat dit heel belangrijk is 
dat de mensen in Poverello veel liefde 
en sfeer krijgen. 
Laura

ONTMOETINGSDAG :
 
Het nachtonthaal : van noodopvang 
naar leefgemeenschap. 

Voor (kandidaat) vrijwilligsters 
en vrijwilligers van alle Poverello 
afdelingen 

Op zaterdag 18 april van 10:30 
tot 16:00. Deze dag gaat door in de 
Fonsnylaan 113 1060 Brussel  
(800 m van het Zuidstation) 
Boterhammen meebrengen, voor soep 
en koffie wordt gezorgd. We eindigen 
om 15u15 met een Eucharistieviering.

Tijdens deze bijeenkomst willen we 
samen nadenken en van gedachten wis-
selen over de nachtopvang in Poverello. 
We stellen vast dat wat ooit begon als 
noodopvang heel geleidelijk aan is ge-
evolueerd naar een vorm van leven in 
gemeenschap. 
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Zowel in Brussel als in Banneux, waar 
mensen verblijven, vraagt dit om een 
grote permanentie. Het is een werking 
die gans het jaar door dient te functio-
neren en die gedragen wordt door vele 
vrijwilligers die afspreken om elkaar af 
te lossen. Dit is een hele opdracht maar 
die permanente aanwezigheid zorgt er 
ook voor dat we elkaar nog beter leren 
kennen en bij elkaar kunnen thuis ko-
men. We zullen luisteren naar getuige-
nissen van zij die instaan voor het nach-
tonthaal en zo ook de problematieken en 
de mooie ervaringen vernemen. Op die 
manier hopen we een beeld te kunnen 
geven van de troeven en de beperkingen 
van de Poverello nachtopvang. 

Een mooie kans om de Poverello wer-
king nog beter te leren kennen en eens 
na te denken en van gedachten te wis-
selen over je engagement. Personen die 
getuigenissen (wensen te) geven over 
Poverello zullen hier ook heel wat kun-
nen van opsteken. 

Gelieve voor 8 april maart in te schrij-
ven bij de Poverello verantwoordelijke 
van je afdeling of rechtstreeks via Ludo 
(0477343715 of ludo@poverello.be ). 

ZATERDAG 9 MEI: 
ONZE JAARLIJKSE 
BIJEENKOMST IN 
BANNEUX 

Wie samen met ons wil vieren, dan-
ken en bidden om de inzet van de vele 
medewerkers, om de steun van zovele 
vrienden, om het respect en de vriend-
schap die we mogen ervaren wordt op 
zaterdag 9 mei verwacht in Banneux. 

11u00: Gebedsweg aan de verschij-
ningskapel 11u45: Eucharistieviering 
in de Boodschapskapel 13u00: 
Feestmaaltijd 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 het best 
contact ter plaatse voor 12 april. Wie 
met eigen vervoer komt is natuurlijk 
ook van harte welkom! 
 

POVERELLO - 
BANNEUX DAGEN: 
Samen naar de bron.

VAN DINSDAG 2 TOT VRIJDAG 
5 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, wan-
delen in de natuur, een bezoek aan de 
Foyer, gezamenlijk gebed, samenzang, 
quiz, bingo... 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 15 mei ) kan u zich wenden tot 
uw Poverello - verantwoordelijke. 

DE POVERELLO 
PONYKAMPEN 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen er leren 
omgaan met pony’s en leren paardrij-
den. Er zijn ook vele andere activitei-
ten: 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 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 €. Enkel voor het 
kamp van zondag 26 juli tot vrijdag 31 
juli zijn er nog enkele plaatsen vrij. 

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

BANNEUX WEEKEND

8/5 tot 10/5: voor jongeren en kinderen 
(vanaf het 2de leerj.). Tijdens dit 
weekend leren we Banneux een beetje 
kennen. We nemen deel aan de grote 
bijeenkomst van Poverello en er is ook 
tijd voor zang, spel en gezelligheid. De 
bijdrage voor dit Banneuxweekend is 
35€. Voor meer informatie: Zuster Nera 
(Poverello Tielt): 0473/48.16.06 

LOURDES 2015 
 
Omwille van het aantal inschrijvingen 
wordt het aantal Lourdes reizen op twee 
gebracht. 

Voor alle duidelijkheid hier nog eens de 
juiste data :

Voor volwassenen van alle Poverello 
afdelingen : Vertrek op zondag 12 juli 
in de avond en aankomen in Lourdes op 
maandagmorgen 13 juli. Terug naar huis 
op zaterdag 18 juli in de ochtend en 
thuis op zaterdagavond 18 juli. Hier zijn 
nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. 

Voor de jongeren en eventueel hun ou-
ders. Vertrek op zaterdagavond 18 juli 
in de avond en aankomen in Lourdes op 
zondagmorgen 19 juli. Terug naar huis 
op vrijdag 24 juli in de ochtend en thuis 
op vrijdagavond 24 juli. Voor deze be-
devaart zijn nog een tiental plaatsen vrij. 

De prijs voor gasten en medewerkers 
is vastgesteld op 270 euro. In de ver-
scheidene huizen gaat een spaaractie 
door, die recht geeft op een korting van 
270 euro naar 240 euro ! Voor sym-
pathisanten is de prijs 420 euro, voor 
kinderen en jongeren 150 euro. In deze 
prijs zijn het vervoer, het verblijf en alle 
maaltijden begrepen. Ook de uitstap-
pen ter plaatse zijn inbegrepen. Indien 
u interesse heeft om mee te gaan naar 
Lourdes, wil dit laten weten aan de af-
deling waarbij je wenst aan te sluiten. 
Ook met meer specifieke vragen kan u 
daar terecht. 


