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Beste Poverellovrienden,
Op maandag 12 oktober zijn we, na 
negen maanden kamperen, verhuisd 
naar de vernieuwde lokalen in de 
Zuinigheidsstraat. Het was een hele 
aanpassing en in het begin nog wat 
zoeken, maar iedereen is toch wel heel 
blij met het resultaat.

De negen maanden kamperen in het 
klooster met een voorlopige keuken 
is goed verlopen maar vergde toch 
heel wat souplesse en inspanning van 
alle vrijwilligers. Aan allen: heel erg 
bedankt en een dikke proficiat. De soli-
dariteit om samen de moeilijkheden te 
overwinnen was heel groot. Iedereen 
besefte dat het niet evident was om in 
die omstandigheden voor 150 personen 
de maaltijden te bereiden, op te dienen 
en ook af te wassen. En dit terwijl alle 
keukenmateriaal maar een voorlopige 
plaats had en men ook nog rekening 
moest houden met de werklieden die de 
verbouwing uitvoerden en via dezelfde 
poort alles dienden binnen te brengen. 
Tijdens deze periode hebben we nog 

meer gevoeld dat we er samen moeten 
voor gaan en iedereen heeft een tandje 
bijgestoken. Ondanks de soms moeilijke 
situaties hoorde ik weinig geklaag en 
gezaag. Het besef dat het tijdelijk was 
en door de evolutie van de werken te 
kunnen volgen bleef men gemotiveerd 
om er het beste van te maken. 

Eind september kwam de verhuis in 
zicht. Zoals meestal bij verbouwingen, 
was het de laatste twee weken een 
gevecht tegen de tijd. Maar vele handen 
bij het schilderen, het kuisen en het 
verhuizen hebben ervoor gezorgd dat 
we toch klaar geraakten en op maandag 
in de nieuwe keuken aan de slag 
konden. En dit terwijl het dagonthaal en 
het nachtonthaal gewoon, zonder onder-
breking, zijn blijven doorgaan. 
De eerste dagen was het nog wel zoeken 
vooral omdat de keuken helemaal is 
herschikt, maar stilaan krijgt alles zijn 
plaats. Ook in de zaal zien we hoe 
iedereen terug zijn plaatsje vindt want 
ook daar is toch wel heel wat veranderd. 

De vernieuwde lokalen zijn echter geen 
waarborg dat het meer of een betere 
Poverello zou zijn. Het belangrijkste is 
het respect en de eerbied die we hebben 
voor iedereen en in het bijzonder voor 
de meest getekende mensen. Dit is de 
opdracht van elke medewerker en dit 
betekent dat we zonder vooroordelen 
ons proberen ten dienste te stellen. 
Een ander belangrijk aspect in een 
Poverello-onthaal is de veiligheid. 
Iedereen die er komt dient er zich veilig 
te voelen, dit houdt in dat agressiviteit 
niet kan geduld worden. Ook hiervoor 
dienen we in te staan. Iets wat niet altijd 
vanzelfsprekend is doordat sommige 
personen heel getekend zijn of onder 
invloed van drank of drugs. Duidelijke 
afspraken en gewoonten helpen hierbij 
om het kader te vormen en alles in 
goede banen te houden. Elke medewer-
ker dient hierbij te beseffen dat het er 
dan op aankomt de logica en afspraken 
van de Poverellowerking te volgen 
en misschien zijn eigen gewoontes en 
manier van werken wel eens opzij te 
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zetten. Dit is uiteraard niet altijd zo 
eenvoudig maar wel in het belang van 
de goede werking. Het is aangewezen 
en belangrijk om hierover met elkaar 
van gedachten te wisselen zodat we 
samen vanuit onze ervaringen kunnen 
leren en evolueren. 

Poverello is geen doel op zich. 
Poverello is een middel om samen iets 
te kunnen doen voor hen die op ons 
afkomen. De vele taken die moeten 
uitgevoerd worden, de afspraken die 
nodig zijn om de zaken te organiseren, 
het respect voor elkaar en de geest 
van broederlijkheid waarin we samen-
werken maken allemaal deel uit van 
een Poverellogebeuren. Iemand die in 

Poverello meehelpt is eigenlijk iemand 
die op dat moment Poverello vertegen-
woordigt en realiseert; men is er dus 
niet alleen aanwezig in zijn eigen naam 
maar ook in naam van Poverello. Het is 
goed om zich hiervan bewust te zijn. 

Een medewerker komt dus eigenlijk 
niet zomaar om de dingen te doen die 
hij graag doet of die hij goed kan … 
maar op de eerste plaats om de zaken 
te doen die nodig zijn in de werking. 
Dit is de houding van dienstbaarheid 
waar we het zo dikwijls over hebben. 
Een houding die men al doende kan 
leren maar ook een houding die in onze 
huidige maatschappij niet zo vanzelf-
sprekend meer is. Het is die houding 

die men terugvindt in het engagement 
van vele moeders (en ook vaders) 
voor hun gezin. Voor hen komen de 
kinderen op de eerste plaats, zij zijn 
bereid gelijk wat te doen als het goed 
is voor hun kind. Meestal gaat dit niet 
over sensationele zaken maar wel over 
heel nederige huishoudelijke taken. Het 
is door deze inzet dat de thuis wordt 
opgebouwd, de thuis van waaruit de 
kinderen hun weg kunnen vinden. 

Beste Poverellovrienden, misschien is 
dat ook een beetje wat wij in Poverello 
samen proberen na te streven.

Van harte,
Johan

Feestelijke opening verbouwingen Brussel
Op 24 oktober hebben we de vernieuwde gebouwen in 
Brussel terug officieel geopend. Het was een heel gezellig 
en feestelijk samenzijn. Dit werd mogelijk gemaakt door een 
grote groep vrijwilligers van de Hilton in Brussel. Zij hadden 
voor alles gezorgd en waren er ook aanwezig om ons te 
bedienen. We hebben hen dan ook heel hartelijk bedankt voor 
hun inzet. Ook zij waren blij en dankbaar om dit voor ons te 
kunnen doen.

De verbouwingen hebben drie maanden langer geduurd dan 
eerst gedacht maar dit komt ook doordat er heel wat bijko-
mende werken werden aangepakt. Ook de onthaalzaal werd 
volledig vernieuwd. De nutsvoorzieningen, zoals de verwar-
ming, de gasleidingen, de riolering, de elektriciteit werden 
vernieuwd. Sommige dateerden al van 1978! De keuken werd 
gecentraliseerd, de koer werd heraangelegd, er werden regen-
waterputten voorzien om het verbruik van het leidingwater 

te beperken. We hebben nu een aangenamer, praktischer en 
veiliger gebouw, waarin we onze werking volgende decennia 
kunnen verderzetten! 

Dat we deze verbouwingen tot een goed einde hebben kunnen 
brengen is te danken aan de vele vakmensen maar ook vele 
anderen hebben geholpen om dit mogelijk te maken.

Alle medewerkers die speciale inspanningen hebben 
geleverd tijdens de kampeerperiode. 

• Alle gasten die veel begrip en respect getoond hebben 
voor de soms tijdelijk minder comfortabele situaties!

• Alle personen die mee geholpen hebben bij het schilde-
ren, de verhuis en het veelvuldig opkuisen!

De vernieuwde zaal tijdens de inhuldiging Een lekker buffet
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Een dag aan zee eind augustus 

Voor de derde keer heeft de vereniging 
“For a Better Life” ons uitgenodigd 
voor een dag aan zee. Op woensdag 
25 augustus zijn vanuit de verscheide-
ne Poverellohuizen weer 500 mensen 

vertrokken om er een zonnige en blije 
dag mee te maken. De plaats van 
afspraak was Poverello Oostende. 
Het begon al vanaf 10 uur met een 
koffie en ontbijtkoeken. Daarna kon 

men de stad intrekken of het strand 
verkennen. Sommigen woonden de 
Eucharistieviering bij. Tegen het 
middagmaal was iedereen ter plaatse 
om aan de tafel aan te schuiven. De 
maaltijd bereid door Compass group 
was heel lekker en de bediening door 
de medewerkers van “For a Better Life” 
waren top. We waren verrast dat deze 
grote groep toch zo snel bediend kon 
worden. In de namiddag was er tijd voor 
een wandeling op het strand en rond 
vier uur stond de koffie al weer klaar. 
Het was weer een mooie gelegenheid 
om met de grote Poverellofamilie eens 
samen te komen en elkaar te ontmoeten! 
Hartelijk dank aan iedereen die voor de 
500 aanwezigen van deze dag een echte 
feestdag heeft gemaakt! 

• Een speciaal woordje van dank voor Walter, onze 
schrijnwerker sinds vele jaren, die de laatste maanden 
o.a. ook het lokaal aan de straat nog vernieuwd heeft; 
Jef, die een deel van de elektriciteit op zich heeft 
genomen en ook aan Paul, die de werken technisch en 
administratief heeft opgevolgd. Hun kennis en inzet 
waren een grote steun!

• En natuurlijk zijn zo’n werken slechts mogelijk omdat 
vele mensen met ons meeleefden. Zonder hen die ons 
van op afstand aanmoedigden en steunden hadden 
we er niet aan kunnen beginnen. Ook zij hebben een 
belangrijke verdienste in het resultaat. 

Aan iedereen van harte dank! 
De vernieuwde keuken waar oven, fornuizen, braadpan en friteuse nu onder 
één dampkap staan.

Een lekkere maaltijd voor de 500 aanwezigen en een goed georganiseerde bediening.

Lourdes 
Een week samen naar Lourdes vertrek-
ken is een heel gebeuren. De reis op 
zich is al een avontuur en heel vermoei-
end maar eens men ter plaatse is wordt 
de vermoeidheid al vlug vergeten. Het 
comfort van de Cité helpt daar wel 
bij. Een week samen doorbrengen met 
mensen uit 11 verschillende Poverello-
afdelingen brengt ook heel wat nieuwe 

ontmoetingen teweeg. De eerste week 
waren we met 75 volwassenen, de 
tweede week met 39, voornamelijk 
kinderen en jongeren. 
De drie vorige keren waren we met 
300 tot 400 personen. Deze keer was er 
voor een andere formule gekozen. Het 
voordeel van een kleine groep is dat de 
activiteiten soepeler kunnen verlopen en 

het de organisatie eenvoudiger maakt. 
Ook heeft dit de kans gegeven om met 
de groep tot gesprek te komen. 
Naast het dagelijkse leven met het 
verblijf in de paviljoenen en de maal-
tijden in het restaurant waren er de 
terugkerende activiteiten zoals de 
vieringen in het heiligdom met de 
Eucharistieviering, de 
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kaarsjesprocessie, het bezoek aan de 
plaatsen waar Bernadette geleefd heeft … 
maar ook de wandeling, de tocht naar het 
meer van Lourdes, de daguitstap naar Saint-
Jean de Luz, de ontmoetingsavond met de 
andere groepen die in de Cité verbleven, de 
Eucharistieviering in de Schaapsstal en de 
afscheidsviering met pater Mark Kemzeke 
in de kapel van de Rozenkrans. De jongeren 
hadden een eigen programma waarin 
ook regelmatig spelactiviteiten waren 
opgenomen. 

Poverello: een leerschool! 
ZR. AQUINA, EEN MEDEWERKSTER UIT KORTRIJK AAN HET WOORD

Na een heel lange carrière als leerkracht in het secundair 
onderwijs, in ASO en TSO, waar men overwegend te maken 
heeft met geprivilegieerden, groeide in mij het verlangen om 
de tijd die mij nog gegund zou worden, in dienst te stellen van 
de “zelfkant” van de maatschappij. 

Die “zelfkant” kreeg een duidelijke naam en plaats toen ik, in 
een zondagsmis, het getuigenis hoorde van iemand die, totaal 
aan de grond na een burn-out in een gewaardeerde functie, 
door een simpele buurman meegenomen werd naar Poverello 
“om er een handje toe te steken”.

Met die man gebeurde toen wat onze stichter Jan Vermeire 
zelf meemaakte en neerschreef: “Het is de miserie en het 
lijden die mij de vreugde van de dienstbaarheid, het gebed en 
het geloof hebben leren kennen.”
Zo ontdekte ik Poverello en ben ik, elke week, een dag naar 
daar getrokken. Het is voor mij reeds vele jaren de mooiste 
dag van de week geworden en gebleven.

Wat mij vanaf het begin echt verbaasd heeft is de gemoede-
lijke sfeer die er meestal heerst. In de zaal wordt niet enkel 
gezellig gepraat, maar ook dikwijls gelachen. Zelden, zéér 
zelden, kan er een kleine spanning ontstaan (maar dat gebeurt 
toch ook in een gezin!) maar dat wordt geen drama. Er is 
altijd iemand in de buurt die het probleem poogt op te lossen.

Tussen de medewerkers leeft er echte vriendschap. Er is geen 
afgelijnde taakverdeling. Iedere nieuwkomer kijkt aanvan-
kelijk een beetje “de kat uit de boom” en vindt vlug zijn 
plaats, volgens eigen kunnen. Daar is immers een fantastische 
variatie aan taken, vanaf het onthaal aan de deur, tot en met 
de schoonmaak op het einde van de dag, met alles wat daar-
tussen ligt om, van 12 tot 14u, soms tot 90 hongerige magen 
te vullen. En dagelijks gebeurt hier het Wonder van Kana: wat 
“gewoon” kon zijn als water wordt heerlijk als wijn, door de 
liefde waarmee het bereid en geserveerd wordt.

Achter de schermen is er ook het werk dat minder gezien 
wordt: de boekhouding, de boodschappen, de vele vragen om 
“iemand die komt vertellen over Poverello” ,de gesprekken 
met geïnteresseerden,… 

Jan Vermeire spreekt van “de thermometer van het engage-
ment, van het delen, van de liefde.”
Onze thermometer staat niet altijd op de aangenaamste tempe-
ratuur. Ook elk van ons heeft betere en minder goede dagen, 
eigen gezondheid, problemen thuis, meer of minder geduld… 
Wij zijn “maar mensen”, en gelukkig hebben de “anderen” 
veel geduld met ons! En de boer, hij ploegde voort!” Nooit 
gaat een dag voorbij zonder dat iemand van de gasten nadruk-
kelijk zijn dank verwoordt: “Wat zouden wij doen zonder 
Poverello?” Dat is een hart onder de riem.

De religieuze dimensie van Poverello komt het sterkst naar 
boven in de koffiepauze die de medewerkers nemen in de 
voormiddag. Daar wordt samen gebeden, worden speciale 
intenties naar voor gebracht: kommer, ziekte, andere 
problemen bij medehelpers en gasten…Wie lijden te dragen 
heeft weet dat wij allemaal mee-leven en mee-dragen.

Maar ook bij onze gasten leven diepere vragen dan die om 
voeding en kleding. Het zijn vragen omtrent onze motivatie 
en onze krachtbron. Ook voor hen is het niet vanzelfspre-
kend dat, elke dag, zoveel mensen klaar staan om voor hen 
te zorgen, om aandacht te hebben voor hun kleine en grote 
pijnpunten…

Een vraag van onze kant als “Heb je het gevoel dat die 
gebroken arm aan het genezen is?” of “Is het morgen dat je 
om de uitslag van het onderzoek naar de dokter mag?” geeft 
hen wellicht wat warmte aan het – meestal eenzame – hart.

De dienst aan het onthaal, waar de gasten heel even “alleen” 
zijn en niet gehoord worden door de anderen, is een bevoor-
rechte plaats. De aankoop van bonnetjes voor maaltijd en 
drank gaat vrij vlug… Maar een zeldzame keer gooit een 
gast daar, zomaar, een korte vraag. “en gelooft gij in iets?”. 
Die vraag kreeg ik zelf reeds drie keer, met precies hetzelfde, 
korte zinnetje. Mijn antwoord is dan “Nee, ik geloof niet in 
Iets, ik geloof in Iemand” 
Hier hoop ik dat die Iemand zelf mijn antwoord zal 
aanvullen. 
Poverello is een zegen, niet enkel voor eenzame mensen met 
hongerige magen, maar voor iedereen die er binnenkomt. Wie 
is het die krijgt, en wie is het die geeft???

Een groepsfoto tijdens de terugreis
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Kerstdag en Nieuwjaar in Poverello 
Het jaar loopt weer ten einde. In Poverello is dit een drukke 
periode. Voor wie in nood zijn is dit een nog pijnlijker tijd. 
De koude van de winterdagen maar ook de sfeer van de 
feestdagen maakt voor sommigen de eenzaamheid 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.
In de verschillende Poverellohuizen is het kerstfeest reeds 
jaren een traditie. Er wordt lekker gegeten en er wordt ook 
voor animatie gezorgd. 
We willen graag iedereen bedanken die tijdens de komende 
feestdagen zal helpen. Ook een hartelijk ‘dankjewel’ aan 
iedereen die in het afgelopen jaar, op de een of andere manier, 
meegebouwd heeft (letterlijk en figuurlijk) 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 iedereen die u dierbaar is wensen we: Zalig 
Kerstfeest en een vreugdevol 2016! 

De Kampen
De vakantie is al een tijdje 
voorbij. De Poverello-
ponykampen in de Ardennen 
zijn weer achter de rug. Voor 
de vele kinderen is het een 
unieke ervaring om daar samen 
met andere kinderen, die ze 
nog niet kennen, een weekje 
door te brengen. Het eigene 
van de kampen, het familiale 
karakter, het kader waarbinnen 
alles gebeurt, de natuur met de 
vijver en het bos, de pony’s, het 
verblijf in de chalet, het samen 
aan tafel gaan, de begeleiding 
door jongeren, de aanwezigheid 
van zr. Nera, opa Leon … dat 
alles draagt zeker bij tot het 
welslagen.

De jonge leiding, van wie de meesten zelf als kind meerdere 
jaren zijn meegekomen, vinden het best wel leuk om nu voor 
anderen te kunnen zorgen. Zij doen echt hun best. Voor hen 
is het een goede oefening om verantwoordelijkheid te leren 
dragen, om aandacht te hebben voor anderen en rekening te 
houden met hun mogelijkheden en wensen. Een oefening in 
dienstbaarheid en een kans om in het zorgen voor anderen 
vreugde te ontdekken. Hun eigen ervaringen als kind op kamp 
zijn daarbij een goede hulp. Op deze manier groeit er een 

zekere traditie en gewoonte die het kader vormen waarbin-
nen alles verloopt. Dit wil niet zeggen dat er geen evolutie 
mogelijk is maar in het belang van de kinderen moeten 
we blijven toezien op belangrijke punten, als veiligheid, 
voldoende rust, eerbied voor de natuur, respect en vriend-
schap onder elkaar. 
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De Poverello- ponykampen (juli - augustus 2016!)
Deze kampen worden georganiseerd op het vroegere domein van Jan Vermeire, midden in de natuur. De klemtoon ligt op het 
leren omgaan met een pony en niet op het zo snel mogelijk leren paardrijden. Het contact met een pony, er mee praten, hem 
strelen, hem leren verzorgen, zijn 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 ook andere activiteiten georganiseerd: tochten in de natuur, spel en sport, 
knutselen, zwemmen, bosspel, zang… Bij warm weer zorgt de vijver op het domein voor de nodige verfrissing. 
Het samenleven is tijdens deze dagen van groot belang want het slagen van een kamp is het werk van iedereen die er bij is! We 
willen het familiale karakter van de kampen behouden en opteren daarom voor kleine groepen van een 15-tal kinderen/jongeren 
en we hechten er veel belang aan dat vriendschap en dienstbaarheid een concrete invulling krijgen. Bij de avondsluiting maken 
we het even stil voor bezinning en gebed.

Enkele data: 
• Vormingskamp leiding: 3 juli - 8juli
• Ponykamp voor 3de, 4de en 5de leerjaar: 

 10 juli – 15 juli 
 24 juli –29juli  
 14 aug – 19 aug

• Ponykamp voor 6de leerjaar + 1ste secundair: 
 17 juli – 22 juli 
 7 aug – 12 aug 
 21 aug – 26 aug

• Praktisch:  
De kampen beginnen op zondag om 17u en eindigen op vrijdag om 16u. De ouders brengen de kinderen en halen die ook 
af. De prijs voor het kamp bedraagt 95 €. Inschrijven vóór begin juni door overschrijving van de som op rekening: BE49 
0012 4668 0271 van Poverello afd. Tielt met vermelding: naam en voornaam kind en datum van het kamp. Sommige 
weken zijn vlug volgeboekt. Voor meer informatie: Zuster Nera, Poverello Tielt, tel. 0473/48.16.06 

• Wil volgende strook invullen, ondertekenen en opsturen naar Poverello, Nieuwstraat 19, 8700 Tielt of naar  
tielt@poverello.be. 

Ik schrijf in voor: ponykamp van .... /.... /.... tot .... /.... / .... 

Naam:  .................................................................................................................................................................................................
Adres:  .................................................................................................................................................................................................
School:  .............................................................................................. Leerjaar:  ................................................................................
Tel.:  ................................................................................................... Geboortedatum:  .....................................................................

Handtekeningen en namen ouders: 
.............................................................................................................................................................................................................

Andere activiteiten voor jongeren: 
• Kerstfeest voor de jongeren in Poverello Tielt: zon. 27 dec van 10u30 tot 17u. Wie komt geeft een seintje voor 20 dec. 
• Weekend voor nieuwe leiding 5-7 februari (krokusvakantie)
• Weekend voor gevorderde leiding met opmaken van het programma voor de zomerkampen: 8-10 april (paasvakantie)
• Jongeren die tijdens de jaarlijkse Poverello samenkomst in Banneux op 30 april willen meehelpen bij het bedienen van 

de maaltijd mogen zich altijd aanmelden. 
• Banneux - tweedaagse voor jongeren en kinderen vanaf 2de leerjaar: woensdag 4 mei – vrijdag 6 mei. Prijs: 35€.
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Ontmoetingsdag voor vrijwilligers en kandidaat 
vrijwilligers op zaterdag 19 februari te Brussel 
Op 14 november kwamen we samen met vrijwilligers uit de 
verscheidene huizen om na te denken en van gedachten te 
wisselen over het onthaal in Poverello. Het thema van die dag 
was: “Hoe kunnen we als vrijwilliger op een zinvolle manier 
aanwezig zijn in Poverello?” Het werd duidelijk dat respect, 
discretie, geduld en hartelijkheid heel belangrijk zijn maar 
ook dat we bij elkaar moeten te rade gaan, elkaar moeten 
steunen en inspireren omdat we het samen moeten doen. Eén 
dag in Poverello komen meehelpen is heel verdienstelijk maar 
op zich niet zo moeilijk. Gedurende maanden en jaren het 
Poverello-onthaal waarmaken vraagt heel wat meer organi-
satie en visie. En juist die continuïteit is de grootste verdien-
ste van een Poverellowerking omdat het ook de kans biedt 
om elkaar op lange termijn, met vallen en opstaan, te leren 
kennen, helpen en graag zien! Zo kunnen relaties groeien. 
Om die continuïteit te realiseren is samenwerking van groot 
belang en een werkpunt voor elke vrijwilliger! Voor ons 
waren anderen werkzaam en ook als wij er niet meer zijn 
zullen anderen het werk verderzetten. Elke vrijwilliger dient 
open te staan voor nieuwe medewerkers; van iedereen wordt 
flexibiliteit gevraagd; afspraken moeten worden nageleefd om 
een zekere eenvormigheid in de werking te bewaren. 
De volgende ontmoetingsdag heeft daarom als thema: de 
gemeenschap. Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking 
verbeteren ten bate van zowel onze gasten als de vrijwilliger . 

Deze dag heeft plaats ZATERDAG 19 FEBRUARI IN 
POVERELLO BRUSSEL (Huidevetterstraat 126b)

10u30 Onthaal met koffie
11u00 Verwelkoming en uitwisseling van  

Poverello-ervaringen. 
12u15 Middagmaal (boterhammetjes meebrengen, koffie 

en soep worden voorzien).
13u15 Keuze tussen: groepsgesprek of gebed met 

Poverello-jongeren.
14u00 Reacties in grote groep 
15u00 Eucharistieviering
16u00 Tas koffie en terug naar huis

Wil, om praktische redenen, voor 12 februari per afdeling 
inschrijven. Een dag waar we tijd en ruimte maken om 
elkaar te ontmoeten, bij elkaar steun en inspiratie vinden 
voor ons engagement, en samen herbronnen om verder te 
bouwen aan een respectvol en vriendelijk onthaal!

Onze internationale jongeren gemeenschap! 
Elk mensenhart is een bron van waaruit liefde kan ontsprin-
gen. Wanneer we ons vrij maken van de wereldse idealen 
en zorgen, kan de liefde van de Heer naar boven stromen. 
Als deze bronnen elkaar vinden en samen een weg zoeken 
ontstaat een nieuwe rivier. Door de mensen die zich samen 
met respect en eerbied inzetten voor de meest gekwetste 
medemens, is Poverello als een kleine rivier geworden. 
Met de internationale jongerengemeenschap is er een nieuwe 
bedding ontstaan. Niemand moet komen, niemand ligt vast 
met contracten, beloften of geloften en toch blijft de jonge-
rengemeenschap leven en groeien. Sommigen gaan terwijl 
anderen komen. Wie is de volgende die contact opneemt 
? Hoe zal zij of hij dit kleine gebeuren midden in Brussel 
ontdekken ? Wat zal haar of hem aanspreken in deze nederige 
vorm van dienstbaarheid aan de behoeftigen van onze samen-
leving ? Op geen enkele van deze vragen kennen wij het 
antwoord. We voelen ons klein in dit gebeuren. We proberen 
het mogelijk te maken. We staan zelf verwonderd. Het is Zijn 
werk en wij zijn de loopjongens. Daarom durven we erin 
geloven, vol vertrouwen, zonder te weten waarheen het ons 
zal leiden! 

Hoe hadden wij Andy uit de VS op het spoor kunnen 
komen? Konden wij Mei Mei in Hongkong gaan zoeken? 
Uit Duitsland vonden Laura, Sarah, Rosaria, Malena de weg 
naar Poverello zonder dat ze elkaar kenden. Uit Frankrijk 
Timothée, Ilan en Jean-Pierre, uit Hongarije Luca en Balazsh, 
Marta uit Polen, Rutger en Samuel uit Nederland, Maria 

uit Roemenië, Sorcha uit Noord Ierland en af en toe komen 
ook ongeren uit België voor één of meerdere dagen aanslui-
ten. Velen van deze jongeren leefden en werkten meerdere 
maanden mee in de Taizé-gemeenschap. Hun zoektocht bracht 
hen tot in Poverello en zal wellicht van hieruit verder gaan … 
een stukje van hun levensweg delen ze met ons. 
Naast het dagelijkse gebed, geïnspireerd door het Taizé-
gebed, helpen zij mee in het onthaal en doen verschillende 
taken. Soms gaan ze per twee meehelpen in andere afde-
lingen. Wanneer er groepen komen voor een getuigenis of 
jongeren voor een sociale stage, helpen ze bij het onthaal 
van deze jongeren en vertellen waarom ze een tijdje komen 
meeleven en meewerken in Poverello. Die getuigenis gebeurt 
meestal in het Engels en spreekt de jeugdige toehoorders echt 
aan. 

Wie hier meer wil over weten kan terecht op: 
www.poverello.eu, via facebook op: www.facebook.com/
The-Poverello-Community-Project. Wie overweegt om een 
tijdje (enkele dagen, enkele weken, enkele maanden ) mee 
te leven in deze internationale jongerengemeenschap kan 
contact opnemen met zuster Bep via: sister.bep@poverello.be. 

De jaarlijkse Poverello samenkomst in Banneux gaat 
door op zaterdag 30 april 2016.
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Getuigenis van Sarah.
Ik verbleef tien dagen in het Poverellohuis. Tien wondermooie 
dagen. 
Poverello is een plek in Brussel waar je een schat kan vinden. 
Toen ik daar was waren we zes jonge internationale vrijwilli-
gers in de jongerengemeenschap die zes weken daarvoor was 
gestart. We deelden het dagelijks leven en het gebed. Tijdens 
mijn verblijf was het onze taak om het restaurant te schilderen. 
Daarnaast hielp ik ook mee bij het bedienen van de maaltijden, 
stond ik in de bar om koffie te schenken en deed ik wat huis-
houdelijk werk.
Toen ik er aankwam werd ik open en vriendelijk onthaald door 
de andere jongeren, door de vrijwilligers en door de bewoners. 
Deze verwelkoming zorgde ervoor dat ik me onmiddellijk 
thuis voelde en ik wist van bij het begin dat het een mooie 
ervaring zou worden.
De tijd die ik doorbracht in Poverello, de tijd die ik deelde met 
de mensen daar, was als een levensschool. Ik wist uit vroegere 
ervaringen in Taizé dat het gemeenschapsleven mij boeit en 
ik ben werkelijk dankbaar dat ik ook het gemeenschapsleven 
in Poverello heb kunnen meemaken. In gemeenschap leven 

betekent voor mij helemaal 
jezelf zijn en een echt contact 
hebben met de anderen. Ik ben 
blij dat ik er dit contact heb 
ervaren. 
Het leven in Poverello en het deelnemen aan het dagelijkse 
leven was heel verrijkend voor mij. Het is moeilijk om dit 
in woorden weer te geven maar ik ontdekte dat Poverello 
een plaats is waar de andere verwelkomd wordt zoals hij is, 
zonder dat er getracht wordt hem of haar te veranderen. Het 
is bijzonder om dit in de praktijk te beleven. Het is een plaats 
waar men samen leeft en ik weet dat samen zijn deugd doet. 
Het is een plaats waar we van elkaar kunnen leren. 
Ik ben heel gelukkig en dankbaar voor de tijd die ik daar 
heb doorgebracht en voor alle mensen die ik er heb ontmoet. 
Nogmaals dank omdat iedereen mij zo vriendelijk ontvangen 
heeft en mij aanvaard heeft zoals ik ben . 

“Waar je schat is, zal ook je hart zijn.” (Mt. 6;21) 

Onze overledenen
Beste Philippe (medewerker in de Poverello-afdeling aan het 
Noordstation), 
We hebben elkaar ongeveer tien jaar geleden leren kennen. 
Voor mij is dit een waar geluk, het maakt me blij. We hebben 
dikwijls samengewerkt, vooral in de keuken om de frieten te 
bakken; jij was de specialist van het huis. 
Je lach, je optimisme, je vreugde, je interesse voor je 
medemens maakten van jou een belangrijk persoon in onze 
ploeg. Je liet je niet pramen om, na een lange werkdag in 
de keuken, samen met ons een tripel van Westmalle te gaan 
drinken. En dan heeft de ziekte je aangetast. Moedig ben je 
blijven komen tot je krachten helemaal op waren. Nu vervoeg 
je je echtgenote, drie jaar na haar vertrek. Wees in vrede en 
herinner je de zinnetjes die je zeker dikwijls als scout hebt 
gezongen: “Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend, dra zien 
w’elkander weer! Zodra de lente komt in ’t land, zien wij 
elkander weer!” 

Op 5 december overleed Mieke Rogiest, (weduwe van Robert 
De Baets). Zij werd 95 jaar. Mieke was, samen met haar echt-
genoot Robert, bij de stichters van Poverello Gent.
Wat ons vooral bij zal blijven is haar warme glimlach, haar 
volle inzet, het enthousiasme waarmee zij Poverello nauw in 
haar hart droeg. De tekst op haar bidprentje vat kernachtig 
samen hoe Mieke werkelijk was:
“We zullen haar blijven herinneren als een diepgelovi-
ge vrouw, vol vertrouwen in de goedheid en de liefde van 
de Heer; altijd klaar voor een babbel en om een troostend 
woordje te schrijven; in alles geïnteresseerd… Haar leven 
was geïnspireerd door het evangelie. Het stond in teken van 
dienstbaarheid voor de maatschappij…. Naastenliefde was het 
sleutelwoord”.
Dank, Mieke, dank voor alles…

Eric is onverwacht overleden in Poverello Banneux. Hij 
woonde reeds vele jaren bij ons. Na zijn plotse dood zijn allen 
samen gekomen rond hem en hebben hem toegesproken met 
woorden als: 
Dank u wel Eric. In die zes jaren dat je in Poverello verbleef 
zijn er onder ons discrete maar sterke banden gegroeid. 
We zullen je missen. Je glimlach naar de andere, je weerke-
rende vragen: hoe gaat het? Is hij weg? Heb je gegeten? 
Je was dienstbaar en bereid om boodschappen te doen voor 
wie erom vroeg.
Na de maaltijden was je dikwijls de eerste om op te staan en 
aan de afwas te beginnen.
In het koor nam je met je mooie stem de mannen op 
sleeptouw. Het zingen in groep maakte je zeer gelukkig 
en blij. Na elke repetitie zingt het koor een refreintje als 
afscheidslied, een tot weerzien. Rond de kist hebben we het 
ook gezongen: Laudato si, ô mi Signore, om dank u wel te 
zeggen Eric. Om de Heer te danken voor de ‘Eric’ die jij voor 
ons bent geweest. 

Ook in Banneux overleed vrij onverwacht Georg. Hij mocht 
het hospitaal verlaten maar kreeg koorts en diende toch te 
blijven. In de nacht is hij dan plots overleden. Georg was 
reeds vele jaren een bewoner in Banneux. Zijn ziekte, zijn 
handicap waardoor hij in een rolstoel zat, zijn sterke karakter 
maar ook zijn positieve ingesteldheid maakten dat hij er altijd 
maar voor bleef gaan en niet onopgemerkt bleef. Poverello 
was voor hem zijn thuis geworden. Hij was sterk omringd 
door zijn familie vooral de laatste jaren en zijn zonen waren 
zeer belangrijk voor hem. Op zijn begrafenis, voelden we 
enerzijds de onmacht dat we niet meer voor hem hebben 
kunnen doen en anderzijds een dankbaarheid om Georg te 
hebben gekend en een stukje van zijn levensweg te hebben 
meegemaakt. En nu zal hij onthaald worden door de Heer, iets 
waar hij vol vertrouwen in geloofde. Het ga je goed Georg!


