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Beste Poverellovrienden,
Ik vertel u geen nieuws wanneer ik 
schrijf dat onze wereld voor enorme 
uitdagingen staat. Om er maar enkele 
op te noemen : de milieuvervuiling 
en de opwarming van onze planeet, 
de gebieden waar oorlog en spannin-
gen zijn waardoor zovele mensen op 
de vlucht slaan, de grote ongelijkheid 
tussen arm en rijk en de vele mensen 
zonder werk… Deze problemen 
probeert men op lokaal niveau in te 
dijken en aan te pakken maar steeds 
meer stellen we vast dat vele van deze 
problemen eigenlijk afhankelijk zijn 
van wat er op het Europees niveau of op 
wereldschaal gebeurt. 
De vele politieke bestuurders proberen 
de schade te beperken en oplossingen 
voor te stellen. Het gaat dus van het ene 
top overleg naar de andere conferentie. 
Men zoekt naar toenadering en probeert 
tot aanvaardbare compromissen te 
komen. Akkoorden die nadien wel eens 
op verschillende manieren worden 
geïnterpreteerd. 

Wat of wie is eigenlijk de oorzaak van 
de wereldproblemen ? Het lijkt me wel 
de mens te zijn die steeds meer wil en 
wiens honger nooit verzadigd blijkt. De 
groten eten de kleinen op. Zo worden 
de groten steeds maar groter en de 
kleinen steeds maar talrijker. Een strijd 
waarin we worden meegezogen en 
vooruitgeduwd.
Jaren geleden, wanneer ik in de 
humaniora zat, leerde ik in de lessen 
geschiedenis enkele uitspraken. Toen 
dacht ik echt dat men toen over vroeger 
sprak : ‘Het recht van de sterkste, Het 
doel heiligt de middelen, Verdeel en 
heers, Brood en spelen’. Nu heb ik de 
indruk dat dit actueler is dan ooit. 
Maar wat kan een gewoon mens doen ? 
Zou men niet hopeloos worden van alle 
deze problemen waarvan we dagelijks 
in de nieuwsberichten nieuwe feiten te 
horen en te zien krijgen? Krijgt men 
niet de neiging om te denken: ‘zolang 
het hier maar goed gaat’ of ‘hopelijk 
duurt het nog mijn tijd’? 

Ook in Poverello zal men wel eens 
zeggen het is maar een druppel op een 
hete plaat. Het is niet de oplossing. 
Maar voor de persoon die op ons 
afkomt kan het echter wel het verschil 
maken. We kunnen niet de grote wereld 
veranderen maar wel iets veranderen in 
het leven van de mensen om ons heen. 
Weet dat elke bloeiende bloem, ook 
degene die in een vergeten hoekje staat, 
de wereld mooier maakt.
Weet dat elke zingende vogel, ook 
al hoort niemand zijn gezang, zijn 
‘roeping’ volgt. 
Weet dat elke helpende mens, zelfs al 
blijft zijn gebaar verborgen of misbe-
grepen, de wereld beter maakt. 
Openen we onze ogen, oren en 
hart zodat deze gebeurtenissen ons 
kunnen raken ? De bloeiende bloem, 
de zingende vogel en de dienstbare 
medemens, kunnen ons inspireren en 
in ons de bron van eenvoud en vreugde 
aanboren: de verbondenheid met onze 
Schepper. 
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Neen, dit gaat niet vanzelf. Deze keuze 
gaat helemaal tegen de stroom in. 
Vandaar ook dat het zo noodzakelijk is 
om met gelijkgezinden op weg te gaan. 
Dit is wat we in Poverello dagelijks 
proberen, met veel vallen en opstaan. 
Het is een keuze en een kunst om, 
ondanks zorgen en ontgoochelingen, 

oog en oor te blijven hebben voor 
het vele mooie en het goede dat om 
ons heen gebeurt. Onze samenleving 
wordt gedragen door de vele mensen 
die dagelijks met respect en op een 
hartelijke manier klaarstaan voor wie 
hulpbehoevend is : kinderen, zieken, 
gekwetsten, bejaarden en eenzamen. 

Hun nabijheid doet de zon schijnen in 
het hart van wie ze tegenkomen. Het 
zijn redenen om te danken en vreugde-
vol te zijn, hoopvolle mensen ! 
Zalig Pasen !

Johan

Poverello-
Nieuws 

Het Poverellokrantje wordt 
graag en gratis opgestuurd 
naar ongeveer 35.000 
personen die meeleven met 
het Poverellogebeuren. Het 
krantje wordt ook verstuurd 
naar meer dan 2000 mail-
adressen. Een nieuw adres, 
een wijziging of schrapping 
van een adres, kan het best 
naar krantje@poverello.be 
gestuurd worden. Ook via 
de post kunnen nieuwe of 
aangepaste gegevens naar 
Poverello gestuurd worden 
: Poverello-tijdschriftje, 
Zuinigheidsstraat 4 te 1000 
Brussel. Adreswijzigingen 
via de telefoon proberen we 
zoveel mogelijk te vermijden 
omdat de kans op vergissin-
gen dan veel groter is. 
Al deze adressen worden zo 
goed mogelijk bijgehouden 
maar het blijft natuurlijk ook 
een hele opdracht. Dank u 
wel voor uw begrip wanneer 
er toch vergissingen in uw 
gegevens zijn terechtgeko-
men en dank u wel voor uw 
medewerking door ons te 
helpen om de fouten eruit te 
halen. 

Onze overledenen
Beste vriend René,
Ik ben speciaal gekomen om van jou afscheid 
te nemen. Ik ken je van je 12 jaar en dus 
meer dan 60 jaar. Ik kende gans je familie. 
Wij zijn samen soldaat geweest en wij zijn 
getrouwd met één dag verschil. Ik ben naar 
Brussel gekomen in 1978 en één van de eerste 
personen die ik daar zag was jij. Ik vroeg me 
af wat je kwam doen in Brussel. Ik heb met 
het geld dat ik had een stootkar gekocht. Wij 
hebben samen afbraakwerken gedaan in leeg-
staande huizen en er koper, lood en zink uitge-
haald. Wij hebben veel gedronken en hadden 
veel plezier met de moppen die ik vertelde 
maar wij hadden ook veel miserie. Op René 
kon je altijd rekenen, dag en nacht. Je was 
mijn beste vriend, vaarwel René.”

Leon.

Jerome (79j.) kwam sinds vele jaren naar 
Poverello. Hij was er dikwijls bij wanneer 
er boodschappen moesten gedaan worden. 
Zijn taak als kerkwachter in de parochiekerk 
op het Vossenplein heeft hij ook gedurende 
vele jaren trouw volgehouden. De uitstappen 
naar Banneux en Lourdes waren voor hem 
feestdagen. De laatste jaren verbleef hij in 
het bejaarden tehuis en kreeg hij regelmatig 
bezoek vanuit Poverello. Op deze manier bleef 
de vriendschapsband bestaan. 
De begrafenis in de kerk, waar hij uren en 
dagen had doorgebracht als kerkwachter, 
was een familiaal gebeuren. Zijn schoonzus 
en zijn neef brachten een mooie getuigenis 
vanwege de familie maar ook de familie van 
de parochie en van Poverello waren talrijk 
aanwezig. Bedankt Jerome, voor wat je hebt 
gedaan en voor wie je was!  

Bernard (82j.),
Jij bent geboren en getogen in West-
Vlaanderen in de grenstreek met Frankrijk, 
vandaar ook dat Frans jouw tweede moeder-
taal was. Je was een stille; geen man van grote 
woorden en zoals zo vele streekgenoten ben jij 
eind de jaren negentig in Brussel neergestre-
ken vanuit Turnhout samen met jouw boezem-
vriend “ Stafke”. Die periode herinner ik mij 
niet zo goed, maar de verhalen die ik van 

jullie beiden gehoord heb spreken duidelijke 
taal. Jij en Stafke waren echt onafscheidelijke 
vrienden, die steeds allerlei grappen uithaal-
den. Zo is mij verteld dat op een dag Stafke 
in het ziekenhuis was opgenomen, en ja, je 
deed er alles aan, zelfs je laten brengen met de 
“100”, om bij jouw vriend te zijn.
Vele andere vrienden zijn je voorgegaan: 
Albert, je tafelgenoot in de Tanneur, Borek, 
jouw kaartmaatje in de economie, Nicolay de 
Griek, je tafelgenoot in home Ste-Gertrude.
Bij toeval leerde ik jou beter kennen. Je was 
gevallen en je arm was gebroken; ik samen 
met jou naar de “ spoed “ in St.-Pierre. Het 
wachten werd jou teveel, je liep heen en weer 
en op zeker moment was je verdwenen. Toen 
ik je eindelijk terugvond had je de keuze: 
“Bernard je keert naar de “spoed” terug met 
mij of ik kijk nooit meer naar jou om” …  en 
ja, het werkte.
De laatste jaren kreeg je meer problemen 
met de gezondheid en heb je lange tijd in 
“Pacheco” verbleven; de laatste 5 jaren was 
jouw thuis “Home Ste-Gertrude “ geworden. 
In die periode werd er opnieuw contact gelegd 
met jouw zoon Johnny, en kon je de laatste 
paar jaren toch nog genieten van de hereni-
ging en het samenzijn. Hij kwam jou geregeld 
bezoeken en met je verjaardag was er taart 
of een etentje. Je mocht ook geregeld bezoek 
ontvangen van medewerkers van Poverello. 
Die vele bezoekjes deden jou enorm deugd. 
Als ikzelf op bezoek kwam dronken we samen 
iets in de cafetaria; dikwijls kwam je vriend 
Nicolay, die als gastarbeider in de mijnen 
gewerkt heeft, erbij zitten en werd er gezellig 
gebabbeld over vroeger. Als ik wegging zei je 
steeds: ” Frida, ik ga mee naar buiten met jou, 
hou je goed, doe de groeten aan Johnny en…   
wanneer kom je terug. “
Het ging de laatste tijd steeds wat minder goed 
met de gezondheid en werd een opname in 
St.- Pierre noodzakelijk. Je had zeker nooit 
in gedachten dat er geen terugkeer meer zou 
geweest zijn.
Ik ben blij jou zo vele jaren gekend te hebben, 
Bernard, ik zal je enorm…enorm missen.

Frida
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Een kleine documentaire over Poverello
Deze Engelstalige documentaire (10’) 
met Nederlandse ondertitels over het 
leven van de internationale jongerenge-
meenschap in Brussel kan je bekijken 
via volgende link : 
http://bit.ly/poverello-docu
Hieronder laten we Piet, die de docu-
mentaire heeft gemaakt, aan het woord. 

Mijn naam is Piet van Steen, 22 jaar en 
ik woon in Breda. Na mijn opleiding 
International Media & Entertainment 
Management ben ik begonnen met mijn 
eigen video-productie bedrijfje. Dit 
gaat erg goed maar ik ben toch op zoek 
naar meer uitdaging. Na lang twijfelen 
heb ik besloten om mij aan te melden 
voor de Film Academie in Amsterdam. 
Voor deze opleiding wordt echter niet 
iedereen aangenomen. Je moet een 
motivatie en 15 minuten aan beeldmate-
riaal opsturen; op basis daarvan kiezen 
ze 6 studenten uit die de opleiding 
mogen volgen. Die uitdaging ben ik 
aangegaan!

Voorheen heb ik al meerdere korte films 
gemaakt die ik zou kunnen inleveren. Ik 
wilde liever iets persoonlijks inleveren, 
iets wat ik zelf heb gemaakt en niet 
in een filmteam. Een documentaire is 
daar perfect voor. Je kan hierin zelf een 
verhaal vertellen en het zelf op beeld 
zetten. Ik had nog nooit een docu-
mentaire gemaakt, dus waar moest ik 
beginnen? Ik ging op zoek naar een 
onderwerp dat ikzelf erg interessant 

vind zodat ik er mij kon in verdiepen. Ik 
wilde iets origineels. Je ziet veel docu-
mentaires over mensen die ziek zijn, de 
nare toestand in de wereld, beroemdhe-
den. Dit wilde ik niet doen, ik zocht iets 
bijzonders. Opeens kwam ik via mijn 
tante, Zuster Bep, terecht bij Poverello 
in Brussel. Hier werkt zij samen met de 
jongerengemeenschap van Poverello. 
Ze vertelde wat ze er doet en hoe het 
precies gaat in Poverello; dat raakte me. 
Ik vroeg of ik langs kon komen om meer 
te mogen ontdekken over deze plek en 
hier een documentaire van te maken.

Voor 5 dagen was ik in Brussel bij 
Poverello. Ik heb erg veel gehoord en 
gezien. Ik ben er neutraal in gestapt 
en heb alles op me af laten komen. 
Voorheen wist ik nog niet precies hoe 
de documentaire zou gaan lopen en wat 
het verhaal zou worden. Ik wilde me 
vooral richten op de jongeren die er als 
gemeenschap leven. Wat ze doen en 
waarom ze hier zijn. Ik heb samen met 
de jongeren geleefd en ervaren hoe een 
week er voor hen uitziet. Van de taken 
die ze uitvoeren tot het gebed, wat ze 
dagelijks drie keer doen. Ik vond het 
heel bijzonder om te zien hoe iedereen 
zich inzet voor de ander. Het maakt 
niet uit wie je bent, wat je doet of wat 
je achtergrond is. Iedereen is welkom 
bij Poverello, je wordt met open armen 
ontvangen. Als je ziet hoe fijn de vrij-
willigers het vinden om in Poverello 
te zijn, om andere mensen te helpen 

dan werd ik daar heel gelukkig van. 
Elke dag heb ik 3 keer meegedaan met 
het gebed; hier zingen de jongeren de 
Taizéliederen. Het was erg mooi om dit 
mee te maken, je voelt de samenhang 
tussen de jongeren. Ik was voorheen al 
een paar keer in Taizé geweest, het was 
dus erg herkenbaar maar toch anders, 
het was intiemer. Af en toe was het ook 
moeilijk om de camera te pakken en 
te gaan filmen, je bent dan meer bezig 
met het gezelschap. Je zit er midden 
in en door de camera te pakken moet 
je er even uitstappen. De privacy van 
de mensen wil je natuurlijk respecte-
ren; opeens een camera voor de neus 
schrikt mensen af; dat was soms lastig. 
Wanneer is iets wel te filmen, wanneer 
niet? Toch heb ik hele mooie beelden 
kunnen filmen.

Tijdens de montage is het verhaal 
eigenlijk tot stand gekomen. Ik had veel 
materiaal opgenomen, drie interviews 
met twee jongeren en Johan. Totaal 2 
uur aan interviewmateriaal, wat uitein-
delijk 10 minuten is geworden. De 
grootste uitdaging was om uiteindelijk 
de beste informatie eruit te halen. Dit 
was erg lastig omdat er heel veel mooie 
dingen gezegd werden. Daarnaast 
moest het natuurlijk ook een lopend 
verhaal worden waar ieder deel op 
elkaar aansluit. Na 3 volle dagen in de 
montagekamer de beelden opnieuw en 
opnieuw te hebben bekeken was het 
verhaal rond. Aan het begin wilde ik een 
korte uitleg over wat Poverello precies 
is en wat de taken zijn van de jongeren 
die ik gesproken heb. Daarna ben ik wat 
dieper gegaan en gefocust op het gebed, 
vooroordelen hebben, het helpen van 
andere mensen. De mooiste momenten 
heb ik eruit kunnen halen en alles 
samen tot een verhaal weten te brengen. 
Nu was ik pas op de helft met de docu-
mentaire. Alle snijshots en beelden 
moesten nu toegevoegd worden zodat je 
ook letterlijk ziet waar men over vertelt. 
De kleuren moesten aan de beelden 
worden toegevoegd (grading) en niet te 
vergeten de mooie muziek om de docu-
mentaire compleet te maken. Het was 
nog hard doorwerken aangezien de film 
29 februari ingeleverd moest zijn voor 
de filmacademie. Dit is gelukt! Ik heb al 
veel positieve reacties mogen ontvangen 
en hoop dat deze documentaire, dit 
verhaal, deze plek gehoord en gezien 
mag worden door veel mensen. 
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Getuigenissen van jongeren  
(David, Luiz, Tobias en Marketa)
Als ploegleider bij de voortrekkers 
van de Europa-Scouts ben ik enorm 
blij dat we  onze derde pijler van de 
voortrekkers, Dienstbaarheid, kunnen 
beleven bij Poverello. Naast onze vele 
trekking-WE’s hebben we ongeveer 
iedere maand een dienstbaarheidsacti-
viteit in Poverello te Brussel. Het feit 
dat Poverello met daklozen werkt  is 
« avontuurlijk » voor mannen van 17 
tot 20 jaar. Ze kunnen er kennis maken 
met de niet zo roosgekleurde realiteit 
van de straat en tegelijkertijd met de 
schone realiteit van het gemeenschaps-
leven van Poverello en de Poverello-
jongerengemeenschap. We worden 
telkens met open armen ontvangen door 
onze vrienden van PoverelloJ
De inzet voor een doel dat buiten het 
eigen « ego » ligt is van uiterst groot 
belang voor de optimale ontwikkeling 
van onze voortrekkers. Deze ontwikke-
ling via dienstbaarheid is het begin van 
de weg naar het geluk.  

David 
Zaterdag laatst was ik in de gemeen-
schap van Poverello. Een ervaring die 
ik mij zal blijven herinneren want daar 
had ik de gelegenheid om oprechte lief-
dadigheid te ontdekken: het onthaal van 
mensen op een waardige manier zonder 
enige wederdienst te verwachten. Ik was 
onder de indruk van een vrijwilligster 
die vertelde dat zij zich veilig voelde 
bij de mensen die er overnachten. Daar 
kende ze geen angst. Wanneer mensen 
voelen dat ze bemind worden betuigen 
ze ook wederliefde. Ik bedank David, de 
leider van de scoutsgroep, die me uitge-
nodigd heeft op deze zeer aangename 
dag en ik bedank ook iedereen van de 
gemeenschap die mij ontvangen heeft 
en in het bijzonder zuster Bep. 

Luiz uit Brazilië. 
Ik ben Tobias. Ik kom uit Keulen, ben 
27 jaar. Ik verbleef in februari een 
maand in de jongerengemeenschap 
van Poverello Brussel. Nadat ik mijn 
studies geneeskunde had beëindigd was 
ik op zoek naar nieuwe ervaringen. De 
combinatie van sociaal werk met het 
concept van Poverello, het aanvaarden 
van de ander, hem in zijn waardigheid 
laten, en het leven in een christelijke 
gemeenschap spraken mij aan.

Tijdens mijn tijd in Poverello met de 
vrijwilligers, de gasten en met de andere 
jongeren heb ik van bij het begin genoten 
van de warme, uitnodigende, bescheiden 
en open sfeer. Ik was erg onder de indruk 
van hoe ongecompliceerd en tegelijker-
tijd zeer oprecht de wederzijdse liefde 
was die er heerste tussen al deze mensen, 
zo verschillend van elkaar. 
Ik hoop dat jullie verder de inspiratie 
vinden om de samenwerking tussen 
de nieuwe jongerengemeenschap en 
de bestaande Poverello-werking uit te 
diepen om op die manier het spiritu-
ele aspect van het dagelijkse leven in 
Poverello te versterken.  

Iedere maal dat gij dit gedaan hebt 
aan één van deze kleinsten, die Mijn 
broeders zijn, dat hebt gij aan Mij 
gedaan. (Mt.25,40) “
Ik spreek noch Frans noch Nederlands 
en toch ben ik in Poverello in staat 
om anderen te ontmoeten en met hen 
contact te hebben op een heel eenvou-
dige en menselijke manier. Daar kan 
ik zijn wie ik ben en geven wat ik kan. 
Wederzijds respect, een open geest en 
met goede afspraken zorgen voor een 
veilige plaats voor hen die worden 
verwelkomd en eveneens voor hen die 
zich inzetten voor de ander. In Poverello 
zijn we allen kleine armen; elke dag 
hebben we te maken met elkaars kwets-
baarheid. Het leven in de gemeenschap 
gaf me steun wanneer ik me onzeker 
voelde en het regelmatige gebed met de 
anderen bracht vrede en vertrouwen in 
chaotische momenten. 

Marketa (komt uit de Tsjechische 
republiek en verbleef een maand in 
Poverello) 

Eerste familiedag in Schuiferskapelle 
op zondag 21 februari
Op 18 oktober 2014 
startte Poverello met een geheel nieuwe 
site uit te bouwen in Schuiferskapelle. 
In het voorbije anderhalf jaar is heel 
wat gebeurd in de voorbereiding van het 
terrein, het installeren van alle facilitei-
ten voor een goede werking en uitbouw 
van de werking met de vijf aanwezige 
pony’s en het groeien naar een kinder-
boerderij toe. Een belangrijke stap 
daarin werd onlangs bereikt met het 
realiseren van de cafetaria.

Een ruimere ontmoetingsplaats maakt 
het ook mogelijk het project voor 
te stellen binnen de gemeenschap 
van Poverello en geïnteresseerde 
medewerkers en sympathisanten te 
verwelkomen. Zo kwamen we samen 
op zondag 21 februari met een zeer 
divers en gemengd gezelschap uit 
alle delen van het land. En we zagen 
dat het goed was. 27 volwassenen en 
evenveel kinderen maakten de eerste 
familiedag tot een inspirerend en 
deugddoend gebeuren: De vrienden van 
‘Samen in Vreugde’ en de vrienden van 
‘Poverello’. 
De sfeer zat er onmiddellijk goed in 
tijdens de verwelkomingsronde en ook 
het samen zingen lukte wonderwel. 
‘De gedaanteverandering van de Heer 
op de berg Tabor’ was het onderwerp 
van de eucharistieviering en voorganger 
deken Filiep Callens wist in zijn preek 
de juiste woorden te vinden om deze 
tekst bij ons leven te brengen. 
Een tas warme soep, de meegebrach-
te boterhammetjes en een heerlijk 
dessertje versterkten de innerlijke mens 
overvloedig voor het middaggedeelte. 
De kinderen gingen (uiteraard) pony-rij-
den, maar werden ook op sleeptouw 
genomen door moni’s Melanie, Justine, 
Melanie, Morris en Renée voor allerlei 
buitenactiviteiten, en gingen ook een 
meer bezinnend gesprek over ‘geluk’ 
niet uit de weg.
Na de bezichtiging van de site werd 
het ook voor de volwassenen onder-
tussen tijd om wat hoger op de berg 
Tabor te klimmen. Aan de hand van 
allerlei sfeerfoto’s bracht Marijke ons 
bij de diepere lagen van ons leven en 
werken. Het was bijzonder om te mogen 
meemaken hoe in deze toch heterogene 
groep iedereen zich vrij voelde om open 
en getuigend te spreken over wat hem/
haar ter harte gaat.
Naarmate de namiddag vorderde 
kwamen spontaan ook buren, plaatselij-
ke medewerkers … de groep aanvullen. 
Een onverwacht traktaat met taart viel 
ons zelfs ten deel. 
Deze eerste familiedag was een positief 
en deugddoend gebeuren en geeft ook 
zicht op wat deze plek kan worden: een 
ontmoetingsplaats voor jong en oud, waar 
men rust, natuur en vriendschap vindt.

Kristof
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Voorstelling leiding boerderij
Van links naar rechts:

Hallo, ik ben Justine De Vuyssere, als 
20-jarige de oudste van de bende. Ik 
zorg voor de afwerking van de program-
ma’s en een deel van de spelletjes en 
train sinds kort Hero. Ik vind de namid-
dagen en miniweekends altijd heel 
plezant en verveel me dan ook nooit!

Ik ben Morris Aspeele, 15 jaar oud. 
Ik ben al 9 jaar bij Poverello en sinds 
1 jaar in de leiding. Op de boerderij 
spring ik bij waar nodig met de pony’s, 
meestal bij Ivanovic. Ik zorg samen met 
de andere leden van de leiding voor de 
spelletjes op de miniweekends en ben 
om de twee weken op woensdagnamid-
dag op de boerderij om kinderen een 
leuke namiddag te geven.

Ik ben Mélanie Stubbe. Ik ben 17 
jaar en ben al 10 jaar bij Poverello en 
sinds 3 jaar in de leiding. Ik neem de 
hoofdleiding over de pony’s op mij en 
train vooral Isaac en Icarus. Ik vind het 
heel leuk om met de kinderen en met 
de pony’s te werken. Wil je een toffe 
namiddag, kom maar af!

Mijn naam is Renée Bonne. Ik ben 17 
jaar. Ik ben ondertussen al 4 jaar lid van 
de leiding bij Poverello. In Tielt train ik 

Ivanovic. Ik ben trots op hem maar ook op 
de kinderen die hun grenzen altijd verder 
leggen en ons werk leuk maken. Het is 
fantastisch werk, dat ik nog lang zal doen.
Iedereen is welkom op woensdag- en 
zaterdagnamiddag. Kinderen van 

Brugge of Hertsberge die op woensdag-
namiddag graag willen komen ponyrij-
den, kunnen mee met de bus met Renée 
en/of Mélanie. Contacteer zuster Nera 
indien u dit graag zou willen, zij spreekt 
dan de leiding aan. 

Justine, Morris, Mélanie en Renée

De poverello-ponykampen 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen er leren omgaan met pony’s en 
leren paardrijden. Er zijn ook vele andere activiteiten: 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 brengen hun kinderen en halen die 
ook af. De prijs voor het kamp bedraagt 95 €. Op sommige 
kampen zijn er nog enkele plaatsen vrij. 
Voor meer informatie: Zuster Nera (Poverello Tielt): 
0473/48.16.06 



6

Taizéviering 
in Oostende
Op vrijdag 29 januari werd 
in Poverello Oostende een 
Taizéviering gehouden. 
Met een 15-tal mensen 
stonden we klaar om mee te 
vieren met “The Poverello 
community”, een groep 
jongeren die een sabbat-
maand, -jaar of –jaren nemen 
om na te denken over hun 
leven, terwijl ze vrijwilli-
gerswerk doen.
We werden bij aankomst 
warm verwelkomd en 
kregen een boekje met 
Taizéliederen, een blaadje 
met het verloop van de 
viering en een kaars. We 
zaten samen op het tapijt 
of op een stoel, achter het 
altaar. Opeens begon iemand 
te zingen. Iedereen zong 
mee. Het klonk heel mooi 
en we waren echt onder de 
indruk. 
Er werden Franstalige, 
Nederlandstalige, Latijnse en 
Engelse liederen gezongen. 
In het Taizéboekje vind je de 
liederen met muziek en tekst 
en met de vertaling in een 
5-tal verschillende talen. Wat 
ons het meest aansprak was 
het feit dat iedereen samen 
zong en bad. Er wordt echt 
interactief gewerkt.
Na de viering besliste elk 
afzonderlijk wanneer hij of zij 
klaar was met bidden. Daarna 
werden we in een zaaltje 
verwelkomd met soep en een 
keuze aan kazen, broodjes, 
wraps, … Aan de grote tafels 
hadden we een leuk gesprek 
met de Taizéjongeren in het 
Engels. Na de maaltijd gingen 
we in een grote kring zitten 
en stelden we onszelf voor in 
de eigen moedertaal en in het 
Engels.
We vonden dit echt een 
geweldige ervaring en 
komen de volgende keer 
zeker weer mee!

Justine en Mélanie 
(leiding ponykampen 
en kinderboerderij)

Banneux-weekend 
Jongeren en kinderen (vanaf het 2de leerj.) kunnen ook mee naar de zang- en speltweedaagse 
van woensdag 4/5 tot vrijdag 6/5 in Banneux. De bijdrage voor dit Banneuxweekend is 35€. 

Ontmoetingsdag voor vrijwilligers  
en kandidaat vrijwilligers op  
zaterdag 23 april te Brussel
In november was het onderwerp van onze 
ontmoetingsdag : ‘ONTHAAL’, in februari 
was het onderwerp ‘GEMEENSCHAP’. Op 
23 april willen we nadenken en van gedachten 
wisselen over: 
‘DE SPRITUALITEIT VAN 
ONTMOETING ‘.
We komen soms zovele mensen tegen dat we 
niet meer stilstaan bij de ontmoeting. Maar 
soms wordt men verrast en getroffen door een 
ontmoeting met iemand die men al jaren kent. 
Het kan ook zijn dat een totaal onbekende 
persoon die op een onverwacht moment 
in ons leven binnenstapt ons plots aan het 
denken zet en heel wat teweeg brengt. 
Zo’n ontmoetingen kan men wellicht niet 
plannen maar misschien kunnen we wel 
proberen om er het klimaat voor te creëren 
en er onze manier van kijken en luisteren 
gevoelig voor maken. Een echte ontmoeting 
is immers als een geschenk. 
Tijdens deze dag willen we deze kostbare 
momenten met elkaar delen. Welke ontmoeting 
in Poverello was voor mij een echt geschenk 
? Waarom heeft me dit zo getroffen? Hoe 
kunnen we er samen voor zorgen dat er tijd 
en ruimte is voor ontmoeting ? Hoe kunnen 
we met de praktische beslommeringen leren 
omgaan zodat ze een kans worden tot ontmoe-
ting (in plaats van een belemmering) ? Welke 
lessen trekken we uit deze ontmoetingen ? 
Om 14 uur kan men aansluiten bij het gebed 
van de jongeren gemeenschap en zo ook tijd 
maken voor deze ontmoeting. Ontmoeting 
heeft immers ook veel te maken met onszelf 
en met wat in ons diepste leeft. 
In zijn brief van maart 1988 schrijft Jan over 
wat hij leert uit de ontmoeting met een lief 
klein vrouwtje in een bejaarden tehuis : “ 
Deze ontmoeting heeft mij diep getroffen 
en ik zal ze ook nooit vergeten: zij heeft mij 
in mijn geloof verstevigd en mij beter de 

tederheid van God doen begrijpen; zij heeft 
mij bevestigd in mijn hoop: wij zijn niet 
geschapen voor deze wereld, het is maar 
een doorgang en het lijden, zowel als de 
vreugden, wijzen de weg. Ze heeft mij beter 
de zin van de liefde doen begrijpen: de Heer 
is niet onzichtbaar, Hij leeft en vertoont zich 
in onze broeders; Hij heeft honger en dorst 
zoals zij, Hij weent zoals zij, Hij is eenzaam 
en ziek zoals zij, zoals wij allen.”

Welkom dus op ZATERDAG 23 
APRIL IN POVERELLO BRUSSEL 
(Huidevetterstraat 126b)

10u30 Onthaal met koffie
11u00 Verwelkoming en luisteren naar 
 Poverello-ervaringen. 
12u45 Middagmaal (boterhammetjes
 meebrengen, koffie en soep worden
 voorzien) .
14u00 Aansluiten bij het gebed van 
 de internationale jongeren 
 gemeenschap.  
14u30 Gesprek
16u00 Tas koffie en terug naar huis

Om praktische redenen gelieve voor 1 april 
per afdeling in te schrijven. 

Een dag waar we tijd en ruimte maken om : elkaar te ontmoeten,
bij elkaar steun en inspiratie te vinden, samen te herbronnen !
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Poverello - Banneux dagen: 
Samen naar de bron.
VAN DINSDAG 7 (12u) TOT 
VRIJDAG 10 JUNI (14u)
SAMEN MET PERSONEN 
UIT DE VERSCHILLENDE 
POVERELLOHUIZEN ENKELE 
DAGEN VERBLIJVEN IN 
BANNEUX. 

ACTIVITEITEN : verkenning 
van het heiligdom in Banneux, we 
lezen stukjes uit de brieven van Jan 
Vermeire, wandelen in de natuur, een 
bezoek aan de Foyer, gezamenlijk 
gebed, samenzang, een uitstap, een 
kampvuur,... op een eenvoudige en 

familiale manier 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. 

Samen aan tafel

Bij het kampvuur 

Tijd voor kennismaking en een gesprek 
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Jaarlijkse bijeenkomst in Banneux op zaterdag 30 april 
Iedereen die samen met ons wil vieren, danken en bidden 
is welkom. We hebben vele redenen om te danken: de inzet 
van de vele medewerkers, de steun van zovele vrienden, 
het respect en de vriendschap die we mogen ervaren. Maar 
we zullen ook denken aan onze familie en vrienden die het 
moeilijk hebben door ziekte, onzekerheid, eenzaamheid, 
angst, armoede. Zij zullen speciaal aanwezig zijn in ons hart 
en in ons gebed. 

Het programma van de dag: 

11u00: Gebedsweg aan de verschijningskapel 
11u45: Eucharistieviering in de Boodschapskapel 
13u00: Feestmaaltijd in Poverello 
15u30: Animatie 
16u00: Koffie en koeken 

Een dag van gebed, lekker eten, ontmoeting, vriendschap en vreugde !
Men kan inschrijven in één van de Poverello afdelingen maar ook de personen die met eigen vervoer komen zijn welkom ! 

Uit de brieven van Jan Vermeire
In maart 1992, rond Pasen, schreef Jan Vermeire het volgende 
in het Poverello krantje : “… Meer dan ooit ben ik overtuigd 
dat de ontmoeting met Jezus niet gebeurt in de kleine 
geneugten van het leven, in het grote comfort en de laksheid. 
De ontdekking van het barmhartige hart van Christus gebeurt 
meestal te Gethsemani, in deze sombere en kille tuin, waar 
alles spreekt van verlatenheid en eenzaamheid, waar iedereen, 
zelfs de trouwste vriend, op de vlucht slaat. Alleen met God, 
alleen met de Vader.
Dan, in de diepste smart, opent zich het hart en de goddelijke 
dauw heelt de wonden. “Wees niet bang: laat Christus’ blik op 
jou rusten... want Hij heeft je lief.” Degene die de storm heeft 
doorworsteld en niet wanhopig is geworden, zal het Licht zien, 
het enige dat ons zo kan veranderen dat wij getuigen worden, 
zendelingen, gelukkige mensen, die het goede nieuws brengen, 
die de liefdesboodschap doorgeven.
Misschien ben jij, kleine zus, kleine broer, die mijn nederig 
liefdesgetuigenis leest, één van hen die zoeken, die zwalpen, 
die opstandig zijn, die lijden; geloof mij, hetgeen waarover ik 
je spreek is geen betweterij, maar komt recht uit het hart, uit 

dat hart dat zo verhard en ziek was, 
dat het alleen nog door Jezus zelf kon 
gered worden.
Open je hart, laat de blik van je 
Verlosser op jou rusten en je smart 
zal wegvloeien; je zal een heel 
nieuwe vrede kennen. Open je hart 
naar de anderen toe, laat je door hun 
lijden kneden en je zal de jouwe zien 
smelten als sneeuw voor de zon. Denk 
aan de anderen en je eigen problemen 
zullen weggevaagd worden.
En vooral, spring op van vreugde, want “uw beloning zal groot 
zijn”, je zal eeuwig leven, met al degenen die zullen begrepen 
hebben en die, zoals jij, hun armoede, hun afhankelijkheid van 
die oneindig goede Vader zullen aanvaard hebben.
Verheug je, kleine zus, kleine broer, want jullie ook gaan 
verrijzen en, samen, zullen wij het Huis van de Vader binnen-
treden; daar zal alleen nog vreugde, blijdschap en lofbetuiging 
zijn: de overwinning van de Liefde. Vrolijk Paasfeest!”

Jan Vermeire


