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Wanneer een kind leert lopen 
valt het soms. Elke ouder 
denkt dan wel eens : ik had 
het moeten opvangen, waar-
om heb ik het los gelaten?, 
Ik had er dichter bij moeten 
blijven, ik had meer geduld 
moeten hebben. Een kind dat 
leert lopen en valt wordt niet 
gestraft maar getroost, om-
helsd en verzorgd om langs 
die troost en zorg de moed 
en het vertrouwen te vinden 
voor nieuwe pogingen !  

Als ouder of begeleider wil 
men het kind zoveel mogelijk 
beschermen en hoopt men 
het vallen uit te schakelen of 
in elk geval de schade ervan 
zoveel mogelijk te beperken. 
Dikwijls moedigt de ene 
ouder het kind aan, terwijl 
de andere eerder wijst op de 
gevaren en tot voorzichtig-
heid maant. Er lijkt dan wel 

spanning tussen de ouders te 
zijn, maar allebei hebben ze 
het beste voor met hun kind. 
Beide boodschappen zijn be-
langrijk en het kind weet dat 
de ouders samen klaar staan 
om bravo te roepen als het 
lukt en om het op te vangen 
wanneer het nog niet lukt. 

Bij het leren lopen, bij het 
leren fietsen, bij de eerste 
schooldag, bij de eerste fuif, 
bij het aangaan van een rela-
tie, bij het volwassen worden, 
bij het opvoeden van kin-
deren, bij het nabij zijn van 
mensen … steeds staat men 
voor nieuwe uitdagingen 
waarin beide boodschappen 
nodig zijn: een kader bieden 
om het zo goed mogelijk te 
laten verlopen, maar even-
eens vertrouwen geven. Een 
zeker risico is steeds aanwe-
zig. Er wordt geen garantie 

gegeven. Slechts met vallen 
kan men leren opstaan. 

Ook ouders en begeleiders  
maken ‘fouten’. Dit vraagt 
van kinderen of jongeren 
geduld en begrip. Op die 
manier leren ze niet alleen 
begrip en barmhartigheid 
te ontvangen, maar ook zelf 
barmhartig te zijn. De ‘onvol-
maaktheid’ van ouders of be-
geleiders, kan een kans voor 
kinderen zijn om hiermee te 
leren omgaan.   

In Poverello proberen we 
mensen te omringen die al 
veel gevallen zijn en daar 
soms zwaar door getekend 
zijn. Soms zijn ze al honder-
den keren opgestaan, maar 
ze kunnen het lopen, door 
allerlei omstandigheden, niet 
lang volhouden. Ze hebben 
tijd nodig om te herstellen 

en te recupereren. In Pove-
rello proberen we vooral een 
boodschap van begrip, troost 
en waardering te brengen, en 
daarbij het vertrouwen dat 
wie voldoende op krachten 
is gekomen weer stappen zal 
zetten. 

Net zoals ouders soms tekort 
schieten, kan dit ook in 
Poverello wel eens gebeuren. 
Ondanks alle goede bedoe-
lingen kan men zijn geduld 
verliezen of een misplaatste 
reactie geven. Wanneer men 
onder stress staat door tijds-
gebrek, is er soms een tekort 
aan inlevingsvermogen in de 
problematiek van sommige 
personen. Dikwijls zien we in 
zo’n situaties dat onze gasten 
veel begrip en geduld aan de 
dag leggen (alhoewel dit na-
tuurlijk niet altijd zo is). Het 
is goed dat we er ons bewust 
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van worden dat we, ondanks 
al onze inspanningen en 
goede wil, toch niet perfect 
zijn en daar ook niet steeds 
voor afgestraft worden. Dank 
u wel aan iedereen voor het 
begrip en geduld. Dank u wel 
dat jullie niet alleen onze ‘te-
korten’ zien, maar ook onze 
goede bedoelingen.  

Mensen die samenleven en 
samen werken kunnen elkaar 
steunen en bemoedigen, 
maar, op andere momenten, 
kunnen ze ook een hindernis 
voor elkaar vormen. Dan is 
het essentieel om het goede 
in de andere te blijven zien, 
en niet alleen de fouten. In 
september 1989 schreef  Jan 
Vermeire : “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.”  

Enkele jaren geleden kwam 
een groep uit Polen voor en-
kele dagen op  bezinning in 
Poverello Banneux. Ik zag dat 
ze, voor ze binnengingen in 
het gebouw, in een cirkel gin-
gen staan en samen baden. 
Na een tijdje gingen ze elkaar 
begroeten en omhelzen. Het 
leek alsof ze de vredeswens 
aan elkaar doorgaven. Later 
vernam ik echter dat ze, voor 
ze aan de ‘retraite’ begonnen, 
elkaar om vergeving vroegen 
voor de ‘ongemakken’ die ze 
elkaar in de komende dagen 
zouden bezorgen ! Ze wisten 
dat, wanneer men samen 
leeft, men elkaar op de proef 
stelt : wie neemt het grootste 
stuk gebak, wie kan het eerste 

douchen, wie helpt niet bij 
het afruimen van de tafel, wie 
maakt lawaai terwijl anderen 
willen slapen, wie eist zoveel 
aandacht op … ? Dergelijke 
dingen gebeuren nu eenmaal 
wanneer men samen leeft en 
werkt. Vandaar dat vergeving 
onontbeerlijk en essenti-
eel is voor de vrede en het 
goed functioneren van een 
gemeenschap.  

De uitnodiging van paus 
Franciscus om met een groep 
van Poverello (samen met 
duizenden anderen) naar 
Rome te komen versta ik op 
twee manieren. Enerzijds is 
het de Barmhartige Vader 
die zegt : kom tot mij die ver-
moeid en gevallen zijt en ik 
zal u troosten en omhelzen. 
Ik wil u mijn liefde tonen en 
u laten voelen dat ik u graag 

zie. Ik wil u verwelkomen 
zoals ik de verloren zoon heb 
verwelkomd. Het moet feest 
zijn ! 

Anderzijds zie ik in deze 
uitnodiging ook iets van (de 
moeder) de Kerk, de ge-
meenschap van gelovigen, die 
zegt: ik was te ver van jou, ik 
was er niet om je op te van-
gen, ik heb misschien teveel 
gevraagd en de boodschap 
van liefde niet altijd juist 
gebracht. We zijn allemaal 
mensen die al vallende leren 
gaan … laat ons samen terug 
opstaan en op weg gaan !

Van harte,

Johan

Poverello Gent
Gent, midden augustus, late namiddag. 
De zon schijnt en er heerst toeristische 
drukte in het stadscentrum. Wij zoe-
ken ons een weg naar  Poverello, en de 
straat met naam “Blindeken”. Blijkt 
dat het eigenlijk bijna de ‘achterkant’ 
is van het centrum: aan de achterkant 
van hotel Reylof, en op wandelafstand 
van het ACV-hoofdkwartier van Oost-
Vlaanderen op de Poel – om maar twee 
iconische plaatsen te noemen, van ver-
schillende signatuur. 

Maar voor het Blindeken en de 
Komijnstraat, moeten we achter de 
gevels zoeken, in de een van de vele 

smalle steegjes – met eenrichtingsver-
keer – die Gent rijk is. Zien we alleen 
toevallig meer mensen met een hoop 
spullen in grote tassen op het trottoir, 
met hun have en goed? Het zou best 
kunnen want wanneer we bij Poverello 
op het binnenplein geparkeerd hebben, 
vernemen we al snel dat het druk is ge-
weest: meer dan honderd mensen. 

EEN ONTVANGSTPLAATS

Binnenin treffen we grote sobere za-
len aan met hoge zoldering, met net 
gepoetste vloeren, een relatief kleine 
keuken, en dan naast de voordeur het 

bureau van de verantwoordelijke. ”Nee, 
hoor, het is de ontvangstplaats”, corri-
geert Edwald  Raemdonck (75) die we 
daar ontmoeten. Geen indrukwekkend 
CEO-kantoor, eerder een ietwat donkere 
kamer, met elementair meubilair, wat sta-
peltjes papier, een paar kleine tafeltjes. 
We verhuizen zelfs naar de barruimte 
om te praten, terwijl de laatste vrijwil-
ligers, een heel aantal leken en twee 
zusters, waaronder een Libanese kleine 
zuster van Nazareth en een zuster van 
de Zusters van de orde van Glorieux, die 
één na één weggaan via de voordeur, niet 
zonder te groeten en evenmin zonder en-
kele korte afspraken inzake de werking. 
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ONDERNEMEN EN POVERELLO? 

De link met een CEO-kantoor is toeval-
lig, maar anderzijds: Edwald is Zelenaar 
en komt uit de  ondernemerswereld. 
Tot zijn 61° levensjaar was hij verant-
woordelijk voor een typische Vlaamse 
middelgrote onderneming, een bedrijf 
voor binnenhuisinrichting dat hij en 
zijn vrouw met weinig middelen, van 
de grond af, hebben opgebouwd tot een 
firma die flink wat personeel (meer dan 
honderd) tewerkstelde. 

Maar tot voor kort was hij elke week 
op maandag present in Poverello Gent. 
Omdat hij een dankbaar man is, jawel: 
“Mijn vrouw en ik hebben hard gewerkt, 
maar ook mooie resultaten geboekt. Dat 
stemde ons dankbaar en wij zochten 
daarom allebei een plek waar wij ons 
nuttig konden maken tijdens ons pensi-
oen.” Zij zochten elk een andere plaats: 
zijn vrouw in een sociaal centrum in 
Zele, hijzelf bij  Poverello. Ze werden ge-
raakt door een reportage  op canvas.be 
over de armoede maar in het bijzonder 
door het getuigenis van Jan Vermeire.”  
Een nicht van mij, een zuster van Liefde 
van Jezus en Maria, verwees mij naar 
hier toen ik zocht naar een plek waar 
ik dienstbaar kon zijn, aan de basis. Zo 
begon ik hier, vijftien jaar geleden, als 
afwasser. En dat zou ik blijven doen, 
was het niet dat op een bepaald ogenblik 
de verantwoordelijke door een ongeval 
haar functie niet meer kon uitvoeren. 
Toen keek men in mijn richting. En ik 
aanvaardde. Tot vorig jaar, toen ik de 
verantwoordelijkheid doorgaf. Nu kom 
ik nog wel langs, maar om te ondersteu-
nen…” 

Die betrokkenheid groeit voor Edwald 
uiteindelijk vanuit zijn evangelische 
inspiratie: “Ik herken mij in de christe-
lijke houding, die ook ‘de minsten van 
de mijnen’ in het oog houdt. Dat heeft 
mij altijd beziggehouden, ook toen ik 
ondernemer was. Ik was lid van VKW, 
ooit “de vereniging van christelijke 
werkgevers”, nu ETION, “forum voor 
geëngageerd ondernemen.” 

Intussen is ook zijn opvolger aangeko-
men: Daniël De Keyser. Ook iemand uit 
de ondernemingswereld, een gewezen 
productieleider, en bedrijfsleider. Drie 
jaar geleden was Poverello voor hem 
alleen een naam, vertelt hij, en hij had 
alleen een vaag idee waar het voor 

stond. Maar: “Ik had, na mijn pensione-
ring, ineens veel vrije tijd. Ik vond dat ik 
té veel thuis was, terwijl dat al jaren het 
zowat exclusieve terrein van mijn vrouw 
was, en dat zette me aan om op zoek te 
gaan naar een zinvolle bezigheid bui-
tenshuis.” Op aanraden van een kennis 
nam hij contact op met Poverello Tielt 
en toen ging het snel: “Na een gesprek 
met zr. Nera was ik ‘s anderendaags al 
aardappelen aan het schillen, zoals Ed-
wald ooit – met de dunschiller nog wel, 
op zich ook al een ervaring!”

Beetje bij beetje – “onder het alziend 
oog van Zr. Nera”, zegt hij monkelend 
- leerde hij Poverello kennen en ook 
waarderen: “Nochtans niet evident: ik 
leerde er zuinigheid, gepast medeleven, 
eenvoud, belangeloze inzet, nederig-
heid, omgaan met mensen uit een totaal 
andere wereld… Geregeld stond dat in 
schril contrast met mijn vorige bezighe-
den…”

POVERELLO IN DE GROOTSTAD, 
POVERELLO IN DE PROVINCIE-
STAD

Daniël nam  begin dit jaar op maandag 
Edwalds taak als dagverantwoordelij-
ke over in Gent, terwijl hij tegelijk op 
andere dagen in Tielt actief blijft. Dat 
vergt enige omschakeling, vindt hij: “Ja, 
het was een hele ervaring. Waar het er 
in Tielt eerder gemoedelijk en vertrou-
welijk aan toegaat, zijn de gasten hier 
in Gent wat anders. Ze hebben vaker 
zichtbare noden. Hun bestaan is rauwer 
en harder, en dat ondanks de vele initi-
atieven van allerlei instanties. Ten dele 
leidt die veelheid van initiatieven zelfs 
tot enige verwarring.” 

Iets treft hem soms: “Door tegenslagen 
en ellende lijken sommigen ogenschijn-
lijk de elementaire beleefdheid kwijt-
gespeeld te zijn. Enerzijds lijken ze te 
hunkeren naar een vriendelijk woord of 
gebaar maar anderzijds wantrouwen zij 
die tegelijk. Je moet je pappenheimers 
kennen: je moeten weten dat de ene 
persoon liever in stilte in een hoekje eet, 
terwijl de ander net graag heeft dat je 
hem met wat grappen benadert.”

Edwald herkent dat: “Ik moet ook wat 
mee instaan voor de orde: niet iedereen 
houdt zich altijd aan de regels die hier 
gelden. Niet dat het zo erg is, maar we 
willen toch bijvoorbeeld vermijden dat 
er te grote ‘clans’ zouden zijn, en zo.” 

Maar uiteindelijk delen ze dezelfde zorg. 
Met name proberen ze hun gasten twee 
dingen aan te bieden: een warm hart, en 
uiteraard een kom soep, een eenvoudig 
middagmaal of wat kledij.

VRIJWILLIGERS DIE WONDE-
REN BEWERKEN? 

Of zij hun functie hier vergelijkbaar 
vinden met de vorige? “Eerder niet”, 
klinkt het bij Edwald. ‘”Niet alleen is 
de schaal minder groot, in de zin dat er 
minder vrijwilligers zijn dan de meer 
dan 100 werknemers ooit. Ik ben ook 
niet verantwoordelijk voor een perso-
neelsselectie. Hier bieden de vrijwilli-
gers zichzelf aan, en zij beschikken over 
een goed hart en zin om (correct) te 
werken. Ik moe(s)t eerder wat coachen, 
begeleiden, wat taken verdelen, wat 
coördineren. Toch heel wat anders dan 
de verantwoordelijkheden die ik tevoren 
uitoefende. Maar ook hier vind ik atten-
tie belangrijk: aandacht voor elkaar als 
mens, samen wat familie vormen en ook 
oog hebben voor elkaar, bij verjaardagen 
en zo.”

Daniël herkent één en ander. “Dat wij, 
de vrijwilligers, er dag na dag in slagen 
voor een lage, eerder symbolische prijs 
iedereen een maaltijd voor te zetten is 
een half wonder”, vindt hij. “Gelukkig 
krijgen we van allerlei kanten heel wat 
voeding aangeboden die door zijn uit-
zicht of door de nakende vervaldatum 
onverkoopbaar is geworden. Tegelijk is 
het echter een zaak van scherp toekijken 
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om de kwaliteit en veiligheid 
te garanderen en het vergt 
dikwijls vakmanschap en im-
provisatie van de medewer-
kers om met wat voor han-
den is een degelijke maaltijd 
te bereiden.” Met een slogan 
die herinnert aan een bekend 
warenhuis, stelt hij: “In alle 
afdelingen samen elke dag 
700 maaltijden, dat moet je 
verdienen. Chapeau!” Bo-
vendien dringt zich voor een 
verantwoordelijke een andere 
rol op dan in een bedrijf: 
“In een bedrijf heb je een 
duidelijke hiërarchie, werk 
je met mensen die er de kost 
komen verdienen en zich in 
grote mate moeten inpassen, 
maar die je als leidingge-
vende toch op verschillende 
manieren moet aanpakken: 
je moet al eens links duwen 
om rechts wat uit te wijken. 
Bij Poverello zijn we nog veel 
meer mensen onder elkaar: 
mensen met eigen inzichten, 
mensen met een eigen, even-
tueel beperkter engagement.” 

WARME BETROKKEN-
HEID

Telkens voelen we door hun 
woorden heen een gro-
te betrokkenheid. Daniël 
formuleert het zo: “Iets heb 
ik in het bijzonder geleerd… 
Of ten minste: ik wist het 
wel, maar ik besefte het niet. 
Met name: ik leerde dat 
welstand erg broos is en dat 
een mensenleven zelfs in 

onze welvaartmaatschappij 
snel kan omslaan. Het grijpt 
diep in in een mensenleven, 
en vooral voor wat betreft 
het aanzien van mensen. Op 
slag kunnen ze van iets tot 
niets ‘gedegradeerd’ worden. 
Net dan is het voor elke 
vrijwilliger een opdracht om 
zonder onderscheid onze 
gasten welkom te heten. Dat 
is levensbelangrijk voor hen. 
Voor ons is dat een opdracht, 
maar een hartverwarmende.”

Bij Edwald herken je dat ook: 
net zoals hij tijdens zijn carri-
ère niet louter met de econo-
misch-commerciële zaken 
bezig was, maar ook een stuk 
daadwerkelijk met de eigen 
zorgen van zijn personeel 
begaan was, zo wordt hij hier 
geraakt door wat hij ziet. En 
dat triggert iets bij hem, het 
maakt iets los: “Ik voel me be-
trokken en wil graag mensen 
helpen, en als het kan,  hen 
“totaal’ helpen, niet enkel met 
eten en onderdak. Eigenlijk 
zou ik willen bepleiten dat 
hier ook vaak of permanent 
een sociaal werker aanwezig 
is. Die kan veel beter dan wij 
mensen helpen of hen verwij-
zen of doorverwijzen naar de 
juiste diensten. En het lijkt mij 
dat regelmatig contact tussen 
diverse organisaties die zich 
om zorgbehoevende  mensen 
bekommeren, nuttig zou zijn:  
om elkaar te informeren, om 
mensen uit de “behoeftig-
heid” te kunnen halen, enz.” 

Niet dat hij de werking van 
Poverello niet waardeert, inte-
gendeel: “Ieder moet binnen 
zo’n samenwerkingsverband 
zijn eigenheid bewaren. Want 
elk van ons heeft met zijn 
eigen stijl eigen resultaten.” 
Hij maakte onlangs nog iets 
moois mee: “Een koppel 
stapte via de poort binnen – 
wat in principe niet mag – en 
toen ik hen aansprak, mocht 
ik vernemen dat de man tot 
drie jaar geleden een regelma-
tige bezoeker van Poverello 
was, maar nu stabiliteit heeft 
gevonden, ‘mede dankzij Po-
verello’, zo verklaarde hij: hij 
heeft nu een baan, een vrouw 
en kind, en een zekere trots 
dat hij zichzelf heeft bevrijd 
uit de armoede. Zo zien we 
soms toch dat we een rol spe-
len, hoe onopvallend ook.”

Het is duidelijk dat hij ook 
wel oog heeft voor ‘de sys-
temen’ die de werking van 
de maatschappij bepalen  en 
ertoe leiden dat de ene het 
beter maar de andere het 
minder goed heeft. Of hij dan 
nooit aan de politiek heeft 
gedacht? “Ach,” merkt hij op, 
“ik heb geregeld met politici 
contact gehad, en je hebt 
er van alle soorten, in alle 
partijen: idealisten en andere. 
Maar als ik kijk naar voorma-
lig politicus en huidig rector 
van de KULeuven, Rik Torfs, 
een invloedrijk persoon dus, 
dan zie ik iemand met ideeën 
die botste op een muur. Om 

je ideeën in de praktijk, of in 
wetten te vertalen, moet je 
vreselijk veel geduld en heel 
wat gelijkgestemden en/of 
bondgenoten hebben. Dat is 
niets voor mij. Ik blijf liever in 
het bedrijfsleven enerzijds, en 
dicht bij de mensen ander-
zijds, zoals hier in Poverello.”

EINDE EN BEGIN, TEL-
KENS OPNIEUW

Beide mannen zijn blij voor 
Poverello te kunnen werken. 
Daniël wilde ooit gewoon 
nuttig werk doen, maar nu laat 
Poverello hem niet meer los. 
Hij wordt er echt door “opge-
slorpt”: het is een stuk van zijn 
leven geworden. 

Edwald verklaart “Ik ben 
vooral blij dat ik iets voor 
anderen kan doen, mensen 
bereik, zonder dat ik zelf het 
initiatief moet nemen.” Daar 
komt hoe dan ook een einde 
aan nu ik stop, maar er wordt 
bij Poverello in de opvolging 
voorzien.  Ik ben immers Po-
verello niet; ik ben alleen een 
schakel in een ketting.  Boven-
dien leer ik nog altijd leven in 
mijn beperktheid: we maken 
allemaal fouten, we zijn niet 
perfect. En tot slot leer ik ook 
om geen voorliefdes te hebben. 
In Poverello willen we ver-
mijden dat we de banden met 
bepaalde mensen aanhalen en 
zodoende de ene meer lijken te 
mogen dan de andere.” 

  Jan Glorieux
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Getuigenis Clara (Spanje) 
Voor ik in Poverello toekwam had ik geen 
specifieke verwachtingen van wat ik er 
zou beleven. Wat mijn aandacht had ge-
trokken was de combinatie van het leven 
in een relatief kleine jongeren gemeen-
schap, het sociale werk en het gebed, 
speciaal het Taizé gebed. Ik was gewoon 
klaar om te ervaren wat op mijn weg zou 
komen, ook al wist ik niet echt wat die 
anderhalve maand zouden worden. 

Nu ik goed nadenk over al wat ik heb 
beleefd in Poverello, ben ik oprecht 
dankbaar, dankbaar voor alles wat er 
is gebeurd. Het is echt een levens-ver-
anderende ervaring geworden die mij 

een nieuwe manier van denken en van 
leven bracht. Een ervaring die mij heeft 
toegelaten om vooruitgang te boeken in 
mijn zelf-ontdekking, zowel op spiritu-
eel als op christelijk vlak, en in mijn rol 
in de samenleving en de manier waarop 
ik mijn leven wil verder zetten.

Ik ben overtuigd dat één van de be-
langrijkste elementen in Poverello 
de eerlijkheid en oprechtheid is, wat 
overal aanwezig is in de gemeenschap: 
de jeugd, het gebed en de personen die 
naar het sociaal restaurant komen. Deze 
sfeer zorgde ervoor dat ik de gedach-
ten die ik over mezelf en over andere 

mensen had, heb verlaten. Ik ontdekte 
mijn echte ik, masker-vrij worden, en ik 
leerde de wereld zien met schonere en 
helderder ogen.  Door deze innerlijke 
bevrijding heb ik mezelf een beetje meer 
ontdekt,  een meer oprecht en echt, zelfs 
ongekend, deel van me.  En, tenslot-
te leerde ik  ook, mijn zwakheden en 
armoede kennen.

Ik denk dat Poverello me mogelijk ge-
maakt heeft om de weg te beginnen, of 
gewoon verder te zetten, en te ontdek-
ken wie ik echt ben, wat ik kan beteke-
nen voor mezelf en voor anderen. 

   Clara

Rome 2016, onvergetelijke momenten
Allereerst waarderen we het 
initiatief van de paus om 
alle daklozen en mensen, 
die leven in onzekerheid en 
in grote kwetsbaarheid, uit 
te nodigen.  Het idee, gelan-
ceerd door ‘Fratello’, heeft hij 
opgenomen en hij heeft er 
voor gekozen om het Jubile-
um van de Barmhartigheid 
af te sluiten met de aller-
kleinsten, de allerarmsten, zij 
die - zoals we zo vaak hebben 
gezongen in het lied van de 
bedevaart - de kinderen en 
de schat zijn van de Kerk.  
En het Europees festival van 
vreugde en barmhartigheid 
kon georganiseerd worden 
gedurende drie dagen te 
Rome.
De aankomst, ‘s avonds in het 
donker, in N.D. de la Salette, 
1800 meter hoog in de Alpen 
tussen GAP en Grenoble en  
‘s morgens de ontdekking van 
de bergen onder een dik wit 
kleed van sneeuw : het was 
betoverend, heerlijk om onze 
voetenstappen te zetten in de 
sneeuw, om te spelen en ons 
te amuseren als kinderen.  We 
hebben echter ook de plaats 
leren kennen, met de geschie-
denis van de verschijning van 
de “mooie Dame in tranen” in 
1846 aan Melanie en Maxi-

min, twee jonge herdertjes.  
Maria smeekte haar volk om 
te kiezen voor het leven en 
zij weende over de wereld 
van toen “in crisis”.  Werke-
lijk een oproep tot bekering 
die de start gaf voor onze 
pelgrimstocht van Barmhar-
tigheid.  Een belangrijke dag 
ook om met elkaar kennis te 
maken en een hechte groep te 
vormen.

Onze dagen in Rome:

VRIJDAG  
11 NOVEMBER

De ontmoeting met de 
paus in de zaal Paulus VI.  
Niettegenstaande het lange 
aanschuiven en de onvermij-
delijke controles, was het in 
een stemming van vreugde 
en opwinding dat de ganse 
zaal als uit één hart de paus 
onthaalde.  Zijn boodschap 
was krachtig : “Houdt niet 
op te dromen, dromen dat 
de wereld kan veranderen; 
men kan arm zijn, maar niet 
ontgoocheld; blijft waardig, 
weest solidair omdat wij allen 
broeders zijn” en hij besloot 
zijn toespraak met de vraag 
dat allen voor hem zouden 
bidden.  Allen die op het po-
dium aanwezig waren hebben 
hem de handen opgelegd on-

der aanroeping van de Heilige 
Geest.  Dit was een moment 
van sterke gemeenschap en 
emotie voor de ganse zaal.

ZATERDAG  
12 NOVEMBER 

‘s voormiddags waren er en-
kele ingrijpende en hoopvolle 
getuigenissen, liederen en 
dansen op Braziliaans ritme 
in de Sint-Monicakerk. In 
de late namiddag gingen we 
naar de kaarsjesprocessie 
in het park aan de Basiliek 
‘Sint-Paulus buiten de Muren’ 
waarbij de verschillende 
groepen de vlaggen mee-
droegen van de verschillende 
Europese landen, gevolgd 
door de gebedswake van de 
Barmhartigheid en Vergeving 
binnenin de Basiliek.  Wat 
een gevoel van respect ten 
aanzien van de persoonlijke 
stappen van mensen, maar 
vooral ook wat een vreugde 
bij het einde van de viering, 
een vreugde die haar uitdruk-
king vond in geïmproviseerde 
liederen en dansen. 

ZONDAG  
13 NOVEMBER

mis voorgegaan door de paus 
in de Sint-Pietersbasiliek.  
In de homelie herinnerde 

de paus ons aan de zin van 
ons bestaan : “God komt in 
ons leven als een zeef : alles 
in deze wereld gaat voorbij, 
maar er blijven enkele kost-
bare stenen liggen in de zeef.  
Welke ?  De Heer en de naas-
te, het is naar hen dat onze 
liefde moet uitgaan.  Vandaag 
worden de deuren van het 
Jubileum van de Barmhartig-
heid gesloten.  Bidden we om 
de genade dat we de ogen niet 
sluiten voor God die naar ons 
kijkt, niet als een God van 
macht, maar als de God van 
Barmhartigheid, tederheid, 
liefde…  Het is ons aller taak 
om zorg te hebben voor de 
ware rijkdom van de Kerk, de 
armen.”
—
Ja, de naam van God is 
Barmhartigheid, God ver-
geeft niet bij decreet, maar 
met een liefkozing, door de 
verwondingen tengevolge 
van onze zonden te koeste-
ren, ja al onze verwondingen 
(homelie over de overspelige 
vrouw).  Ik heb het uit eigen 
ervaring mogen leren : bij 
zovele kwetsbare mensen, 
verwond door het leven vaak 
vanaf hun prille kindertijd, 
hunkerend naar erkenning, 
liefde, vertrouwen, kan alleen 
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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 veel mensen die juist ge-
motiveerd zijn om op de één of andere manier in te springen. 
Op vele plaatsen zijn er initiatieven. In de verschillende Pove-
rello-huizen 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 komen-
de 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 Poverello-familie: 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 2017!

tederheid, goedheid, verge-
ving de pijn verzachten, de 
angst bedaren, sterkte geven, 
de tranen drogen en het ver-
langen wekken om met een 
schone lei te herbeginnen aan 
een nieuw leven, een beter 
leven : “Misericordes sicut 
Pater”, durven barmhartig te 
zijn zoals de Vader.
Tussen al deze sterke tijden 
door hebben wij nog de kans 
gehad om hetzij het Vaticaans 
museum te bezoek, hetzij een 
wandeling te maken door-
heen het barokke Rome met 
zijn fonteinen, en niet te ver-
geten de rondgang langs het 
Colosseum en de wijk van het 
antieke Rome.  Te veel pracht 
voor onze ogen.
De solidariteit en broederlijk-
heid in gans de groep, de zorg 
van elkeen, de onderlinge 
hulp en vooral de vreugde, 
de glimlach in alle mogelijke 
omstandigheden, niettegen-
staande de vermoeidheid, 
herinnerden ons aan het 
woord van Mgr Kockerols 
op het moment van onze 
zending: “maar toch zie’k u 
graag”.
De plaatsen van verblijf met 
hun goede inrichting en een 

zeer hartelijk onthaal hebben 
zeker bijgedragen tot de blij-
heid en goede sfeer geduren-
de de reis.
En ten slotte een zeer gro-
te dank aan de groep van 
jongeren die de voorberei-
ding van deze buitengewone 
en overgetelijke reis op zich 
hebben genomen; dank voor 
hun vriendelijkheid, de goede 
zorgen voor iedereen zonder 
uitzondering, hun levendige 
animatie en dank aan Johan 
die de uitdaging van Fratello 
heeft aangegaan.  De paus zei 
ons in zijn brief ‘Evangelii 
Gaudium’ (80) : “Uitdagin-
gen zijn er om op te nemen.  
Laten we realisten zijn, maar 
zonder de vreugde te ver-
liezen, noch de durf en de 
hoopvolle toewijding”.  Het is 
vol hoop dat wij zijn terugge-
keerd van deze pelgrimstocht, 
en aan de meest kwetsbaren 
onder ons, heeft deze reis het 
zicht geopend op een moge-
lijk ander leven.  Mogen we 
elkaar blijven steunen om de 
mooie zending die ons is toe-
vertrouwd verder te zetten.

  Mireille

DE JAARLIJKSE SAMENKOMST IN BANNEUX 
GAAT DOOR OP ZATERDAG 6 MEI

Foto: Wolfgang Stuck, Wikimedia, cc
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De Poverello ponykampen juli - augustus 2017
De klemtoon ligt op het leren omgaan 
met een pony en niet op het zo snel mo-
gelijk leren paardrijden. Het contact met 
een pony, hem strelen, hem leren verzor-
gen, 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 geor-
ganiseerd: tochten in de natuur, spel en 
sport, knutselen, zwemmen, bosspel, 
zang… Bij warm weer zorgt de vijver 
op het domein voor de nodige verfris-
sing. We opteren voor kleine groepen 
van een 15-tal kinderen/jongeren om 
het familiale karakter van het samenzijn 
te kunnen behouden. We streven ernaar 
dat vriendschap en dienstbaarheid een 
concrete invulling krijgen. Bij de avond-
sluiting maken we het even stil voor 
bezinning en gebed.

 
VORMINGSKAMP LEIDING
2 JULI - 7JULI

PONYKAMP VOOR 3DE, 
4DE EN 5DE LEERJAAR
9 JULI – 14 JULI
23 JULI –28JULI
13 AUG – 18 AUG

PONYKAMP VOOR 6DE 
LEERJAAR EN 1STE 
SECUNDAIR:
16 JULI – 21 JULI
MA. 7 AUG – 11 AUG
20 AUG – 25 AUG

ANDERE ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN

KERSTFEEST VOOR DE JONGEREN IN POVERELLO TIELT
dinsdag 27 dec van 10u30 tot 17u. Wie komt geeft een seintje 
voor 20 dec.

WEEKEND VOOR NIEUWE LEIDING
25-26 februari (krokusvakantie)

WEEKEND VOOR GEVORDERDE LEIDING
met opmaken van het programma voor de zomerkampen: 1-2 
april (paasvakantie)

Jongeren die tijdens de jaarlijkse Poverello samenkomst in 
Banneux op 6 mei willen meehelpen bij het bedienen van de 
maaltijd mogen zich altijd aanmelden.

BANNEUX
tweedaagse voor jongeren en kinderen vanaf 2de leerjaar: 
woensdag 24– vrijdag 26 mei. Prijs: 35€.

LOURDES
Lourdesweek voor jongeren en kinderen vanaf 2de leerjaar: 
zondag 30 juli - zondag 6 aug. Prijs: 175€. (meer informatie 
zie verder in dit tijdschriftje.).

PRAKTISCH

De kampen beginnen op zondag om 17u en eindigen op vrij-
dag 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: 

In de vele poverello afdelingen komen regelmatig jongeren voor enkele dagen stage lopen en kennis maken met de wereld van Poverello. Een dergelijke 
ervaring zal hen zeker tot nadenken stemmen over hun eigen levenswijze. Misschien beseft men wel dat het comfort waar men zo aan gewoon is toch niet 
voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Dank u wel aan de  jongeren om te komen meehelpen. Dank u wel aan de vele vrijwilligers om telkens opnieuw deze 
jongeren op te vangen en mee in te schakelen.
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MET POVERELLO NAAR LOURDES 2017 
ZONDAG 30 JULI TOT ZONDAG 6 AUGUSTUS 

Voor de vijfde keer (2003, 
2008, 2013, 2015 en nu 
2017) gaan we met Poverello 
op bedevaart naar Lourdes. 
We voorzien twee bussen. 
Gedurende een ganse week 
zullen we afstand nemen van 
de dagelijkse bezigheden en 
zorgen. Samen op weg gaan ! 

In Lourdes worden we ont-
vangen in de mooie paviljoe-
nen van de Cité Saint Pierre, 
door meer dan honderd 
vrijwilligers, die niets liever 
wensen dan ons een onverge-
telijke week te bezorgen. 

Lourdes, een plaats die, 
voor Maria verscheen aan 
Bernadette (1858), bijna niet 
op de landkaart te vinden 
was. Nu komen er jaarlijks 
miljoenen mensen naar toe. 
Bernadette was arm aan geld, 
aan gezondheid, aan onder-
wijs en aan godsdienston-
derricht. Zij werd veracht en 
verdacht en juist haar heeft 
Maria uit gekozen. We zullen 
ons misschien een beetje als 
Bernadette voelen: ze wist 
niet goed hoe ze moest bid-
den; ze begreep het allemaal 
niet zo goed. Maar hopelijk 
mogen we daar, tijdens ons 
samen op weg gaan, ook iets 
ervaren van Gods nabijheid 
en Liefde. 

We gaan naar Maria, waar-
over Jan Vermeire in het 

krantje van september 1994 
schreef: 

‘Voor mij is Maria de 
Moeder van Jezus, maar ook 
de Moeder van alle mensen, 
Zij is mijn Mama. Zij heeft 
mij naar de Heer gebracht. 
Zij is de Maagd der Armen, 
de troosteres der bedrukten, 
de Mama van de Poverello’s.’ 

Deze bedevaart staat open 
voor alle mensen van 
Poverello : gasten, medewer-
kers, sympathisanten. Ook de 
jongeren en kinderen uit de 
kampen zullen aansluiten en 
op verschillende momenten 
een eigen programma volgen. 

Het wordt een heel gevari-
eerd en open programma: 
mooie vieringen in het 
heiligdom en op de Cité; 
aangename en plezante ont-
spanningsmomenten, enkele 
uitstappen in de uitzonderlijk 
mooie omgeving. 

PRAKTISCHE INFOR-
MATIE 

Het verblijf : We verblijven 
terug in de mooie paviljoe-
nen van de Cité Saint Pierre 
en worden er onthaald en 
bediend door een grote groep 
toegewijde vrijwilligers! 
Voor de maaltijden kunnen 
we terecht in het restaurant 
waar alles vlot verloopt. 

Samen tafelen met de grote 
Poverello familie, het lekkere 
eten en de goede sfeer : het 
wordt elke dag opnieuw een 
beetje feest. 

De gebouwen van de Cité 
Saint Pierre bevinden zich in 
een mooi groot park (32 ha) 
op 1,5 km van het heiligdom. 

Het vervoer : We vertrekken 
op zondag 30 juli per bus. 
We zijn terug thuis op zon-
dagavond 6 augustus. Uur 
van vertrek en opstapplaats 
worden later nog meege-
deeld. Om de reis minder 
zwaar te maken wordt op dit 
moment nog de mogelijkheid 
onderzocht om de reis in 
twee dagen te doen. Begin 
januari zullen we hierover 
meer informatie hebben. 
We reizen met comfortabele 
bussen die ter plaatse blijven 
voor de verplaatsingen en de 
uitstappen in Lourdes. 

DE PRIJS

De prijs voor gasten en me-
dewerkers is vastgesteld op 
300 Euro. Er gaat een spaar-
actie door in de verschillende 
huizen die recht geeft op 20€ 
korting! Voor sympathisanten 
is de prijs 475 Euro. (Prijs 
voor kinderen en jongeren 
175 euro). In deze prijs is 
het vervoer, het verblijf, alle 
maaltijden en drank tijdens 

de maaltijden voorzien. Ook 
de uitstappen ter plaatse zijn 
inbegrepen. 

JONGEREN

Er is een eigen programma 
voor de kinderen en de jon-
geren maar zij zullen ook 
deelnemen aan de grotere 
activiteiten van de groep. We 
denken in de eerste plaats 
aan kinderen (vanaf 10 jaar) 
en jongeren die reeds in 
contact zijn met Poverello 
(jongeren die komen mee-
helpen, jongeren die naar de 
ponykampen komen) maar 
ook andere jongeren kunnen 
aansluiten. Voor meer infor-
matie en inschrijving voor 
jongeren en kinderen kan 
men terecht bij Zuster Nera 
in Tielt. Ook de Jongeren van 
de gemeenschap in Poverello 
Brussel zullen erbij zijn en 
meehelpen om alles in goede 
banen te leiden.  

INFO EN INSCHRIJVING

Iedereen die interesse heeft 
kan voor inschrijving of 
meer concrete informatie 
terecht in de afdeling waar 
men wil bij aansluiten. 
Inschrijven voor 1 april!


