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Beste Poverellovrienden,
Is een radicaal engagement als dat van 
Jan Vermeire nog van deze tijd? Hij was 
van ’s morgens tot ’s avonds bezig, voor 
Poverello en zijn mensen, dag in dag uit, 
zeven dagen op zeven. Het was niet altijd 
werken, het was ook leven in Poverello. 
Hij vergat zijn andere engagementen niet, 
maar telkens opnieuw kwam hij terug 
naar Poverello. 

Het begon met vijf dagen per week, maar 
al vlug werd ook op de zaterdag onthaal 
gedaan en daarna ook op zondag. Jan 
hielp mee bij alle taken die nodig wa-
ren om de gasten een degelijke warme 
maaltijd te kunnen bezorgen en hen op 
een respectvolle manier te kunnen ver-
welkomen: aardappelen schillen, koken, 
afwassen… Maar af en toe deed hij ook 
mee aan een spelletje kaart of een partij-
tje biljart. Bij bijzondere gelegenheden 
speelde hij ook wel eens op het orgeltje 
dat in de zaal stond. Dit deed hij niet om 
zichzelf in de kijker te zetten of om de 
sfeer op te peppen, maar om te delen wat 
hij gekregen had. 

Doordat hij dagelijks in Poverello aan-
wezig was kende hij iedereen en iedereen 
kende hem. Hieruit groeide door de jaren 
heen respect en vriendschap. 

De nood van de medemens was voor Jan 
telkens een oproep om een stapje verder 
te gaan. Eerst werden er warme maaltij-
den geserveerd omdat men vaststelde dat 
vele bezoekers niet zelf konden koken. 
Meestal hadden ze er geen gelegenheid 
voor, maar door problemen en eenzaam-
heid verlamd, hadden ze er dikwijls 
ook de moed en de kracht niet meer 
voor. Hierna ontstond het nachtonthaal 
omdat daklozen kwamen vragen om de 
nacht binnen in het restaurant te mogen 
doorbrengen. In het begin werden hier 
matrassen op de grond gelegd, dit was 
alleszins beter dan buiten. In 1982 werd 
de slaapzaal in de Zuinigheidsstraat in 
gebruik genomen en in 1983 die in de 
Huidevettersstraat. Voor Jan ging het 
echter niet alleen om de nood aan dege-
lijke voeding en een bed. Hij was zich 
ervan bewust dat er ook nood was aan 

veiligheid, aan respect en vriendschap, 
aan begrip, tederheid en barmhartigheid.

Door het vele werk en de zorgen die een 
dergelijke inzet vragen, werd hij in 1986 
ziek. Hierdoor werd hij genoodzaakt 
Poverello Brussel te verlaten en zich te-
rug te trekken in de Ardennen. Ondanks 
zijn geloof kende hij enorme angsten en 
durfde hij bijna niet meer te slapen. Had 
hij toen te veel gedaan? Had de Heer te 
veel gevraagd? Hij heeft er nooit veel 
over geschreven, maar in de volgende 
fragmenten uit zijn brieven vernemen 
we een beetje hoe hij dit beleefd heeft. 
Na zes maanden (in december 1986) 
schreef hij: “Veel kan ik nog niet schrij-
ven, maar ik dank al degenen die mij de 
laatste maanden hebben gesteund door 
hun vriendschap, een brief, een mooie 
kaart en een gebed. Iedere dag bid ik 
voor de grote Poverello-gemeenschap. 
In Jezus Hart verenigd.” In maart 1987 
schreef hij: “De laatste maanden ging ik 
door een donkere tunnel; ik kon niet meer 
bidden, ik heb me vastgeklampt aan mijn 
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paternoster. Gedurende vele slapeloze 
weken heb ik Weesgegroetjes opgezegd, 
het gebed van de arme die schreeuwt om 
hulp en zich overgeeft aan zijn Mama.

Mijn gebed werd gesteund door het 
gebed van vele gekende en ongekende 
vrienden. Aanmoedigingen zijn onder 
verschillende vormen toegekomen: gebe-
den, brieven, kleine woordjes met teke-
ningen van kinderen, versnaperingen... en 
een pot confituur.” 

En in maart 1988: “Honderden keren had 
ik dat gelezen en gedacht gedurende de 
laatste maanden van ziekte en lijden: “Je 
moet Jezus vinden in je broeders, daar zal 
je de kracht putten”. Deze keer heb ik het 
tot in het diepste van mezelf aangevoeld.”

Deze moeilijke periode was voor Jan een 
belangrijk groeiproces waarin hij zijn ge-
loof, “zijn relatie met de Heer”, verdiep-
te. Het was ook voor Poverello Brussel 
een hele uitdaging om verder te doen 
zonder de regelmatige aanwezigheid van 
Jan. En juist in die periode zijn Poverello 
Brugge, Gent en Kortrijk ontstaan. 

De beproevingen brachten de sterke kan-
ten van een Poverello werking, maar ook 
de beperkingen ervan naar boven. Het 
nachtonthaal evolueerde van noodopvang 
naar leven in een gemeenschap. Het was 
niet de bedoeling iets van het Evangelie 
af te zwakken, maar we waren, in eer en 
geweten, verplicht uit onze ervaringen 
(onze fouten en successen) te leren in 
het belang van iedereen. Wanneer men 
vaststelt dat men iemand in nood niet kan 
helpen, of wanneer iemand die in nood 
is de aangeboden hulp niet wil (of kan) 
aanvaarden, wordt men geconfronteerd 

met zijn eigen beperkingen en armoede. 
Terwijl men de situatie niet kan ten goede 
keren, voelt men zich klein en arm. Er 
blijft dan niets anders over dan dit toe 
te vertrouwen aan de Heer en bereid te 
blijven om iets te doen, als de situatie zou 
veranderen. 

De radicaliteit van het engagement van 
Jan had zijn wortels in zijn verlangen 
om het Evangelie zo trouw mogelijk te 
beleven: “bemint elkander zoals ik u heb 
bemind”. Daarin vond hij ook de vrijheid 
om zich ten volle te geven. Hij hoefde 
niets af te wegen, hij ging er voor hon-
derd procent voor. In zijn brief van juni 
1996 beschreef hij het zo: “Al de waar-
den waar ik zoveel belang aan hechtte, 
werden weggevaagd: ik voelde mij ge-
lukkiger wanneer ik de afwas deed en een 
kom soep mocht opdienen, dan voorheen 
als ik aan de Azurenkust een kreeft de-
gusteerde. De vrede van het hart! Dat zou 
ik nooit meer kunnen missen.” In augus-
tus 1983 schreef hij: “Delen, dat is iets 
heel anders.  Het is misschien iets mate-
rieels geven, als het werkelijk uit het hart 
komt, maar het is vooral zichzelf geven, 
zijn talenten (die we gratis ontvingen) ten 
dienste stellen van de anderen. Dat is de 
sleutel van het geluk, die men kan vinden 
in de blijde Boodschap. Dat is de parel 
voor dewelke men alles verkoopt. Dat is 
het Rijk Gods.”

Deze vrijheid vond hij eveneens in zijn 
geloof dat de Heer hem, door de realiteit 
van elke dag, duidelijk maakte wat er van 
hem verlangd werd. Jan noemde dit de 
voorzienigheid. In juni 1987 schreef hij: 
“de echte vrede, de enige levensvreugde 
vindt men in de liefde voor de ande-
ren met als enige bron: een grenzeloos 

vertrouwen in Gods barmhartigheid en 
voorzienigheid.” We moeten leren reage-
ren op de mensen die we ontmoeten, de 
gebeurtenissen die we meemaken en de 
situaties waarin we ons bevinden, zoals 
Jezus zou reageren, vanuit het vertrou-
wen dat de Heer nabij is en met ons op 
weg gaat. Voor Jan was het zijn manier 
van leven geworden, zo verschillend van 
wat de maatschappij ons probeert voor 
te schotelen! Het is een manier om op 
weg te gaan die voor iedereen mogelijk 
is en die uit kleine stapjes bestaat. In 
september 1987 schreef hij: “Iedereen 
kan een Poverello heel dichtbij vinden, 
misschien al in het eigen gezin; mensen 
die niet bemind worden vindt men overal. 
Iedereen, zelfs degene die er het slechtst 
aan toe is, kan de anderen helpen; men 
ziet dikwijls dat degene die niets heeft, 
nog met anderen deelt. Iedereen kan 
proberen de anderen graag te zien, maar 
met mijn schamele krachten, ben ik rap 
uitgeput. Ik heb de Meester van de Liefde 
nodig om dat pover hart voor anderen 
open te stellen.”

Het engagement en de toewijding van 
Jan vond zijn kracht en bezieling in zijn 
verbondenheid met de Heer. Voor hem 
was het een bron van vrede en vreugde. 
Het was toen al tegen de stroom in varen, 
vandaag is het dat nog veel meer! Het 
lijkt totaal wereldvreemd, maar het ge-
beurt midden in de wereld. We zetten het 
avontuur in alle eenvoud voort. We zullen 
de wereld er niet mee veranderen, maar 
misschien zullen we voor sommigen een 
teken zijn dat het ook anders kan. Een 
teken van hoop!

Johan 

40 jaar Poverello
Toen de twintigste verjaardag van 
Poverello gevierd werd, beschreef 
Jan Vermeire de afgelegde weg als 
volgt:  “Het was een lange weg: lachen 
en wenen, vreugde en lijden leerden 
zich de hand te reiken, zich te verenigen 
in één hart, openstaand tezelfdertijd 
voor geluk en ellende.”  Wanneer we 
zijn  brieven lezen en luisteren naar 
degenen die hem gekend hebben, be-
grijpen we dat Jan, bij het begin van 
Poverello, geen grote visie of een 

duidelijk beeld had van wat het zou 
worden… Zijn belangrijkste motivatie 
was zijn leven te geven, zijn leven te 
delen met zijn broers en zussen in nood, 
in het vertrouwen dat God zou voorzien 
in het nodige om verder te kunnen doen.

En nu, na veertig jaar Poverello, doen 
we nog steeds verder. We hebben verder 
gedaan wanneer het goed ging, maar 
nog meer wanneer het soms moeilijker 
werd, en we doen het nog steeds.   
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Om deze verjaardag te vieren hebben we 
als thema gekozen: “Samen onder weg!” 
We hebben geprobeerd om dit te illustre-
ren in het logo dat je hierbij vindt… Het 
illustreert de weg die reeds afgelegd werd 
en de weg die we verder willen afleg-
gen. Tegelijk willen we de waarden van 
Poverello, die aanwezig waren van bij het 
beging en die we trouw willen bewaren, 
in de aandacht brengen.

In deze symbolische afbeelding zien 
we Poverello als een plaats van ont-
moeting, als een kruispunt, waar men-
sen elkaar kunnen vinden. Mensen 
die van verschillende plaatsen komen 
en die om verschillende redenen naar 
Poverello komen. We vinden dit terug 
in de vele wegen en de vele kruispun-
ten op de afbeelding, en we zien het 
ook in de mensen die onderweg zijn 
in verschillende richtingen. Sommige 
mensen passeren even en vervolgen 
dan hun weg, anderen blijven een tijd-
je, weer anderen keren terug naar hun 
vertrekpunt, en voor sommigen is het 
een voortdurend komen en gaan. Op 
sommige momenten kruisen onze we-
gen elkaar en stappen we zij aan zij, op 
andere momenten passeren we elkaar 
gewoon zonder iets te vertellen of te 
verantwoorden. In elk geval worden 
we in Poverello onthaald zoals we zijn 
en om wat we zijn. 

Sinds de opening van het eerste deurtje 
van Poverello in de Zuinigheidsstraat, 
werden er al vele andere deuren geo-
pend. Er zijn nu huizen in 14 verschillen-
de steden in België. In elk van deze hui-
zen (zoals te zien op de afbeelding) 
kunnen we steeds rekenen op een open 
deur “die uitnodigt om binnen te komen, 
om een lekkere tas koffie te komen drin-
ken, een kom soep of een middagmaal te 
komen eten. We kunnen echter zeker 
rekenen op de warmte, de sfeer, de gezel-
ligheid en “een onthaal met glimlach en 
warmte dat heel wat wonden kan ver-
zachten” zoals Jan Vermeire het schreef. 

Deze weg zijn we samen gegaan, en 
we willen hem samen verder zetten! Zo 
zien we op de afbeelding mensen die 
schouder aan schouder op weg gaan. 
Jan schreef: “ het is mijn Poverello niet, 
maar deze van een ganse gemeenschap 
van geëngageerde mensen“, en zoals 
Johan graag in herinnering brengt: “In 
Poverello werken we in dienst van de 
Heer, Hij is onze ‘chef’.”  We gaan ver-
der op de weg die Jan begonnen is, en we 
doen het samen, in broederlijkheid, met 
allen die deel uitmaken van Poverello: 
gasten, vrijwilligers, weldoeners, part-
ners… en speciaal in verbondenheid met 
de Heer. De motivatie en het elan van 
Jan om te antwoorden op ‘De oproep 
van het Evangelie’ was het begin van 

Poverello. Hij werd geïnspireerd door 
Sint-Franciscus. Zijn spiritualiteit, die 
aan de wortels ligt van Poverello, willen 
we dan ook actueel houden om onze weg 
verder te zetten (daarom is het logo het 
Tau teken van Sint-Franciscus, één van 
de symbolen van Poverello).

Deze spiritualiteit komt elke dag tot 
leven wanneer we proberen ons best te 
doen, soms in onvoorziene omstandig-
heden die ons uitdagen… en door ons 
vertrouwen te leggen in de Goddelijke 
Voorzienigheid. Zoals de Heilige 
Ignatius zei: “Werken alsof alles van u 
afhangt en tegelijkertijd alles toever-
trouwen aan de Heer alsof alles afhangt 
van Hem en niets van u”. 

Deze spiritualiteit zal op een bijzondere 
manier aanwezig zijn wanneer we aan-
vaarden om onze weg verder te zetten 
in eenvoud en armoede, met onze eigen 
kwetsbaarheid, ons lijden en onze gren-
zen; wanneer we aanvaarden dat we niet 
weten waar dit ons zal brengen, en niet 
weten hoe het allemaal zal gebeuren. 
Zoals 40 jaar geleden leggen we, ook 
vandaag, Poverello in de handen van 
God. En zoals Jan, hebben ook wij het 
vertrouwen dat de Heer ons zal geven 
wat nodig is om verder te doen. 

Ana

In de voetstappen van Jan Vermeire 
Kennismaken met de wortels van Poverello 
De viering van het veertig jarig bestaan 
van Poverello begon op 21 april met een 
symbolische activiteit: een wandeling 
door Brussel in de voetstappen van Jan 
Vermeire. Meer dan 40 jaar geleden, 
toen hij in Brussel aankwam, had Jan 
een intense ervaring die begon met een 
biecht in de kerk van de Conventuele 
Karmelieten. Vandaar wandelde hij naar 
het centrum van Brussel en hield halt 
in drie verschillende kerken om te ein-
digen in de kapel van de kleine zusters 
van Jezus van Charles de Foucauld. 

Op zaterdag 21 april zijn mensen vanuit 
verschillende Poverello huizen samen-
gekomen om dezelfde weg van Jan te 
gaan, maar in het Brussel van vandaag: 
in de Marollen wijk, rond het centraal 
Station, in de drukke straten vol toeris-
ten en winkels…

Ik deed de wandeling enkele dagen 
op voorhand samen met de jongeren 
gemeenschap, om de activiteit voor 
te bereiden. Op de 21ste was ik in de 
eerste kerk aanwezig om de groepen 
te verwelkomen en de bezinning  en 
het gebed te begeleiden. In de andere 
kerken waren anderen jongeren aan-
wezig om de ‘wandelaars’ te verwel-
komen, met een glas water of een tas 
koffie. 

In de stilte en rust van elke kerk luis-
terden we eerst naar de getuigenis van 
de ervaring  die Jan meemaakte in deze 
kerk, daarna zongen en baden we sa-
men. 

Ik was zeer onder de indruk van de in-
teresse van alle deelnemers en hoe de 
woorden van Jan elke persoon raakten. 

In de getuigenissen tijdens deze wan-
deling ontdekten we de geest waarin 
hij besloot om een Poverello te ope-
nen. Zijn woorden zijn een erfenis en 
een  leidraad om meer de wortels en 
de waarden van Poverello te ontdek-
ken.  

Indien sommigen deze ‘spirituele’ wan-
deling (7km) door Brussel eens in groep 
willen doen willen we zeker helpen om 
dit te organiseren!
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De Banneux dag: 40 jaar Poverello met Maria
In 1980 , toen Jan het Leefregeltje van 
Poverello schreef eindigde hij met 
de zin:  “Wij hebben een bijzondere 
godsvrucht voor de Heilige Maagd 
die wij vereren als de Moeder van de 
Poverello.”

Tijdens zijn weg in Poverello keerde 
hij zich naar de Maagd om te bidden, 
te danken en ook om rust en troost te 
vinden. Het geluk dat hij gevonden had 
bij de Maagd Maria wilde hij delen met 
zijn broers en zussen van Poverello. Zo 
zijn de bedevaarten naar Maria oorden 
begonnen, eerst naar Beauraing en later 
naar Banneux. 

Op zaterdag 5 mei 2018, waren we met 
300 mensen uit alle Poverello huizen in 
Banneux. Tijdens deze feestelijke dag 
herinnerden we ons de weg die geleid 
heeft tot 40 jaar Poverello! We stonden 
ook stil bij de Mariale devotie van Jan.

Een kleine groep vrijwilligers vertrok 
al enkele dagen op voorhand om alles 
voor te bereiden. En op de dag zelf 
was er een grotere groep medewerkers 
vanuit verschillende huizen, van de jon-
geren gemeenschap en zelfs van de in-
ternationale school uit Brussel. Al deze 
medewerkers kwamen helpen koken, 
bedienen en animeren. 

Twee getuigenissen over deze dag: 

De dag van 5 mei was voor Poverello 
een speciale dag: de ontmoeting van de 
verschillende huizen tijdens de bede-
naart naar Banneux. 

Het was onder een stralende zon dat we 
de dag begonnen met een gebedsweg in 
het Heiligdom. We staken onze handen 
in het water en langs de gebeden, de 
liederen en de tientjes hebben we onze 
ontmoeting en de voorbije jaren van 
Poverello aan Maria toevertrouwd. Het 
was een sterk moment dat werd verder 
gezet tijdens de Eucharistieviering.

Daarna volgde de wandeling (+- 800m) 
naar het Poverello huis in Banneux, 
waar we samen hebben gegeten in een 
gezellige ambiance. De lange tafels 
in de zaal, versierd door de ploeg van 
Banneux, maakten van de maaltijd een 
waar banket. 

Deze samenkomst van gasten, mede-
werkers en vrienden van Poverello was 
ook de gelegenheid om de 40ste verjaar-
dag te vieren. Het was met veel vreugde 
dat we gezongen, gedanst en gevierd 
hebben; geïnspireerd en aangemoedigd 
door het koor dat voor de gelegenheid 
nog versterkt werd.

Als besluit: deze dag was 
sterk in gebed, in ontmoe-
ting en in feesten en het 
was met een vrolijk “tot 
volgend jaar” dat we af-
scheid hebben genomen. 

Armelle

Ik maakte deel uit van 
de kleine groep die twee 
dagen op voorhand aan-
wezig was om alles voor 
te bereiden. Er werden 
300 mensen verwacht 
vanuit de verschillende 
Poverello huizen! Er was 
heel wat voor te bereiden: 
de gebedsweg, de eucha-
ristieviering, de warme 
maaltijd voor iedereen en 
natuurlijk ook de anima-
tie…

We startten met de schik-
king en het versieren van 

de tafels voor de 300 gasten, het voor-
bereiden van het vieruurtje, het klaar-
zetten van de voeding zoals de broodjes 
voor bij de soep, de salade, de kroketten 
…  Ook werd de animatie nog eens ge-
oefend met het koor. Er was ook tijd om 
zaken op te ruimen en klaar te zetten 
voor de bediening van de maaltijden en 
voor de afwas. 

Tijdens deze dagen deelden we ook een 
beetje in het leven van onze vrienden 
die in Poverello Banneux leven, goede 
gesprekken tijdens de maaltijden en 
tussen de taken door.

Op de dag zelf was ik betrokken bij de 
gebedsweg en de Eucharistieviering, 
daarna hielp ik in de zaal boven bij de 
bediening van de maaltijden, met een 
ganse ploeg vrijwilligers die hielpen 
voor het bereiden van de maaltijd, de 
bediening en de afwas.

Het was voor mij de eerste keer dat ik 
mee hielp om zo’n dag voor te bereiden. 
Ik moet zeggen dat het een mooie erva-
ring was om te kunnen samenwerken, 
en samen te zoeken hoe we alles het 
best konden organiseren. 

Deze activiteiten en de activiteiten 
die al voorbij zijn en degene die nog 
moeten komen ter gelegenheid van de 
40ste verjaardag van Poverello, maken 
me dankbaar want ze geven me de ge-
legenheid om Jan en Poverello beter te 
leren kennen. Het helpt me om beter te 
begrijpen wat het voor mij betekent om 
in Poverello te zijn, en meer te leren 
over mezelf en over degenen met wie 
ik mijn leven deel; gasten, bewoners, 
vrijwilligers, leden van de gemeenschap 
van Poverello, mensen die ik nu vrien-
den noem, maar die ook familie zijn 
geworden.  

Ana
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Onze Overledenen
Robbie (63j, Brussel) 
Bij de aanvang van de 
winter van 2013 kwam 
Robbie terecht in onze 
nachtopvang. Voordien 
was hij een tijd dakloos 
en sliep hij noodgedwon-
gen in het Noordstation van Brussel.

Via Poverello Brussel wou hij opnieuw 
vanaf nul beginnen: terug een bed, wel-
iswaar op een slaapzaal, terug een kast 
met slot, een douche en regelmatig eten. 
Maar al snel bleek dat hij meer wou en 
kon dan alleen logeren.

Hij bood zich vrijwillig aan  - maar 
werd ook meer en meer door ons ge-
vraagd  -   om mee te helpen bij alle 
mogelijke taken van ons huis. We zien 
hem bezig als schilder van een grote 
inkomhal, als begeleider van voeding-
stransporten, als stockbeheerder van de 
diepvriezen en de frigo’s, als hulp in de 
keuken en bij de voorbereiding van het 
avondmaal , als linker- en rechterhand 
van Zuster Beatrijs ….

Kortom Robbie wordt al een snel een 
vaste, maar ook humoristische  steun-
pilaar van het huis en zijn voornaam 
klinkt tientallen keren per dag.

Soms wordt het hem te veel, maar hij 
ziet zijn eigen dienstbaarheid en verant-
woordelijkheid niet graag krimpen…

Eind 2017 besluit hij om alleen te gaan 
wonen maar toch nog bepaalde dagen 
bij ons vrijwilligerswerk te doen. Dit 
leek een  nieuw,  mooi vervolg aan zijn 
succesverhaal, maar een plots, natuur-
lijk overlijden besliste daar anders over.

Ik zal Robbie altijd onthouden als een 
prachtige man waar je bijna nooit voor 
(zeggen hoe hij zijn leven of werk 
moest regelen) of achter ( hem corrige-
ren of bekritiseren) moest lopen.

Wij liepen in het Poverello-verhaal 
altijd naast elkaar: met weinig of geen 
woorden kregen we niet alleen voor 
elkaar maar vooral voor Poverello veel 
geregeld. Was dit dan de naaste waar 
we het tijdens onze godsdienstlessen 
altijd over hadden? Wellicht wel. 
Ik heb van Robbie ook veel geleerd. 
Toen ik op het sluitingsmoment van 
een zeer koude winterdag de laatste 

bezoekers van ons dag-onthaal (restau-
rant) moeilijk buiten kreeg vroeg hij om 
begrip. “ Als je zelf nooit dakloos ge-
weest bent dan kan je deze mannen ( en 
ook vrouwen!) niet begrijpen. Ze willen 
nog van de laatste momenten in dit ver-
warmd gebouw genieten. Want buiten… 
is en blijft het ijskoud! “

Het sluitingsmoment van Poverello 
Brussel werd voor mij nooit meer het-
zelfde. De mededeling van zijn onver-
wachte overlijden sloeg in als een bom 
bij de Brusselse Poverello-familie.

De talrijke opkomst  - in aanwezigheid 
van zijn dankbare familie -  tijdens zijn 
afscheidsplechtigheid in Poverello be-
kroonde een mooi geëvolueerd maar te 
kort leven…

Ludo

Josephine (89j, 
Kortrijk) Poverello 
KORTRIJK meldt u, 
met pijn in het hart, het 
overlijden van onze ja-
renlange medewerkster 
Josephine. Zij was een 
buitengewone vrouw, omdat zij in alles 
zo GEWOON was. Niemand kan juist 
zeggen hoeveel jaar zij, vanuit Roeselare, 
in Poverello Kortrijk gewerkt heeft.

De laatste jaren, toen de leeftijd zich liet 
voelen, bleef Josephine trouw de trein 
nemen in Roeselare om, gesteund door 
het laatste geschenk van haar kinderen, 
een wandelstok, in de Spoorweglaan 26 
te arriveren met haar gekende glimlach.

Werk en gezelligheid kon zij wonder-
goed combineren. Een babbeltje met de 
onmiddellijke omgeving kwam vanzelf, 
en een snoepje lonkte nooit ver weg. 

Josephine, vroeg weduwe geworden, 
moest thuis “ vader en moeder “ tegelijk 
zijn. De opvoeding die zij haar kinde-
ren gaf was doordrongen van een diep 
geloof waaruit zij zelf haar kracht putte 
en waarvan zij heeft getuigd tot aan haar 
dood. Wanneer een van de kleindochters 
een dagje kwam meehelpen in Poverello, 
waren beide even fier over elkaar.

Wij missen Josephine, maar haar herin-
nering zal nog heel lang blijven leven in 
Poverello Kortrijk.

Bernard (75j, Kortrijk)  
Dit is een gedicht aan Roos, vrouw 
van Bernard,
Bernard is van ons heengegaan, 
totaal onverwachts
Wellicht met een traan,
k’ Herinner me zoveel dingen 
van Bernard
Bij een bezoekje was hij het die de deur
Wagenwijd open hield
’t Was alsof hij graag
Tussen de mensen zat
Hij deed zijn best in Poverello
Om op zijn manier af te wassen
Hij kon genieten van patatjes proeven
Soms kleedde Roos hem heel in ’t nieuw
Dit moest hij altijd tonen
Aan ieder die het wilde horen
Bernard kon ook genieten van
Een pintje of een portootje
Klassieke muziek 
kon hij ook wel smaken
Dank aan zijn lieve vrouw Roos
Je hebt je bovenste best gedaan
Martine

Marc (78j, Gent) Geheel onverwacht 
vernamen we het overlijden van Marc. 
Plots was hij heengegaan en heel vlug 
had de uitvaart –zonder dat wij het wis-
ten- plaatsgehad.

Jarenlang was Marc een trouwe gast in 
Poverello en meestal ging zijn aanwe-
zigheid niet ongemerkt voorbij. Altijd 
was hij klaar voor een babbel, een 
geestige opmerking of pakte hij graag 
uit met verhalen over zijn vrijwilligers-
werk. Marc was immers vooral actief 
geweest in het bedelen van allerlei 
folders. De Banneux-dagen, die hij 
twee jaar geleden mocht meemaken, 
werden voor hem onvergetelijke dagen. 
De laatste tijd werd het voor Marc een 
lijdensweg met veel pijn aan zijn heup 
en knieën. Tijdens een opnamen en 
nieuwe prothese in het Palfijnziekenhuis 
herstelde hij wonderwel heel vlug. Maar 
eenmaal thuis werd het bewegen en 
stappen steeds lastiger en langzamer.

Jammer dat wij zo plots en buiten ons 
weten afscheid moeten nemen.

Dank je wel Mark voor je moed en 
levensoptimisme dat ons steeds zal bij-
blijven.

Michel
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Een permanent 
vrijwilligerskamp 
in de Sint 
Antoniuskluis!
Tijdens de maanden juli en augustus gaat 
er in de Sint Antoniuskluis een permanent 
vrijwilligerskamp door.  Het kamp staat 
open voor jong en minder jong  die voor 
een paar dagen willen komen meeleven 
en meehelpen. De jongeren van de inter-
nationale Poverello gemeenschap zullen 
er ook zoveel als mogelijk aan deel ne-
men. Ook wie voor een dag wil komen 
kennis maken, is welkom. Iedereen zal 
aan zijn trekken kunnen komen: in de 
grote tuin loopt men elkaar niet in de 
weg, in de gebouwen kunnen altijd on-
derhoudswerken en schilderwerken ge-
beuren en in de keuken moet er gekookt 
en afgewassen worden…  Indien de mo-
gelijkheid en de nood zich voordoet kan 
men vanuit de Sint-Antoniuskluis gaan 
meehelpen in een ander Poverello huis, 
zoals meehelpen om het feest van 28 juni 
voor te bereiden.  Naast zich samen in 
te zetten, wordt er ook samen gegeten, 
ontspannen en kan men ook aansluiten 
bij het  gemeenschappelijke gebed, en dit 
alles in een mooie en rustige omgeving en 
in een geest van dienstbaarheid en broe-
derlijkheid.

De zondag namiddagen in juli en au-
gustus zetten we de deur open en de 
koffie klaar voor wie wil komen kennis 
maken, voor jongeren en ouderen, voor 
ouders met kinderen, voor toevallige 
wandelaars…  We willen er, in alle 
eenvoud,  een plaats en een tijd van 
ontmoeting van maken, een plaats waar 
we, in alle verscheidenheid, elkaar ver-
welkomen.  

Voor meer praktische informatie of voor 
concrete afspraken kan u mailen naar: 
st.anton@poverello.be of telefonisch 
via 093600419.  

Poverello Kortrijk vierde zijn 30jarig 
bestaan 
Op zaterdag 2 juni 2018 werden in de 
Spoorweglaan 26 te Kortrijk de mede-
werkers en de collega’s van de andere 
Poverello-huizen verwacht.

Een mooi gedekte tafel nodigde uit voor 
een smakelijke maaltijd die bereid werd 
op het “Poverello-fornuis”....

Na het dessert en het kopje koffie kon 
men deelnemen aan een wandeling door 
het historische centrum van Kortrijk 
onder deskundige begeleiding van twee 
gidsen-medewerkers van het Poverello-
team.

Om 16.30u vond in de Sint-
Maartenskerk de eucharistieviering 
plaats, die werd voorgegaan door onze 
bisschop Mgr. Lode Aerts en opgeluis-
terd door het koor Pro Eclesia o.l.v. 
Carlos Vandorpe.

Om 18u werden de Poverello gemeen-
schap en de vele sympathisanten ont-
vangen op het stadhuis van Kortrijk. We 
werden toegesproken door Philippe De 
Coene, schepen van welzijn en tevens 
OCMW-voorzitter. Hij benadrukte dat 
een organisatie als Poverello, naast tal 
van initiatieven mede door de stad in 
het leven geroepen, een vaste waarde is 
en blijft in de strijd tegen de armoede. 
Hij beklemtoonde tevens dat we als 
organisatie kunnen rekenen en blijven 
rekenen op de steun en de sympathie 
van het stadsbestuur.

In zijn woord beklemtoonde Johan Van 
Eetvelde, hoofdverantwoordelijke van 
Poverello, de waarde en het diepmense-
lijk aspect van onze inzet voor diegenen 
die het minder goed hebben in deze, 
soms wel zeer harde, maatschappij.

Als derde spreker nam medewerker 
Lieve het woord en bedankte iedereen 

die van ver of dichtbij begaan was en is 
met het welvaren van de Poverello ge-
meenschap in Kortrijk.

De medewerkers die er reeds 30 jaar bij 
zijn werden letterlijk even in de bloe-
men gezet.

Alvorens het glas te heffen droeg mede-
werker Tuur nog een gedicht voor van 
Karel Malfliet. 

Poverello- Nieuws
Het Poverello-krantje wordt graag 
en gratis opgestuurd naar meer dan 
30.000 personen die meeleven met het 
Poverello-gebeuren. Het krantje wordt 

ook verstuurd naar meer dan 2000 
mailadressen. Een nieuw adres, een 
wijziging of schrapping van een adres, 
kan naar krantje@poverello.be gestuurd 

worden. Via de post kunnen nieuwe of 
aangepaste gegevens naar Poverello ge-
stuurd worden: Poverello-tijdschriftje, 
Zuinigheidsstraat 4 te 1000 Brussel. 
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Gelieve steeds het referentienummer 
te vermelden. Ook via volgende link: 
http://poverello.be/contact/nl_krant/ , 
kan men het krantje aanvragen. Dank 

u wel voor uw begrip wanneer er toch 
vergissingen in uw gegevens zijn te-
rechtgekomen en dank u wel voor uw 
medewerking door ons te helpen om de 

fouten eruit te halen. Uw contact gege-
vens waarover wij beschikken worden 
enkel door Poverello gebruikt en worden 
nooit doorgegeven aan anderen. 

De ponykampen juli - augustus 2018
Tijdens de kampen ligt de klemtoon 
op het leren omgaan met een pony 
en niet op het zo snel mogelijk leren 
paardrijden. Het contact met een pony, 
hem strelen, hem leren verzorgen, zijn 
belangrijke stappen. Kinderen die nog 
nooit paard gereden hebben zijn dus ook 
welkom op onze kampen. Naast het le-
ren omgaan met de pony’s, worden ook 
andere activiteiten georganiseerd: toch-
ten in de natuur, spel en sport, knutselen, 
zwemmen, bosspel, zang… Bij warm 
weer zorgt de vijver op het domein voor 
de nodige verfrissing. 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 dienst-
baarheid een concrete invulling krijgen. 
Bij de avondsluiting maken we het even 
stil voor bezinning en gebed. 

Voor volgende kampen zijn er nog enke-
le plaatsen: 
• Vormingskamp leiding  1 juli – 6 

juli 
• Ponykamp voor 3de, 4de en 5de 

leerjaar 22 – 27 juli. 
• Ponykamp voor 6de leerjaar  en 1ste 

secundair: 15 – 20 juli.

Praktisch: de kampen beginnen op zon-
dag 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 over-
schrijving 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. 

Men kan zich ook via internet inschrij-
ven: http://poverello.be/activiteit

Voor meer informatie: Zuster Nera, 
Poverello Tielt, tel. 0473/48.16.06

Proficiat aan zr. Nera met haar diamanten klooster jubileum 
Samen met haar kloostergemeenschap, 
met haar familie en met meer dan 50 
personen vanuit Poverello (kinderen, 
ouders en medewerkers) vierde zuster 
Nera haar zestig jarig klooster jubi-
leum. Proficiat namens ons allen en 
dank u wel voor uw toewijding en uw 
engagement in Poverello Tielt, op de 
kinderboerderij in Schuiferskapelle en 
tijdens de weekends en de kampen in 
de Ardennen! U doet dit niet om er zelf 
beter van te worden maar om vanuit 
uw roeping mensen, jongeren en kin-
deren samen te brengen in een geest 

van eenvoud en dienstbaarheid met een 
speciale aandacht voor de kleinsten en 
kwetsbaarsten. Dank u wel ook aan uw 
kloostergemeenschap die dit mee helpt 
mogelijk maken! 

Wat kunnen we jou bij deze 60ste ver-
jaardag van je engagement als religi-
euze toe wensen? Je bent al een tijdje 
pensioen gerechtigd maar weet (des te 
beter voor ons) van geen ophouden. 
We wensen u daarom nog vele gezonde 
jaren maar vooral ook een grote verbon-
denheid met Jezus en met zijn zussen en 

broeders die klein en arm zijn, zoals wij 
allen klein en kwetsbaar zijn. 

Welkom op volgende Poverello  activiteiten  
Het feest in Brussel, zaterdag 28 juli
Alle Poverello vrienden zijn welkom op 
28 juli om samen met ons de 40ste ver-
jaardag te vieren. Het is de eerste keer 
dat we dit in Brussel organiseren en we 
willen dit in alle eenvoud en broeder-
lijkheid doen. Deze viering van 40 jaar 
Poverello willen we ook in het teken 
stellen van de 20ste verjaardag van het 
overlijden van Jan Vermeire ( °Kortrijk 
23/12/1919  -  Gembes 28/07/1998). Hij 
heeft de fundamenten gelegd van onze 
vereniging waarop we verder bouwen. 

Hij is de Pater Familias langs wie de 
familiale geest van onze gemeenschap, 
onze beweging werd aangestoken: de 
geest van liefde die zijn kracht en vurig-
heid vindt bij de barmhartige Heer.  

Het programma van de dag is: 
Om 11u vieren we Eucharistie in de 
kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt op 
de Oude Markt (Vossenplein). Mgr. 
Kockerols zal voorgaan in deze viering. 
Na de Eucharistieviering is er de ge-
zamenlijke maaltijd in Poverello, 

Zuinigheidsstraat 4 (1000 Brussel): we 
voorzien plaatsen in de tuin en in het 
Poverello-onthaal! 
Na de maaltijd is er animatie in de tuin 
en om 16u een tas koffie en gebak. 

Om dit een beetje te kunnen organiseren 
vragen we om in één van de Poverello 
afdelingen in te schrijven voor 15 juli! 
Omwille van parkeer problemen raden 
we ook aan om met de trein te komen. 
Poverello bevindt zich op 800m van het 
Zuidstation (Gare du Midi). 
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Tentoonstelling in 
Poverello Brugge: 

POVERELLO STELT TEN TOON 
(kunst)werken van bezoekers en vrij-
willigers 

De tentoonstelling gaat door in 
Poverello, Oostmeers 1 te Brugge, 

En loopt van 24 t.e.m. 29 juli 2018, 
van 14u tot 18u. 

Naar Oostende voor 
een dag aan zee 
Op woensdag 29 augustus hebben 
we weer onze uitstap naar Oostende 
aangeboden door de vereniging: For a 
Better Life’. 

10.00 u Welkom voor een tas 
koffie Poverello Oostende 
Aartshertoginnestraat 12
10.45u - 11.30u: Eucharistieviering 
Christinastraat 95 (vrijblijvend) 
12.00u - 14.00u: Warme lunch 
Christinastraat 95
14.00u - 16.00u: Vrij bezoek aan 
Oostende (zee, strand, …) 
16.00u: 4-uurtje 
17.00u: Einde

Naar Nevers in 
Frankrijk (+- 600km) 
van woensdag 12 tot 
zondag 16 september
We gaan voor vier dagen naar Frankrijk 
en we verblijven in het klooster waar 
Bernadette verbleef nadat ze Lourdes 
verlaten had. Ze is daar ook gestorven 
en ligt er opgebaard. We hebben dit 
gebouw en ook deze gemeenschap van 
zusters leren kennen op onze terugweg 
van Lourdes vorig jaar. Het verblijf was 
op alle vlakken een echte meevaller.

Het worden dagen met tijd voor ont-
moeting, gesprek, bezinning, gebed, 
verkenning van de omgeving. Er staat 
ook een daguitstap op het programma 
naar de Taizé gemeenschap (+-155km). 

De kostprijs voor Poverello gasten en 
vrijwilligers is 170€, voor jongeren 
120€ en voor sympathisanten 280€. 
Men kan inschrijven bij de verantwoor-
delijke van de afdelingen. 

Op zaterdag 22 september viert Poverello Gent 
zijn 30 jarig bestaan.
Alle gasten, medewerkers en vroegere 
medewerkers met hun partner worden 
hiervoor hartelijk uitgenodigd in de 
Komijnstraat nr. 5 te Gent!

Men start om 11u met een 
Eucharistieviering voorgegaan door 
E.H. Deken Jurgen François.

Hierna volgt de receptie en de maaltijd 
met animatie.
Wie wil deelnemen dient zich ter plaat-
se, telefonisch: 092/233831 of via mail: 
gent@poverello.be. in te schrijven voor 
8 september. 
Foto’s en anekdotes van vroeger zijn 
zeer welkom! 

Zaterdag 6 oktober: Franciscusdag in de Sint 
Antoniuskluis met animatie door broeders van Tiberiade 

Voor Jan Vermeire en vele anderen 
was Sint-Franciscus, de Poverello van 
Assisi, een bron van inspiratie en een 
voorbeeld. Hierover willen we samen 
nadenken en van gedachten wisselen: 
hoe kunnen we elkaar inspireren en 
helpen om die geest van eenvoud, so-
berheid, broederlijkheid, dienstbaarheid, 
vrede en vreugde waar maken, midden 
onze dagdagelijkse taken en zorgen?  
10.30u Onthaal met koffie  
11.00u Wie was Franciscus?  

12.30u Middagmaal (boterhammetjes 
meebrengen, koffie en soep worden 
voorzien).  
13.30u Wandeling op het domein.  
14.00u Hoe kan Franciscus ons inspi-
reren in Poverello? Vinden we dit terug 
bij Jan Vermeire? 
15.30u Eucharistieviering 
16.15u Tas koffie en terug naar huis  
Om praktische redenen gelieve voor 1 
oktober per afdeling in te schrijven.

Zaterdag 17 november: Ontmoetingsdag in Brussel 
rond het thema: Hoe omgaan met personen die 
vreemd, kwetsend of agressief reageren? 
10.30u: Verwelkoming met een tas koffie 
11.00u: Inleiding en uitwisselen van ervaring in groepen 
12.15u: Middagmaal (Picknick meebrengen, voor soep en koffie wordt gezorgd). 
14.00u: Gebed 
14.30u: Gesprek
15.30u: Koffie voor we naar huis trekken

Iets voor u ?
Een zinvol engagement
Samen werken met andere mensen
Een sfeer van eenvoud en dienstbaarheid
Een concrete manier om iets te doen voor medemensen in nood.
Je geloof handen en voeten geven
Een andere kant van onze samenleving ontdekken
Kom eens kennismaken
Neem contact op met een Poverello verantwoordelijke in je omgeving:
Oostende, Brugge, Kortrijk, Tielt, Gent, Ronse, Zottegem, Brussel (2). 
Antwerpen, Leuven, Tongeren, Banneux, 
Voor meer informatie : www.poverello.be


