
In het vorig krantje lazen jullie al het 
één en ander over de coronagevolgen 
in Poverello. Terwijl de noden zijn 
toegenomen, zijn onze mogelijkhe-
den afgenomen. Vele vrijwilligers zijn 
al een dagje ouder en behoren tot de 
kwetsbare groep of mensen uit hun 
nabije omgeving behoren daartoe. 
Jean Pierre, de oudste medewerker 
in Poverello Brussel (91) die elke 
vrijdag achter de bar stond om koffie 
en frisdrank te schenken, schreef me 
onlangs nog een bericht : ‘Ik weet niet 
of je kan beseffen hoe zeer ik Poverello 
mis, en uit voorzichtigheid en gehoor-
zaamheid aan mijn kinderen weerhoud 
ik mij om te komen. Ik vermoed dat de 
bar toch nog gesloten is, maar mocht ik 
voor andere taken nuttig kunnen zijn, 
laat het mij dan weten. Dan probeer ik 
mijn kinderen te overtuigen.” 

In het restaurant moet er zo’n af-
stand gehouden worden dat het 
aantal plaatsen tot een derde is te-
ruggebracht. Ook het opgeven van 
de namen en contactgegevens en het 
dragen van het mondmasker is voor 
sommigen een belemmering. Terwijl 
er minder vrijwilligers zijn, is het 
werk niet in dezelfde mate vermin-
derd, door de hygiënemaatregelen 
soms zelfs toegenomen.

Een kleinere Poverello
De werking van Poverello is dus 
kleiner geworden. Dat was in de 
eerste weken zeker even wennen, 
maar we zien dat in deze nieuwe 
werking ook kansen zitten die een 
basis kunnen vormen voor het 
bouwen aan de toekomst. 

Voor onze gasten is de kleinere wer-
king een andere ervaring. Het is een 
rustiger gebeuren in het restaurant. 
Er is meer tijd om te luisteren en iets 
uit te leggen. Door de veiligheidsvoor-
schriften gaat het soms wat trager, 
maar er is ook minder gejaagdheid.   

Ook voor de vrijwilligers voelden de 
aanpassingen eerst onwennig, maar 
ze raken al een beetje ingeburgerd. De 
taken worden op een andere manier 
verdeeld. Dit vraagt souplesse en soli-
dariteit van de vrijwilligers. Sommigen 
ontdekken nu dat ze meer en andere 
dingen kunnen dan ze altijd gewoon 

waren. Doordat het een kleiner gebeu-
ren is, beleeft men het gebeuren meer 
als groep. Men ziet gemakkelijker het 
geheel en de onderlinge verbonden-
heid. Terwijl sommige vrijwilligers 
noodgedwongen moesten afhaken, 
zijn er andere die een tandje bijsteken. 
Iemand die gewoonlijk op maandag 
komt, springt plots bij op zondag om-
dat een andere vrijwilliger belet is. En 
omdat het een kleine ploeg is, komt 
ook zijn dochter meehelpen. Deze 
momenten van solidariteit zijn heel 
bemoedigend.

De Voorzienigheid  
heeft een naam
Op de ogenblikken dat we echt niet 
goed meer weten hoe het verder 
moet, blijven we trouw verder wer-
ken en zoeken. Met beproevingen en 
omwegen, maar in het vertrouwen 
dat de weg naar een oplossing zich zal 
aanbieden. Dat gebeurt soms opeens 
in iemand die zich door de nood aan-

gesproken voelt, als ‘door God geroe-
pen’. Vandaar dat we ook onze noden 
en onze kwetsbaarheid als Poverello 
durven en willen kenbaar maken. We 
willen ervoor blijven kiezen om in dat 
vertrouwen, dag na dag, het avontuur 
in al zijn kwetsbaarheid verder te be-
leven. In Poverello noemt men dit wel 
eens geloven in de Voorzienigheid … 
maar recent hoorde ik van de jonge-
ren: “De Voorzienigheid heeft wel meest-
al een naam, een naam van een vrijwil-
liger”. De vrijwilliger die ‘per toeval’ 
plots komt opdagen, de vrijwilliger die 
eraan gedacht heeft, die het voorzien 
heeft. Jan Vermeire zei het zo: “De 
Voorzienigheid werkt langs mensen die 
hun hart laten spreken”. En zo leeft en 
werkt Poverello al meer dan veertig 
jaar. Altijd opnieuw zijn er mensen 
die zich aanbieden, die inspringen, 
die willen komen helpen of, zoals Jan 
Vermeire het noemde, zich “als loop-
jongen” ten dienste stellen. Wat kan 
ik doen? Wat moet er gebeuren? … zo 

eenvoudig kan het engagement be-
leefd worden. Zich ondergeschikt ma-
ken aan het verwelkomen van mensen 
zodat zij zich thuis voelen.  

Geen domme krachten
Neen, het is niet zomaar de domme 
kracht zijn, de loopjongen die niet 
mag nadenken of geen visie mag 
hebben. Het is de vrouw of man zijn 
die haar of zijn hart wil leggen in het 
gebeuren, langs welke taak dit ook 
mag zijn. Het lijkt wel tegengesteld 
aan wat de maatschappij ons voor-
houdt : Je moet er op de eerste plaats 
zelf iets aan hebben, er zelf beter van 
worden. In Poverello gaat het juist in 
de omgekeerde richting: Doe het op 
de eerste plaats voor de ander en je 
zal er zelf gelukkig van worden. Niet 
dat het daarom altijd allemaal vanzelf 
gaat, dat altijd alles lukt en succes 
heeft. Dat is het zeker niet. 
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De huidige werking in de huizen
Vervolg van het artikel
“Beste Poverello vrienden”.

Op de moeilijkere momenten 
is het belangrijk dat we ons 
engagement samen beleven, 
dat we onze ontgoochelingen 
en zorgen delen en bij elkaar 
steun en inspiratie vinden die 
ons engagement verdiepen. 
Een beetje begrip en wat hu-
mor kunnen helpen om moei-
lijke en pijnlijke ervaringen wat 
te relativeren en er een posi-
tieve wending aan te geven. 
Het brengt ons als vrijwilligers 
dichter bij elkaar en kan een 
bron worden van solidariteit. 

Het onvoorziene  
nodigt uit
Het is de uitdaging om door-
heen de dagelijkse zorgen het 
wondere gebeuren van elke dag 
te leren zien. Te ontdekken hoe 
in de onvoorziene gebeurtenis-
sen, in wat anders loopt dan we 
willen, ook hele mooie dingen 
gebeuren. Maar tegelijkertijd is 
dat onvoorziene ook wel eens 
oorzaak van beproeving. Het 
vraagt souplesse, creativiteit, het 
stelt ons in vraag. Hoe er leren 
mee omgaan? Wat is er essenti-
eel in deze onverwachte nieuwe 
situatie? Aanzien we de verras-
singen van het leven die ons pro-
gramma in de war gooien enkel 
als een absoluut te voorkomen 
probleem of als een uitnodiging 
om te leren naar de essentie te 
gaan, om onszelf te bevragen, 
om samen te werken? En het is 
de kunst ons door een probleem 
niet te laten verlammen. Het is 
zeker nodig aan een oplossing 
te werken, maar in het concrete 
hier en nu kunnen we al kleine 
stapjes zetten. En dikwijls tonen 
de kleine stapjes al een beetje de 
weg naar een oplossing.

Een bevrijdend  
engagement 
De nood aan mensen die zich 
inzetten is groot. Dat sommige 
Poverellohuizen slechts twee 
of drie dagen per week open 
zijn, is enkel en alleen omdat 
de ploeg op sommige dagen 
nu niet sterk genoeg is. Twee 
of drie personen die zich op 
een regelmatige basis kunnen 
inzetten, kunnen hierin al het 
verschil maken. Het is niet zo-
zeer de vraag of men voldoende 
goed kan koken of fysisch sterk 
genoeg is. Het is vooral : Wil ik 
mij vrij maken om een dag mee 
te helpen aan het huishouden 
van Poverello, om een dag het 
gebeuren te helpen dragen en er 
deel van te zijn ? De ontmoeting 
met een medemens in nood 
leert ons op een andere manier 
kijken naar de samenleving en 
naar onszelf. Op deze manier 
kan het engagement een bevrij-
dende ervaring worden.

Wie met dit avontuur in Poverel-
lo wil kennismaken, kan contact 
opnemen met een plaatselijke 
afdeling. Van harte welkom.

Johan

Deze coronatijden vragen van alle Poverello afdelingen aanpassingen en creativiteit. Elke Poverello 
afdeling heeft zijn eigen situatie: het gebouw is anders, de samenstelling van de vrijwilligersgroep  
is anders, de situatie in de verschillende gemeentes is anders … Vandaar dat elk Poverellohuis ook 
vanuit zijn eigen mogelijkheden en beperkingen naar antwoorden en oplossingen heeft gezocht. 
 En die zijn dus overal een beetje anders geworden. Het is een tijdelijke situatie, een overgangs- 
fase, van waaruit we verder kunnen evolueren wanneer de beperkingen afnemen. 

Hier een korte schets van hoe er in de verschillende huizen nu gewerkt wordt. 

Bediening aan de straat
In enkele huizen is men vrij snel overgeschakeld naar de be-
diening aan de straat, door het raam. Op deze manier kon men 
toch maaltijden verdelen terwijl de risico’s op besmetting heel 
fel konden worden ingeperkt. Op dit moment gebeurt dit nog 
in Leuven (5d/week), Antwerpen (5d/week), Brussel Groen-
straat (5d/week) en Ronse (op maandag en woensdag). 

Poverello restaurants beperkt open
Andere huizen hebben de deur van het onthaal opengesteld 
vanaf het moment dat restaurants terug mochten openen met 
de gekende voorwaarden. In Brugge, Oostende, Tielt, Tonge-
ren en Brussel (Groenstraaat) is dat 5 dagen per week (ma, 
di, wo, do, vr). In Brussel Zuinigheidsstraat en Gent is het 4 
dagen per week (ma, di, do, vr)vr) en in Ronse op dit moment 
2 dagen per week (wo, vr). Maar dit is dan wel meestal voor 
een kleiner aantal personen om de gevraagde afstandsregels 
te kunnen respecteren. In sommige huizen wordt gevraagd 
om zich op voorhand in te schrijven, en wordt men in groepen 
ingedeeld om wachtrijen te vermijden (bijvoorbeeld van 11:30 
tot 12:30 1ste groep en van 12:45 tot 13:45 2de groep).

Poverellohuizen met nachtopvang
In de huizen waar mensen verblijven, probeert men het be-
smettingsrisico lager te houden door het komen en gaan van 
mensen zoveel mogelijk te beperken. Bij een nieuwe opname 
of een lange afwezigheid wordt een coronatest gevraagd. 

In Tongeren verblijven 4 personen en Jos, de verantwoorde-
lijke, werd af en toe bijgestaan door enkele vrijwilligers.

In Banneux gaat alle aandacht en zorg naar de 12 bewoners 
en werd de werking in het Jeugdhuis tijdelijk on hold gezet. 
De Foyer paste de tweedehandswinkel aan de voorschriften 
aan en concentreerde zich vooral op de zorg voor de eigen 
bubbel van 9 personen. 

In Brussel leven de drie huizen met bewoners nu meer 
gescheiden van elkaar, maar de bevoorrading gebeurt nog 
steeds centraal. Begin juni werden alle bewoners en vrij-
willigers er getest. De opluchting was groot toen we ver-
namen dat iedereen negatief testte. Maar we beseffen wel 
dat dit maar een momentopname is en slechts mogelijk 
dankzij de medewerking van iedereen. Eind augustus was 
er een ontmoeting met een vertegenwoordiger van Artsen 
Zonder Grenzen. Zij kwamen luisteren naar de vragen en 
frustraties die er leven nu we nog steeds met het virus 
moeten rekening houden. Het was ook een oproep en aan-
moediging om de richtlijnen te blijven opvolgen. 

Tijdens de coronaperiode is het huis in Zottegem geëvo-
lueerd tot een permanente gemeenschap. Er verblijven 
nu 6 personen. Voordien was het meer een soort va-
kantiehuis voor gasten van Poverello. Over Kortrijk, de 
kinderboerderij in Tielt en de kampen in de Ardennen 
verneem je meer op een andere plaats in dit krantje.

Aanpassingen aan de gebouwen in Kortrijk.

Wil je meer weten?

Wie nader wil kennismaken met één van 
onze afdelingen of wil overwegen om een 
handje toe te steken is steeds welkom.  
Neem wel best op voorhand contact op. 
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Op maandag 6 juli , na ons telefoontje, ben ik met de fiets naar Poverello ge-
weest, het was voor mij hoofdzakelijk de bedoeling om terug aan te knopen 
met mijn vrijwilligerswerk en de sfeer te ontdekken. Gert was er, ook Ana en 
nog een paar meisjes van de Youth Community. Ik kwam rond 11.30uur aan. 
Gert liet me de grote zaal zien en ik was onder de indruk: er zaten 3 man in 
aller stilte te eten. Ignace was er ook en ik zag dat er ook voor de bewoners 
gekookt werd en dat hun eten ten huize gebracht werd. Dan ben ik naar Has-
san aan de inkom geweest, hij was blij me te zien en legde me uit hoe alles ge-
noteerd wordt. Om 13.00 uur sluit de toegang tot de zaal en hebben we samen 
gegeten. Daarna vroeg Ana me of ik mee naar het gebed wou en dat deed ik 

maar al te graag op dat moment. Het gebed is voor mij een moment dat echt 
deel uitmaakt van aan mijn Poverello ervaring. Ik probeer wel altijd te kijken 
of het werk niet voor gaat. Ik ben na het gebed even in stilte in de kapel nage-
bleven met Ana en nog een meisje, voor mij zijn dat van die zalige momenten 
in grote stilte waarin ik me overgeef aan de Heer. Daarna zijn we nog even in 
de tuin geweest, toen heb ik meegedeeld dat ik vanaf de volgende maandag 
wel terug wou beginnen. Bij het naar huis gaan heb ik Ana een goede terugkeer 
naar haar thuis in Portugal gewenst.
 
En zo ben ik dus sinds verleden maandag weer aan de slag met mijn vrijwilli-
gerswerk. Het is heel anders dan vroeger maar ook een mooie ervaring. Ik ben 
in de keuken met Ignace en Gert bezig geweest en we hebben groentjes klaar-
gemaakt (wortelen en courgetten). Dan mocht ik ook de soep opscheppen aan 
het luik. Daarna hebben we zitten afwassen, met Patricia in de grootkeuken. 
Dan hebben we nog de grote zaal geborsteld en ik heb ze gedweild. Tijdens ons 
drie-uurtje heeft Jan me zoals je aankondigde al zijn foto’s laten zien van zijn 
schilderwerken in Zottegem. Hij is er heel fier over en mag het terecht zijn! 
Daarna ben ik naar huis gefietst. Morgen terug dus terug aan de slag!

Getuigenis van Marc,  
vrijwilliger in Brussel

Bij het begin van de lockdown kwamen er vier 
jongedames voor enkele maanden meehelpen in 
Poverello Brussel. Zij vormden de kleine jonge-
rengemeenschap. Hun aanwezigheid en werk-
kracht kwamen echt goed van pas want heel wat 
trouwe medewerkers zagen zich genoodzaakt 
om hun engagement (tijdelijk) te stoppen. Deze 
vier jongeren namen veel van de huishoudelijke 
taken voor de bewoners op zich. Maar ook de 
personen die niet meer in Poverello terecht kon-

den omdat het restaurant moest sluiten, bleven 
voor hen een bekommernis. Vele mensen werden 
opgevangen door de overheid maar o.a. in het 
Zuidstation waren er nog die daar hun dag door-
brachten. Zo ontstond het idee om er als een 
soort Poverello verkenners op uit te trekken. Bij 
voorkeur in de morgen vertrokken ze per twee 
richting Zuidstation, met een thermos koffie, 
melk en suiker, een koekje, enkele bekers. Voor-
zien van handschoenen en een mondmasker om 

zich te beschermen. Niet als weldoeners, hulp-
verleners of sociaal werkers, maar als gewone 
medemensen een warme koffie aanbieden om 
onze verbondenheid uit te drukken. Een klein 
moment van erkenning en na een tijdje ook van 
herkenning. Het was de bedoeling om deze een-
voudige en bescheiden aanwezigheid vol te hou-
den omdat het een manier is om in alle respect 
en vrijheid elkaar te leren kennen en stapsgewijs 
ook iets voor elkaar te gaan betekenen. 

Een wereld die ineens op slot gaat door 
een globale pandemie, sociale restau-
rants die noodgedwongen dicht moe-
ten en de meest kwetsbaren van onze 
samenleving die zoals altijd het meest 
worden geraakt. Dat was de realiteit toen 
ik aankwam in Poverello net na het paas-
feest, en vanuit die realiteit gingen we 
met elkaar in gesprek. De hele wereld in 
lockdown, hoe kunnen we er voor zorgen 
dat we niet in lockdown terecht komen 
in onszelf? Het is misschien moeilijk 
voor ons allemaal om in quarantaine te 
zijn in onze huizen, zonder de moge-
lijkheid om naar buiten te gaan. Maar 
wat als het andersom was? Wat als je in 
quarantaine bent op de straat en je niet 
langer ergens naar binnen kan? Wat als 
alle sociale restaurants en opvanghuizen 
gedwongen worden te sluiten? Wat als 
iedereen voedsel aanbiedt maar niemand 
meer de tijd neemt om met je te praten, 
niemand meer om je heen kan zijn? Wat 
als de echte armoede niet de honger is 
maar de eenzaamheid? 

Solidariteit als leidraad
Solidariteit lijkt soms de enige leidraad 
om niet verdwaald te raken in deze 
gebroken wereld. De warme en veilige 
gemeenschap van Poverello en de geza-
menlijke gebeden inspireerden ons om 
de moeilijke vragen niet te vermijden. 
Hoe kunnen wij aan de binnenkant in so-
lidariteit zijn met hen aan de buitenkant? 
Hoe kunnen we de zogenaamde schei-
dingen overwinnen tussen binnen en 
buiten, rijk en arm, wij en zij, jou en mij? 
Hoe kunnen we elkaar ontmoeten waar 

we allemaal eenheid zijn, waar het evan-
gelie tot leven komt? Het was mooi om 
daar samen over te kunnen praten en om 
erachter te komen hoe arm we wel niet 
zijn en hoe weinig we weten. Het voelde 
heel bevrijdend om onze eigen armoede 
te ontdekken. Het bevrijdde ons van het 
zoeken naar het juiste antwoord of de 
beste oplossing en het zorgde ervoor 
dat we in actie kwamen. Zo besloten we 
naast het leven binnen de muren van 
Poverello iedere ochtend naar het station 
te gaan om met de mensen te zijn en kof-
fie te delen. Ik weet nog goed hoe we die 
eerste ochtend een beetje onwennig ver-
trokken, vol met onzekerheid maar ook 
enthousiasme. We hadden geen idee wat 
we precies aan het doen waren, maar we 
hadden ons vertrouwen in God en ons 
verlangen om met de mensen te zijn. 

Zoveel verborgen levens,  
zoveel kleine wonderen
Het is wonderbaarlijk hoe snel relaties 
gevormd werden. Al snel leerden we hun 
namen en het aantal suikers dat ze in 
hun koffie wilden. Ze kwamen ons op-
wachten, vaak met hun brede glimlach, 
brachten ons naar hun vrienden of hun 
vrienden naar ons en zwaaiden als we 
nog aan de andere kant van de weg wa-
ren. Door naar de mensen te luisteren, 
leerden we welke behoeften er leefden. 
En zo begonnen we naast de koffie ook 
desinfect mee te nemen voor de handen 
en maskers die we om de dag aanboden 
te wassen. Er waren zoveel verhalen, 
zoveel verborgen levens, zoveel kleine 
wonderen die we ontdekten. Elke dag 

was een nieuw avontuur en een ware 
zegen. Hoe mogen we Jezus vandaag 
weer ontmoeten? Vriendschappen wer-
den gesloten met mensen van alle uit-
einden van de wereld en zij hielpen ons 
om steeds meer in contact te komen met 
onze eigen armoede, om steeds minder 
te zijn. Zij bevrijden ons van alles wat we 
dachten te zijn of te moeten zijn.

We zijn hier samen
Het is iets heel speciaals en kwetsbaars 
wat we deden, naar de mensen toe gaan. 
We moesten erg voorzichtig zijn om niet 
iemands privacy te schenden, om nie-
mand te beledigen of beoordelen. Toch 
wilden we voorzichtig proberen om deze 
grenzen niet te overschrijden maar te 
overwinnen voor hen die daar open voor 
stonden. We wilden zeggen tegen deze 
lieve mensen, niet met onze woorden, 

niet eens met onze daden, maar alleen 
met onze aanwezigheid: “We zien jou, 
je hebt indruk op ons gemaakt, je hebt 
ons hart bewogen”. Het gaat niet om de 
koffie of de koekjes, het gaat ook niet om 
het contact want we hoeven geen woor-
den te wisselen. Het gaat om de aanwe-
zigheid, dat jij hier bent en dat wij hier 
ook zijn, dat we hier samen zijn. 

Elkaar dragen
Deze ontmoetingen zijn meer dan slechts 
momenten, het gaat veel verder dan dat, 
omdat deze ontmoetingen bij ons blijven 
en ons vormen. We dragen deze mensen 
mee in ons hart en in ons gebed en soms 
is dat alles wat we kunnen doen in deze 
gekke wereld: elkaar dragen. 

Nikki

Poverello zendt verkenners uit 

Hier volgt een getuigenis van Nikki uit Nederland  
die de evolutie van het initiatief van dichtbij heeft  
meegemaakt en gedurende drie maanden mee  
ingestaan heeft voor de trouwe aanwezigheid. 

Getuigenis van Nikki 

Poverello verkenners Julia en Nikki.
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Na de jaarmis picknick in de Poverello tuin.

Jaarmis Jan Vermeire
De jaarmis voor Jan Vermeire was zoals elk jaar voorzien op de laatste 
zaterdag van juli. Deze zou doorgaan in de Ardennen. Maar gezien de 
coronasituatie werd dit een week voordien verplaatst naar Brussel 
(centraler gelegen en gemakkelijker te bereiken met het openbaar 
vervoer). De viering ging door in de kerk op de Oude Markt (Vos-
senplein) en de picknick vond plaats in de tuin van Poverello. Wat 
anders toch wel een vrij familiaal en hartelijk gebeuren is in de Arden-
nen, kreeg nu plots een ander karakter: de begroeting zonder elkaar 
de hand of een kus te geven, de afstand die we moesten bewaren, de 
mondmaskers … Het kreeg zelfs bijna iets officieels. Maar de eenvoud 
en de soberheid van het gebeuren brachten ons wel terug naar de 
essentie van het familiale karakter van Poverello. De grotere afstand 
deed ons misschien wel de noodzaak aanvoelen van de onderlinge 
verbondenheid. En het teruggaan naar het leven en het engagement 
van Jan Vermeire is daarin zeker een belangrijk element. 

Met de dertig aanwezigen voelden we ons wel een beetje vertegen-
woordigers van die grote Poverello familie. Het maakte ons duidelijk 
dat elkeen daar zijn eigen verantwoordelijkheid kan in opnemen. 
Tijdens dit samenzijn vonden we bij elkaar extra bemoediging. 

Bijeenkomst vrijwilligers Kortrijk
De werken in de nieuwe Poverello in Kortrijk zijn reeds gestart. En-
kele deurgaten kappen, de keuken herinrichten, een zaal voor het 
onthaal organiseren, het sanitair voorzien … Het stof zoekt overal zijn 
weg … maar we weten dat dit tijdelijk is want tegen eind november 
hopen we opnieuw te kunnen starten. In de maand augustus kwamen 
de vrijwilligers heel geïnteresseerd luisteren en vooral kijken naar 
de situatie ter plaatse. We waren met 35 personen en heel wat waren 
ongeduldig om te kunnen opstarten. Aangezien men nu geen trap-
pen meer zal moeten doen (de keuken in de Spoorweglaan was op 
het eerste verdiep) denken sommige vrijwilligers erover om nog voor 
enkele jaren bij te tekenen. Het is de bedoeling om het Poverello ont-
haal stapsgewijs op te starten. We zullen, net als in andere Poverello-
huizen, ook rekening moeten houden met de coronamaatregelen. 

Eens het restaurant open is, willen we ook de plaats voor een inwo-
nende gemeenschap in orde brengen. Het vroegere noviciaat gedeelte 
leent er zich heel goed toe om het thuis te worden voor personen die 
tijdelijk in respect, eenvoud en dienstbaarheid willen samenleven. Er 
zijn zeven kamers beschikbaar met gemeenschappelijke leefruimte, 
sanitair. We denken in de eerste plaats aan jongeren die hierin een 
uitdaging zien. Leven in gemeenschap is immers een kans om ande-
ren te leren kennen maar ook om zichzelf beter te leren kennen. Wie 
dit wil overwegen kan alvast contact opnemen : poverello@skynet.be 

De medewerkersvergadering gaat veilig door in de kerk.

Over de kampen
Het was toch wel een beetje bang afwachten. 
Kunnen de kampen dit jaar doorgaan? Dat de 
Poverello kampen altijd met kleine groepen 
doorgaan, is zeker in deze tijden een voordeel. 
Maar telkens een nieuwe kampbubbel vormen, 
was toch ook niet helemaal zonder risico. 

Met enige opluchting kijken we dan ook te-
rug op de geslaagde kampen. Met veel dank 
aan alle kinderen en ouders en aan iedereen 
die zich ervoor ingezet heeft. In elk geval 
hebben de kinderen er intens van genoten en 
was het een totaalbeleving van vele elemen-
ten kris kras door elkaar : een andere slaap-
plaats die men deelt met andere kinderen, 
nieuwe vriendjes leren kennen, omgaan met 
een pony, de natuur verkennen, met velen 
rond een tafel zitten, eten wat de pot schaft, 
een bezinningsmomentje ’s avonds, jonge 
leiding die zich inzet met spelletjes maar 
die ook naar je luistert, leuke momenten 
en soms ook een beetje heimwee. Voor alle 
deelnemers, kinderen en leiding, zijn het 
vijf dagen anders dan alle andere … zinvolle, 
echte vakantie … wat en hoe het verloopt is 
op voorhand niet te voorzien … het is telkens 
een avontuur… maar wanneer iedereen er 
het beste van probeert te maken, kan het 
niet mislukken! Een Poverello gebeuren. 

Hanne, iemand van de leiding,  
schrijft er het volgende over:

Deze zomer heeft de jongerenwerking van 
Poverello ook niet stilgezeten. Tijdens de 
kampen in Haut-Fays en Schuiferskapelle 

maakten we heel wat nieuwe vrienden en 
leerden we met de pony’s omgaan. Samen 
goed voor veel goede herinneringen, waar 
nog lang niet over gezwegen zal worden!

In deze kampen hebben we aandacht voor 
mekaar en de natuur. We gaan paardrijden 
en spelen leuke spelletjes. Op woensdag 
hebben we veel waterplezier in de vijver en 
de rivier. Om in de voetsporen van dokter 
Jan te treden, gaan we op donderdag naar 
de kerk in Lavaux-Sainte-Anne. ’s Avonds 
sluiten we het kamp af met een gezellig 
kampvuur, waarbij iedereen het beste van 
zichzelf geeft met een zelfgemaakte act. 

Kortom, we hebben veel gelachen, maar 
soms ook een traantje. Deze kampen zijn 
natuurlijk niet mogelijk zonder alle mede-
werkers. We willen daarom iedereen bedan-
ken voor hun inzet: zuster Nera, opa Leon, 
Willy, Marie-Christine, Geertrui, Johan, 
Dirk en, niet te vergeten, de leiding.

Enkele gesprokkelde reacties  
van kinderen: 

“Ik vond het leuk om te paardrijden  
en nieuwe vrienden te maken.”  
(Jesse, 9 jaar)

“Het eten was heel lekker!”  
(Elène, 10 jaar)

“ Voor mij waren de spelletjes in  
de rivier het hoogtepunt van de week!”  
(Sterre, 10 jaar)
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Onze overledenen 
Jullie zullen zien dat er hier heel wat overledenen genoemd worden. Dit komt omdat het krantje anderhalf jaar niet verschenen 
is, maar vooral omdat we het belangrijk vinden dat deze mensen ook in het Poverello geheugen blijven leven. Zij zijn en blijven 
deel van de Poverello familie. Hun verhaal een beetje leren kennen, ook al is het pas achteraf, vertelt ons iets over het verhaal dat 
wij in Poverello mee-maken. Mochten we alle overledenen uit de verschillende krantjes eens samen zetten, dan kwamen we aan 
een mooie en grote groepsfoto! We proberen niemand te vergeten, maar beseffen ook dat er jaarlijks duizenden mensen begraven 
worden alsof ze niemand waren, alsof ze niet bestaan hebben. Het unieke en waardevolle van elke mens wordt niet vernietigd 
door zijn vergankelijkheid. In alle verscheidenheid zijn we één grote mensenfamilie, broers en zussen. Deze getuigenissen zijn 
daarom ook een oproep om elke medemens zo te leren zien en een eerbetoon aan de vele ‘anonieme’ overledenen.  

Robert (73) Brussel

Robert was sinds september 2017 
in Poverello. Hij woonde in het huis 
Fonsny. Hij was geboren in Congo. 
Hij had ondeugende, kleine oogjes, 
hield van een sigaartje van goede 
kwaliteit. Hij sprak meerdere talen 
en hield vooral veel van Spaans. Hij 
had gevoel voor humor, maar zijn 
specialiteit was mopperen. Als hij 
niet tevreden was, dan dreigde hij 
met justitie, maar hij zei: Poverello 
zal ik nooit iets aandoen, want jul-
lie hebben mij geholpen. Hij hield 
van een spelletje zoals Triominos, 
maar hij hield ook van winnen. Dit 
liep niet altijd goed af. Overdag was 
hij te vinden op een terrasje van het 
café op het Zuidstation. Hij hield 
van een wijntje. Hij was blij als hij 
sommige vrijwilligers van Poverello 
voorbij zag komen en nodigde hen 
uit om een moment met hem door 
te brengen. Hij had niet veel con-
tact met de andere bewoners en dat 
maakte van hem een eenzame man.

Vrij plotseling is Robert in het zie-
kenhuis terecht gekomen, met een 
bronchitis, net voor de uitbraak van 
de corona. Hij kon moeilijk ademen. 
In het ziekenhuis kreeg hij ook nog 
een herseninfarct. Meerdere vrijwil-
ligers en Filip de straathoekwerker 
hebben hem zeer regelmatig be-
zocht. In de ziekenhuizen was men 
toen druk met de coronapatiënten. 
Na enkele weken zeiden ze dat ze 
niets voor hem konden doen. Hij 
werd overgebracht naar een ver-
zorgingstehuis, waar we hem niet 
mochten bezoeken. Na 2-3 weken is 
hij overleden en daar kwamen wij 
achter toen we belden om te vragen 
hoe het met hem ging. Een eenzame 
man is in eenzaamheid gestorven. 
Helaas. Wij zijn niet op de hoogte 
gebracht van zijn begrafenis (één 
dag na zijn overlijden) en konden 
dus ook op het kerkhof niet een 
laatste afscheid van hem nemen. Ik 
weet zeker dat Robert (vanaf daar-
boven) gezien heeft dat dit ons heeft 
geraakt en dat hij misschien toch 
nog heeft mogen beseffen, dat er 
mensen waren die hem graag zagen.

Zr. Bep

Vincent (89) Brussel

Hoe ik mij Vincent zal blijven herin-
neren: Op woensdag voor 10 uur kwam 
hij Poverello binnen. Vele jaren …waren 
het er 10 of meer? Eerst met de auto, 
dan met het openbaar vervoer om zich 
tenslotte, de laatste jaren, te laten bren-
gen door een heel lieve dame die voor 
hem zorgde. Zijn gezondheid liet het 
niet meer toe alleen te komen, sinds de 
dood van zijn vrouw ging het langzamer 
met hem. Altijd discreet deed hij de bar. 
Vincent hield van mensen, van iedereen 
ongeacht wie hij was. Hij was jaren een 
toegewijde geneesheer, verbonden aan 
het OLV ziekenhuis van Aalst. Weinigen 
die dit waarschijnlijk wisten, hij was 

geen grootprater. Hij had vooral een 
luisterend oor naar mensen in moei-
lijkheden. Hij leefde mee met mensen 
die aan de rand stonden. Daarom ook 
was hij verbonden aan de Voedselbank. 
Hij hield van onze woensdagploeg, nam 
graag plaats aan onze tafel en bedankte 
telkens voor het lekkere eten.

De laatste 2 jaar ging het moeilijk en hij 
haakte noodgedwongen af. Op 9 april 
werd hij 89 jaar, hij overleed op 11 april 
in volle coronatijd. Zijn jongste dochter 
verwittigde ons : papa is heel vredig 
heengegaan. Het afscheid, enkel met 
zijn dierbare kinderen en kleinkinderen, 
gebeurde in intimiteit. Vincent was een 
heel gelovig mens, zijn gedachtenis-

prentje begint met de Heilige Theresia 
van Lisieux  “Ik sterf niet , ik treed bin-
nen in het leven”, het eindigt met de 
woorden van Khalil Gibran “Vertrouw in 
uw dromen want in hen is de deur naar 
de eeuwigheid verborgen”.

Marie Jeanne

Herwig (69) Brussel

In de maand februari 2018 deed Herwig 
zijn intrede in de Tanneur. Ik was dat 
weekend van dienst. Een nieuwkomer 
die je zelf als vrijwilliger ontvangt en 
inschrijft, blijft ietsje meer in je herinne-
ring. Allez, voor mij was dit toch zo. Een 
man van weinig woorden, met een droge 
humor, steeds te vinden voor een grapje. 
Hij was heel gemakkelijk in de omgang 
en wel met iedereen. Klagen of zagen, 
zo kenden we Herwig niet. Een graag 
geziene man in de Tanneur. Maar ook in 
de Economie kwam hij veel. Dan hoorde 
je: “ha, ha, onze Vilvoordenaar is er”. Het 
was hun vaste tafel in het restaurant waar 
Vlaams werd gesproken en veel gelachen. 

In het begin was het wat wennen aan 
Brussel. Hij sprak steeds maar over Vil-
voorde waar hij ook zijn vriendenkring 
had. Dus ja, het was een hele aanpassing 
voor hem. Hij ging dan ook meermaals 
per week richting Vilvoorde zolang zijn 
gezondheidstoestand het toeliet. Door 

het erger worden van zijn medische 
problemen, vooral het stappen, was hij 
genoodzaakt in Brussel te blijven en had 
hij dagelijks thuis verpleegzorg nodig. 
Iedereen zag dat hij veel pijn leed, maar 
klagen deed hij niet, hij liet het over zich 
heen gaan. We deden hem voorzichtig 
het voorstel of het toch niet beter was 
naar een woonzorgcentrum te gaan. Hij 
ging direct akkoord tot ieders verbazing, 
maar als het kon in Vilvoorde, was zijn 
vraag. Die zoektocht verliep vrij vlot en 
er was onmiddellijk plaats beschikbaar. 
We zijn het samen met hem gaan bezoe-
ken. De ontvangst was heel hartelijk, de 
kamer beviel hem. Een datum werd afge-

sproken. Hij zou zijn intrek de volgende 
maandag nemen. Dit heeft nooit kunnen 
doorgaan, wegens dringende opname in 
het ziekenhuis, intensieve zorgen. Zijn 
toestand verergerde zienderogen. Een 
Nederlandstalige arts met wie ik contact 
gehad heb, vertelde mij dat hij meer-
maals met Herwig over zijn toestand ge-
sproken had. Hij gaf te kennen geen ver-
dere behandeling te wensen. “Laat alles 
maar op zijn beloop….” De woorden van 
die arts vergeet ik nooit: “Een gemak-
kelijke man maar een moeilijke patiënt”. 
Via zijn broer die ik gecontacteerd had, 
vernam ik dat Herwig de oudste was 
van 3 broers in het gezin. Met zijn broer 
Willy hebben ze samen meer dan 20 jaar 
samengewerkt bij Renault te Vilvoorde. 
Die vertelde mij ook dat er eigenlijk de 
laatste 4 jaar geen contact meer geweest 
was tussen hen.Herwig was algemeen 
geliefd binnen Poverello. We houden 
hem in onze herinnering als een eenvou-
dige, gewone man met veel humor.

Frida

Eric (64) Brussel

Eric kwam in 2017 naar Poverello. Hij 
ging in het huis aan de Fonsnylaan wo-
nen. Omdat hij evengoed Engels sprak 
als Frans en Nederlands, stond hij altijd 
dicht bij de jongeren die regelmatig ’s 
nachts de permanentie deden in Fonsny.  
Eric was een hele vriendelijke man naar 
alle vrijwilligers en bewoners van het 

huis Fonsny en ook in de Zuinigheids-
straat. Een heel gecultiveerde man, 
intellectueel en met aandacht voor de 
actualiteiten. Hij zei altijd tegen ons dat 
hij zijn dagen graag in de bibliotheek 
doorbracht. Men kon met hem over alles 
praten. Wat het onderwerp ook was, het 
was gegarandeerd interessant. Hij hield 
van kunst, schilderkunst, literatuur, 
maar ook van discussies over filosofie en 
spiritualiteit. Hij hield ook van de Aziati-
sche keuken en cultuur. Zijn maaltijden 
werden altijd verrijkt met wat specerijen 
en chilipeper. Hij werd getroffen door 
een woekerende kanker die hem in 6 
maanden onherkenbaar maakte. Deze 
man, mysterieus en zeer autonoom, 
hield van vrijheid, voor zichzelf en voor 
anderen. Zijn autonomie te verliezen en 
zijn vrijheid om te doen wat hij wilde 
en hoe hij het wilde, vooral in zijn laat-

ste dagen in het ziekenhuis, was voor 
hem een harde klap waarvan hij niet 
herstelde.  Tijdens deze laatste dagen 
in het ziekenhuis waren de vragen over 
het einde en over de zin van het leven en 
van zijn leven heel aanwezig. Ondanks 
alle pijn van die laatste reis, beschouw 
ik het als een genade om hem te hebben 
mogen vergezellen en een beetje van zijn 
last mee te dragen. En ook om samen 
met hem kleine levensvreugden te delen 
zoals een klein speculaasje uit Poverello 
proeven en daar met zoveel smaak van 
genieten of in het geheim een sigaretje 
roken met zoveel plezier. 

Onze dank gaat uit naar het hele team 
van verpleegkundigen die hem begeleid-
den in Poverello en in het ziekenhuis.

Ana 
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Hendrik (69) Tielt

Hendrik heb ik leren kennen bij het op-
starten van de kinderboerderij in Tielt. 
Hij wilde ook wel meehelpen als hij iets 
kon doen… en als gewezen garagist (in 
1970 was dit een andere stiel dan nu) 
kon hij een beetje van alles: herstellen 
van een machine maar ook metaalcon-
structiewerken. Toen we de boxen voor 
de pony’s planden, hebben we hem 
erbij geroepen. Hij wist wat er moest 
komen en waar we het wilden. En dan 
ging hij aan het werk: kijken hoe ze 
het op andere plaatsen deden, zoeken 
naar de meest aangewezen materialen 
(kwaliteit – prijs), kennissen aanspre-
ken, plannen maken … Op zijn voor-
stel van een plan konden we niet veel 
opmerken. Hij had aan alles gedacht: 
veiligheid, onderhoudsvriendelijkheid, 
degelijkheid en het moest er ook nog 
goed uitzien. En dus ging hij voor de 
uitvoering. Het lassen deed hij bij hem 
thuis in de vroegere garage, het monte-
ren kwam hij dan ter plaatse doen. 

Maar zijn gezondheidsproblemen 
maakten het hem niet altijd gemak-
kelijk. En toch wilde hij het doen. Hij 
deed het graag en hij wilde het project 
van de kinderboerderij vooruit helpen. 
Het deed hem deugd om deel te zijn 
van de medewerkersploeg waar hij 
veel waardering kreeg maar ook veel 
vriendschap en optimisme meebracht.
Zijn gezondheid ging steeds verder 
achteruit, hij werd verschillende keren 
opgenomen. Het contact verminderde 

… we hielden hem nog wel wat op de 
hoogte. Het afscheid naderde. Twee 
dagen voor zijn overlijden kreeg hij 
nog bezoek van Walter, een vriend 
van hem, die een niertransplantatie 
moest ondergaan. Hij vroeg aan zijn 
vriend: ‘Als ze op de kinderboerderij 
in de problemen zitten, ga jij me dan 
vervangen?’ Walter heeft zich onder-
tussen, na de niertransplantatie, aan-
gemeld. We mogen hem contacteren 
als er technische problemen zijn. En 
Georgette, de vrouw van Hendrik, 
komt sinds een korte tijd terug helpen 
in Poverello Tielt. Het werk gaat ver-
der, het leven gaat verder…

Dank u wel, Hendrik, voor wat je gedaan 
hebt, voor je dienstbaarheid, voor je 
voorbeeld. Doe daar de groeten aan allen 
die, net als jij, meegewerkt hebben voor 
Poverello en tot die grote familie blijven 
behoren. Dat is daar al een hele bende! 

Namens zr. Nera en de ploeg van Tielt!

Jean (84) Brussel

Jean kwam in 2016 naar Po-
verello. Hij was Luxemburger, 
heel charmant, correct en gere-
serveerd. Hij bracht een groot 
deel van de dag buiten Poverello 
door met “zijn avonturen”, 
zoals hij het zelf noemde. Het 
moment van terugkeer was vaak 
een gelegenheid voor goede ge-
sprekken bij het onthaal. Hij was 
een vriendelijke man, vrijgevig 
en zachtaardig, maar ook kwets-
baar en rusteloos door zoveel 
angsten en verbittering vanuit 
het verleden en het heden. 

Hij was heel georganiseerd en 
netjes in al zijn zaken. Hij was 
niet bang om ‘dankjewel’ te zeg-
gen, dankbaar als hij was voor 
alles dat we voor hem deden, van 
het kleinste tot het grootste. 

Poverello is voor hem een vei-
lige plaats geworden waar hij 
thuis was. Zelfs toen zwakte en 
afnemende gezondheid hem erg 
beperkten in zijn bewegingen en 
kwaliteit van leven, leefde hij altijd 
met de angst Poverello te moeten 
verlaten en niet terug te kunnen 
keren. Toen dit moment uiteinde-
lijk aanbrak, verwelkomde hij ons 
met een mengeling van vreugde en 
droefheid tijdens onze bezoekjes 
in het ziekenhuis en in de tehui-
zen waar hij verbleef. Zijn laatste 

maanden waren echt moeilijk voor 
hem, gekweld door het einde van 
zijn leven en een enorme droef-
heid. Tijdens mijn laatste bezoek, 
vlak voordat de overheid het be-
zoek in tehuizen verbood, zag ik 
een heel zwakke Jean. Hij had gro-
te moeite met spreken en hij wilde 
niet meer eten of drinken. Het was 
alsof hij het leven losliet... wij zijn 
een tijd bij hem gebleven en hiel-
den elkaars handen vast. Voor ik 
vertrok, vroeg hij me om met hem 
te bidden. En dat hebben we ge-
daan. Ik denk dat het zijn manier 
was om afscheid te nemen.

Door de lock-down vanwege het 
Covid-19-virus, zijn we niet in de gele-
genheid geweest om in groten getale 
de uitvaart bij te wonen en hem hulde 
te bewijzen. We bidden voor hem en 
we weten dat we er een engel bij heb-
ben die zorg voor ons draagt. 

Ana

Michel (69) Brussel

Michel, woonde gedurende 33 jaar 
in Poverello. Dat was zijn thuis! 
Hij kende de gewoontes van het 
huis maar vooral: hij kende de men-
sen en iedereen kende hem. Voor 
hij in Poverello toekwam, verbleef 
hij reeds in een ander opvangtehuis. 
Doordat hij daar niet langer kon blij-
ven, belandde hij in Poverello. Hij 

was toen 36 jaar. Het vroeg heel wat 
geduld en volharding van zr. Hilde 
eer hij de nodige medische hulp 
en verzorging aanvaardde. En met 
kleine stapjes zagen we de positieve 
evolutie. Vele jaren nam hij regel-
matig enkele kleine taken op zich 
maar de laatste jaren, doordat zijn 
gezondheid het liet afweten, kwam 
hij er minder aan toe. Tijdens zijn 
verblijf in Poverello werd er ook 
even contact gemaakt met zijn fa-
milie. Dit bleef heel beperkt. Op de 
uitstappen met Poverello, zeker de 
reizen naar Lourdes, was hij er altijd 
bij. Hij was vooral geïnteresseerd 
in de culturele mogelijkheden van 
de reis en voorzag ook wel eigen 
activiteiten. Met de jaren bouwde hij 
weer een vriendenkring op en nam 
ook contact op met vroegere vrien-
den. Op de herdenking van Michel 
waren ook enkele vroegere vrienden 

aanwezig. Zij spraken met bewon-
dering over hem en vertelden dat 
zij Michel kenden als een zorgzaam 
en vriendelijk persoon die erg was 
gepassioneerd door mechanica, 
modelvliegtuigen en elektronica. 
Zij toonden ook nog enkele foto’s 
van 45 jaar geleden.

Tijdens de herdenking las  
Zuster Hilde een korte  
getuigenis voor:

“Michel, we hebben je zien 
evolueren. In het begin was 
je een stille, teruggetrokken 
man.  Dankzij de nodige be-
geleiding en ondersteuning 
zagen wij je openbloeien.

Je maakte vrienden… je vertel-
de over de tijd in Congo en dat 
je in de jaren ‘60 terug naar 

België bent gekomen en daar je 
studies hebt afgemaakt.

Er kwam de interesse  
voor de computer.

Je gaf lessen Frans… de kontakten 
met mensen groeiden.

Michel, onvergetelijke momenten 
staan in ons hart gegrift, waar 
wij met vreugde en dankbaarheid 
aan terugdenken.

Nu ben je thuis gekomen bij de 
Gever van alle leven, bij jouw 
ouders, je zusje, Claire, Jan  
en je Poverello vrienden.

Rust zacht, Michel en waak  
over ons, jouw vrienden…”

Nestor (80) Brussel

Het nieuws van het overlijden 
van Nestor kwam heel onver-
wacht. Het was ook een heel 
plots overlijden. Sinds 20 jaar, 
sinds hij op pensioen was, tot 
aan zijn overlijden was hij elke 
vrijdag op post. Hij was een 
trouwe, aangename en dienstbare 
medewerker die altijd wat op de 
achtergrond bleef. Hij was altijd 
bereid tot elke taak: opdienen in 
de zaal, technische klusjes aan 
de elektriciteit en heel wat schil-
derwerk. Hij schilderde ook in 
Poverello in de Groenstraat. 

Mireille schreef ons: 

“Ik ben erg bedroefd over de dood 
van Nestor. Hij schilderde het hele 
trappenhuis en appartement 20 jaar 
geleden, echt professioneel werk en 
met zo’n vriendelijkheid.”

Hij kende Brussel vrij goed en reed 
rond om voeding op te halen of 
boodschappen te doen. Sinds vele 
jaren was hij één van de personen 
die aan het onthaal zitten om de 
gasten te verwelkomen en wegwijs 
te maken. De laatste maanden had 

hij daar nog een minder aangena-
me ervaring. Toen hij het onthaal 
deed, kwam iemand van buiten 
Poverello haastig binnen, gaf hem 
een duw en nam een deel van het 
geld uit de kassa weg. Hij was toen 

wel erg geschrokken maar had zich 
niet bezeerd. Toen we hem vroe-
gen of hij liever niet wat tot rust 
kwam, zei hij : “Het is niet nodig, 
die persoon zal nu toch ook niet 
zo snel terugkomen”.  

Zijn discrete houding en het gedul-
dig afwerken van de taken die hem 
werden toevertrouwd, zijn tevre-
denheid en eenvoud kunnen voor 
ons allen een voorbeeld zijn. 

Dank je wel Nestor, dat je één  
van ons was en blijft !
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Sabine (61) Brussel

Sabine is op 27 november 2019 over-
leden. Dit triestige nieuws was er-
gens verwacht maar toch ook onver-
wacht. Zij was een bijzondere vrouw 
op zoek naar liefde, vriendschap en 
in haar zoektocht zocht ze ook het 
onbereikbare. Ze hield van dans, 
muziek, musea…het was aangenaam 
om met haar van gedachten te wis-
selen. Ze was geliefd en gekend in 
talrijke organisaties: Poverello, Chez 
Nous, het Babbelkot, Vrienden van 
het Huizeke, Nativitas, Sociaal Res-
taurant in Jette, Diogènes, Infirmiè-
res de la rue en nog talloze andere. 

Samen met deze organisaties hebben 
we in Poverello op een waardige ma-
nier afscheid van haar genomen. Er 
was een gebed in de kapel en nadien 
bij gebak en koffie waren er talrijke 
getuigenissen van mensen die Sabine 
van dichtbij hebben gekend. Het was 
een heel mooi en warm afscheid. 

Gert

Haar bejaarde ouders konden 
niet aanwezig zijn, maar als ant-
woord op de uitnodiging voor de 
herdenking van Sabine ontvingen 
we een berichtje waarin onder 
ander het volgende stond : 

“…Zij die zelf geleden hebben, kunnen 
troosten. Groot is onze dank en respect 
voor alles wat jij en gans het team ge-
daan hebben en nog doen voor zovelen. 
Sabine moet geen keuzes meer maken. 
Nu is zij vrij. Ons rest verdriet en 
onmacht, nooit de reddende gordel  te 
hebben kunnen aanreiken, steeds op 
zoek naar zalvende woorden voor haar 
jarenlange dolen en lijden. In gedach-
ten zullen wij bij jullie zijn …”

Judith schrijft:

Na twee uur werd het meestal rustiger aan 
de voordeur in de Zuinigheidsstraat (in 
de tijd voor corona). Wie nu nog kwam, 
haastte zich naar binnen om nog een war-
me schotel te krijgen. Mensen passeerden 
en ik zat rustig alleen in het onthaal. Op 
zulke namiddagen heb ik Sabine leren ken-
nen. Juist op het moment dat de meesten in 
het restaurant gezellig samen aan het eten 
of het praten waren, kwam zij naar buiten 
op het kleine bankje achter de deur zitten. 
Gewoon om in stilte een sigaretje te roken. 
We hebben nooit veel gezegd.

Op een koude dag vroeg Sabine of zij op de 
stoel naast mij mocht gaan zitten. Iets eten? 
Neen, ze had geen honger. Een banaan, een 
boterham en twee gekookte eitjes als ontbijt. 
Daarmee kan je het lang doen. Lang genoeg 
tenminste om de drukte in de grote zaal af te 
wachten.Want daarom kwam ze naast mij 
zitten, om aan de drukte te ontsnappen. Te 
veel mensen, te veel lawaai en te veel opper-
vlakkigheid. „Hier is het rustig. Gij praat niet 
zo veel.“ Zo zaten we naast elkaar in stilte 
en keken door de ruiten naar buiten. Sabine 
zei dat zij zich daarbij ietsje minder eenzaam 
voelde. Ze was altijd moe. En verschrikkelijk 
eerlijk. Heel haar zijn was eerlijkheid. Ze 
liet zien wat ze dacht en voelde. Ook haar 
onzekerheid en haar pijn. Elke keer vroeg ze 
of zij mij niet lastig viel. Soms liet en zware 
zucht aanvoelen hoe moeilijk Sabine het had. 
Maar haar stappen waren vol kracht en 
elegantie als bij een danseres. Eens hoorde ik 
hoe zij met tedere stem vriendelijk tegen een 
mentaal gehandicapte man sprak. En als ze 
glimlachte, was het zeker een echte glimlach.

Jules (90) en Bertje (92)

Vierendertig jaar geleden kwam Jules 
zich in Poverello Brussel aanbieden 
als vrijwilliger. Hij had zijn bedrijf, een 
groothandel in kaas en melkproducten, 
overgelaten aan zijn zonen en wenste 
zich in te zetten voor iets zinvol. Een 
onderhandelaar die probeerde te kopen 
tegen de laagste prijs en te verkopen 
tegen de hoogste prijs. Maar wel op een 
eerlijke en open manier.  Als melkventer 
begonnen en uiteindelijk een bedrijf dat 
met verschillende grote camions over 
het ganse land rondrijdt. Een zakenman 
voor wie alles efficiënt en winstgevend 
moest zijn, begint met het opdienen van 
maaltijden voor 1 euro en het verkopen 
van koffie voor 20 cent (toen was het 
nog in Belgische frank natuurlijk). Wel-
licht heeft hij toen niet vermoed waar 
hij aan begonnen was. Na enkele weken 
kwam zijn vrouw ook al meehelpen. 

Ook voor Bertje werd Poverello een 
soort tweede familie. Hun eerste fami-
lie was hun gezin met negen kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen. Zij 
overleed in juli 2019, nog voor corona 
tijd. Tot zolang ze kon kwam zij bijna 
elke dag naar Poverello Antwerpen. De 
laatste jaren waren haar krachten eer-
der beperkt en zat zij aan de tafel voor 
de bonnetjes. Iedereen kende haar. Ze 
was een traditioneel gelovige en bid-
dende vrouw en getuigde daar ook van. 
Op haar uitvaart was de kerk vol en 
waren er heel wat Poverello vrienden 
aanwezig. Op de koffie tafel erna was de 
sterke familieband heel voelbaar.

Van Brussel naar Gent  
naar Antwerpen 
Vele jaren kwamen ze vanuit Antwer-
pen samen meehelpen in het dagont-
haal Brussel. Het was voor hen een 
belangrijke leerschool. Voor beiden 
was het respect en de vriendschap 
onder de vrijwilligers zeker een be-
langrijke aspect, maar ook vonden zij 
in Poverello de mogelijkheid om hun 
geloof een concrete invulling te geven. 

Toen de ploeg in Gent nood had aan 
een dagverantwoordelijke op woens-
dag heeft Jules deze taak op zich ge-
nomen en in plaats van met de trein 
naar Brussel te rijden, reed hij nu elke 
woensdag naar Gent. Ook daar sprak 
hij met veel erkentelijkheid over. 

Hij heeft dit zeer graag gedaan totdat er 
een ploeg in Antwerpen ontstond. Na 
maanden van samenkomen om zich met 
de werking en de geest van Poverello 
vertrouwd te maken, ging men op zoek 
naar een gebouw. In december 2008 
kon men starten met een Poverello ont-
haal en toen werden Jules en Bertje ook 
medewerkers en verantwoordelijken 
op het Van Havreplein. Zijn ervaring 
uit Brussel en Gent kwam hem zeker 
goed van pas. En ook zijn ervaring als 
gewezen bedrijfsleider met een zekere 

nuchterheid en praktische aanpak, 
heeft ertoe bijgedragen dat Poverello 
Antwerpen is geworden wat het nu is. 
Maar misschien nog belangrijker zijn de 
toewijding en trouw waarmee hij begaan 
was met Poverello. Hij is gedurende 
deze 12 jaar dat Poverello bestaat maar 
weinig dagen afwezig geweest. 

Tot in de maand juli van dit jaar kwam 
hij langs in Poverello. Hij wist toen al 
sinds enkele maanden dat hij niet zo 
lang meer te leven had. Toch bleef hij, 
zolang het mogelijk was, naar Poverel-
lo komen. Hij heeft nog van alles geor-
ganiseerd zodat het ook na hem goed 
verder zou gaan. Met zijn zin voor 
humor kon hij alles relativeren. Wat er 
binnen in hem gebeurde aan vragen of 
twijfels hield hij eerder voor zich.

Afscheidsbriefje
Heel recent stuurde ik een klein briefje, 
een soort bedanking maar ook een 
vorm van afscheidsbriefje naar Jules : “ 
…Ik zit nu in het kleine kapelletje in Brus-
sel. Van hieruit voel ik me verbonden met 
jou en met de weg die je te wachten staat, 
maar die ons ook allemaal te wachten 
staat. Ook al heb je veel gedaan voor vele 
mensen , in deze fase weet je hoezeer we 
elkaar nodig hebben. Niet alleen omwille 
van de praktische verzorging maar ook om 
mensen nabij te weten. We zijn allen  hulp-
behoevend, maar kunnen het soms goed 
voor onszelf verbergen. Je bent omringd 
door een grote familie en deze familieband 
gaf je ook door in Poverello. De gezamen-
lijke zorg voor mensen die behoeftig zijn. 
Beste Jules, het lijkt nu wel een beetje een 
afscheidsbrief aan het worden. Ik wens je 
goede reis en weet : wij volgen. Dank je wel 
voor je zorgen en je voorgaan in vele din-
gen. Dank je wel ook voor je steun, begrip 
en sympathie. Dank je wel voor jullie (jij en 
Bertje) aanwezigheid in Poverello, die zal 
blijven. We bouwen verder met wat jullie 
mee hebben opgebouwd. In vertrouwen 
wens ik je toe : Vrede en alle goeds. Johan, 
een tochtgenoot in Poverello.”

Het korte antwoord dat hij me stuur-
de, vertelt veel over zijn humor en 
zelfrelativering : “Dank u Johan voor dit 
mooie briefje. Heb een verzoek niet te rap 
volgen, zodat ik op rust kan komen zonder 
Poverello. Groetjes, Jules”

Dankviering
Tijdens de mooie en intense afscheids-
viering (voor een eerder beperkte kring) 
las Elke , een kleindochter die af en toe 
met haar mama komt meehelpen, op 
het einde nog een tekstje voor waarin 
stond : “… wat we wel weten is dat jullie 
veel werkten met een lach. Alles wat je deed 
was met een lach. Je hebt zelfs meer dan 30 
jaar Poverello gedaan en dat allemaal met 
een lach…”. Tijdens het afscheid was de 
familieband heel duidelijk voelbaar, een 
familieband die ook uitstraalt naar en 
in Poverello. Dank u wel, Bertje en Jules 
voor al wat jullie hebben gedaan, maar 
meer nog om deel te zijn en te blijven 
van de Poverello familie.

Onze overledenen krijgen een Poverello-kruis met hun naam. Begin november  
wordt bij elk van hen een bloemetje geplaatst en eventjes stilgestaan.
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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 5000 mailadressen. Een nieuw adres, een wijziging of schrap-
ping van een adres, kan naar krantje@poverello.be gestuurd worden. Via de post kunnen nieuwe of aangepaste gegevens 
naar Poverello gestuurd worden: Poverello-tijdschriftje, Zuinigheidsstraat 4 te 1000 Brussel. Gelieve steeds het referen-
tienummer te vermelden. Ook via volgende link: http://poverello.be/contact/nl_krant, kan men het krantje aanvragen.

We stelden vast dat het vorige nummer bij sommige vrienden in de verkeerde taal is toegekomen. Dit was helemaal 
niet de bedoeling maar een vergissing bij het verwerken van de adressen. Onze verontschuldigingen hiervoor.  
We doen er alles aan dat dit niet meer gebeurt. Mochten er  nog vergissingen in uw gegevens staan, geef dit door  
via de vermelde kanalen. Dank u wel voor uw begrip en uw medewerking. Uw contact gegevens waarover wij be-
schikken worden enkel door Poverello gebruikt en worden nooit doorgegeven aan anderen.                              

Verantwoordelijke 
uitgever:
J. Van Eetvelde,
Poverello vzw,
Zuinigheidsstraat 4,
1000 Brussel
Tel. 02/511.52.12

Rekeningnummer:  
BE42001086570354
Bic: GEBABEBB

www.poverello.be

Kennismaken met een Poverellohuis? 
Wie de werking en de medewerkers van Poverello (be-
ter) wil leren kennen of wie wil overwegen om vrijwil-
ligerswerk te doen, kan contact opnemen met een 
Poverello-afdeling. Iemand van de vrijwilligers, die er 
zich al geruime tijd inzet, zal u graag te woord staan en 
met u het gebouw bezoeken. Men zal u vertellen over 
het gedachtegoed van waaruit Poverello wil werken 
en hoe dit plaatselijk gestalte krijgt. Ook hoort u meer 

over de noden van de desbetreffende afdeling, de aan-
passingen aan de coronamaatregelen en de gevolgen 
daarvan voor gasten en vrijwilligers. Hieronder vindt u 
de lijst met de verschillende adressen en contactgege-
vens. Sommige huizen voorzien een speciale dag voor 
een dergelijke kennismaking. Deze vindt u eveneens 
op de lijst. Gelieve hiervoor 5 dagen op voorhand een 
afspraak te maken.  De huidige coronasituatie zorgt 

voor nieuwe noden, maar opent ook nieuwe wegen. 
Misschien iets voor u om deze weg eens te verkennen 
?  We zijn ervan overtuigd dat we met de werking van 
Poverello iets te bieden hebben aan wie op zoek zijn 
naar een zinvolle activiteit: zich samen met anderen 
inzetten voor mensen die het minder goed hebben ! 

Van harte welkom!

Afdeling Straat en nummer Gemeente Mailadres Telefoon Dag Uren

Brussel Huidevetterstraat 126B 1000 Brussel brussel@poverello.be 0497715491 Za 14 nov. 9u30 tot 12u en 13u30 tot 16u

Brussel Groenstraat 105 1030 Brussel bruxelles1030@poverello.be 0495411308 26, 27, 28, 29 okt 14u30 tot 16u

Brugge Goezeputstraat 27 8000 Brugge brugge@poverello.be 0474700607 Na afspraak Na afspraak

Oostende Aartshertoginnestraat 16A 8400 Oostende oostende@poverello.be 059518011 Za. 14 nov. 14u tot 16u

Kortrijk Aalbeeksesteenweg 15 8500 Kortrijk kortrijk@poverello.be 056226449 Za 14 nov. 10u tot 12u en 14u tot 16u

Tielt Nieuwstraat 19 8700 Tielt tielt@poverello.be 051400431 Za 21 nov. 9u30 tot 12u en van 14u30 tot 16u

Tielt (kinderboerderij) Veldstraat 26 8700 Tielt tielt@poverello.be 051400431 Za 21 nov. 9u30 tot 12u en van 14u30 tot 16u

Gent Komijnstraat 5 9000 Gent gent@poverello.be 092233831 Za 14 nov. 13u30 tot 16u

Ronse Engelsenlaan 9 9600 Ronse ronse@poverello.be 055606835 Za 14 nov. 10u tot 12u en 14u tot 16u

Antwerpen Van Havreplein 13 2100 Antwerpen antwerpen@poverello.be 032835737 Za 24 okt. 9u tot 11u

Leuven Sint Maartensstraat 44 3000 Leuven leuven@poverello.be 016291684 Na afspraak Na afspraak

Tongeren Sint Catharinastraat 31 3700 Tongeren tongeren@poverello.be 012262240 Za 24 okt. 10u tot 12u

Banneux Rue de Theux 85 4141 Sprimont banneux@poverello.be 043609363 Na afspraak Na afspraak

Banneux - Foyer Rue de l’Esplanade 42-44 4141 Sprimont foyer@poverello.be 043608026 Na afspraak Na afspraak

Zottegem Knutsegemstraat 57 9620 Zottegem st.anton@poverello.be 093600419 Na afspraak Na afspraak
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In Poverello Brugge werd 
de mooie, oude, eikenhou-
ten toegangspoort in de 
Oostmeers nr. 1 hersteld 
en herschilderd.  Zo kun-
nen de Poverellogasten er 
weer langs een nette toe-
gang binnenstappen!


