
Aan het strand spoelt heel wat aan. Verloren zaken die 
door het lange onderweg zijn soms nogal toegetakeld 
zijn. En af en toe een fles met een briefje erin. Een 
boodschap van een verre onbekende. Soms een nood-
oproep of een hulpvraag. Als je zo’n fles vindt, sta je 
voor een keuze. Haal je hem uit het water? Maak je hem 
open? Probeer je de boodschap te lezen en begrijpen? 
En daarna nog een grotere keuze: Zoek je contact met 
de persoon die ooit dit briefje heeft verstuurd?

Je in het onbekende wagen..?  
Bepalend voor hoe je zal reageren op zo’n aanspoe-
lende fles, is het moment waarop jij die vindt. En dan 
niet zozeer het uur, maar wel hoe jij op dat moment 
bent. Waar je gedachten op dat moment zijn, in welke 
situatie je je bevindt. Ben je net druk met je huis of je 
werk? Zijn er problemen met je kinderen? Geniet je van 
je vakantie? Het kan allemaal mee bepalen in hoeverre 
de boodschap bij jou binnen kan komen, je hem tot je 
door wilt laten dringen. Het vinden van een boodschap 
in een fles stelt jou heel persoonlijk voor een keuze. En 
als je erop ingaat, is het als sla je een weg in waarvan 
je niet weet waar hij je heen zal leiden. Het wordt een 
zoektocht en een avontuur dat je kan gaan confronte-
ren met een voor jou onbekende wereld. En ook met 
jezelf. Wat een verschil in dynamiek met een sensibili-
seringscampagne via de media! 

Aangespoeld
Op het strand van onze samenleving spoelen heel wat 
mensen aan. Sommigen komen van heel ver en zijn 
vaak gehavend door de ongelukken op hun tocht. Ze 
dragen een noodoproep in zich mee. Vaak is die in een 
taal die je niet direct verstaat. Het zal vertaling nodig 
hebben. Ze lijken te wachten op iemand die hun bood-
schap probeert te verstaan. En soms drijven ze plots 
weer weg het water in of zinken weg... om dan ergens 
anders weer opnieuw te stranden. 
Wanneer ik iemand in Brussel op straat zie liggen on-
der enkele dekens, ook tijdens de koude winterperiode, 
wanneer ik ergens in de omgeving van het station een 
tentje zie staan of enkele grote kartons, dan denk ik 
aan zo’n aangespoelde fles. En ik betrap mij erop dat ik 
er niet naartoe ga om te zien welke noodvraag er leeft 
in deze mens, welke boodschap hij in zich draagt. Van 
alles weerhoudt me. Er zijn er zóvelen in een dergelijke 
situatie! En hoevelen lopen eraan voorbij! En wat is 
haalbaar voor ons in Poverello? En wat als ik contact 
met deze persoon maak en vervolgens moet antwoor-
den: Ik kan niets voor je doen...? Het is alsof ik de aan-
gespoelde fles ongeopend voorbij laat drijven... 

Geleefde verhalen
De laatste maanden komen heel wat vragen toe, 
dikwijls via sociale diensten of straathoekwerkers, 
om mensen op te vangen die gestrand zijn. Het zijn 
telkens weer heel verschillende situaties met een ei-
gen verhaal van ten onder gaan tijdens de levensreis. 
Meestal is het een lange weg van vele tegenslagen, 
onmacht en vergissingen die zich opstapelden en 
waaronder men uiteindelijk bezweek. Iemand die na 
een faillissement en een echtscheiding op een klein 
kamertje woont, maar dan bestolen wordt en op straat 
wordt gezet. Een man van boven de 90 die al 20 jaar 
in België is, maar nooit zijn papieren geregeld kreeg 
en leefde van het bedelen. Iemand die na een ontwen-
ningskuur het ziekenhuis mag verlaten, maar in al zijn 
kwetsbaarheid terug de straat op moet.
Allemaal mensen die echt hulp nodig hebben, op al-
lerlei domein. Veel ‘materiële’ nood natuurlijk: een bed, 
een dak, voeding, gezondheid, papieren. Dat is wellicht 
het meest zichtbare. Maar er is ook veel nood daar-
onder. Allen zijn ze ook op zoek naar een thuis, naar 
warmte, veiligheid, respect, begrip, een waardig leven. 

Een ontmoeting
Bij elke vraag van iemand die dakloos is, moet er na-
gedacht worden over allerlei concrete kanten. Kunnen 
we de problematiek van deze persoon aan (medisch, 
psychisch)? Zal een opname niet teveel belasting zijn 
voor de andere bewoners? Of voor de vrijwilligers die 
de zorg dragen? Is een plek bij ons voor deze mens 
wel een stap richting een betere toekomst? 
Maar naast al deze concrete vragen gaat het ook om 
de ontmoeting. De ontmoeting met een medemens 
op zijn levensweg. En dan komt het op me af wat het 
voor een mens betekent om dakloos te zijn. Om ner-
gens thuis te zijn, niemand te hebben bij wie je hoort, 
om er alleen voor te staan, alleen je weg terug te moe-
ten zoeken. 
Wat zouden we graag meer mensen willen helpen en 
nabij zijn op deze moeilijkste momenten van hun le-
ven. En wat voelen we onze grenzen. Voor sommigen 
kunnen we effectief iets doen. Voor anderen kunnen 
we soms maar heel weinig of niets concreet doen. 
Maar toch blijft ook dan die ontmoeting. Ik probeer 
vanuit respect en begrip bemoedigend bij de ander 
aanwezig te zijn. De behoefte te verstaan die er is. Ik 
kan de weg niet in zijn plaats gaan, maar ik respecteer 
zijn zoeken en zijn omwegen. Ik denk dan soms aan 
de woorden van Jan Vermeire toen hij als seksuoloog 
patiënten bij hem kreeg die zo extreem vast zaten. 
Hoe hij op sommige momenten enkel kon proberen 

meegeven dat “er op het einde van de tunnel nog een 
lichtje zichtbaar is”. Hen laten voelen: We hebben je 
nood gehoord. Je boodschap ‘ik heb je nodig’ is dui-
delijk, ook al blijft de vraag, wat we op dit moment 
voor je kunnen doen, open. Je blijft welkom met je 
verhaal.…. 

Een nieuw verhaal begint ... 
Ook als we niet direct zien hoe we kunnen helpen, 
dan begint er toch iets met het openen van ons hart 
voor deze mens in nood. Eens we ons laten treffen 
door deze medemens en we zijn situatie in ons hart 
durven en kunnen binnenlaten, kan er een verhaal 
beginnen. Een verhaal waarvan je niet weet waar het 
je heen leidt. Òf het wel ergens heen leidt. Een verhaal 
dat veel zoeken met zich mee kan brengen en ons kan 
confronteren met een voor ons onbekende wereld, 
ons kan confronteren met onszelf, met ons eigen 
getekend-zijn en onze eigen kwetsbaarheid. Maar mis-
schien ook een verhaal van toenadering, van elkaar 
leren kennen, leren respecteren, helpen en beminnen. 
Misschien vinden we geleidelijk aan de weg naar el-
kaar, blijken we iemand te kunnen worden voor deze 
mens. En kan hij iemand worden voor ons. 
In een gekend verhaal van Saint-Exupéry legt de vos 
aan de kleine prins uit wat tam maken betekent: 
- “Wat betekent ‘tam’?, zei het prinsje. 
- Dat is nogal een vergeten woord, zei de vos. Het betekent 
‘verbonden’. 
- Verbonden?...
- Jazeker, zei de vos. Jij bent voor mij maar een klein jon-
getje als alle andere jongetjes. En ik heb je niet nodig. En 
jij hebt mij ook niet nodig. Ik ben voor jou een vos als alle 
andere vossen. Maar als je me tam maakt, dan zullen we 
elkaar nodig hebben. Dan ben je voor mij enig op de wereld 
en ben ik voor jou enig op de wereld...

Voor dit ontmoeten proberen we in Poverello de 
ruimte te scheppen. 

Zijn handschrift
Voor sommigen van ons zijn mensen in nood bood-
schappers van de Heer. Ze herkennen in hun nood-
oproep zijn handschrift: “Iedere maal dat gij dit gedaan 
hebt aan één van deze kleinsten, die mijn broeders zijn, 
hebt gij dat aan mij gedaan” (Mt 25, 40). Hij die zo ver-
bonden met hen leefde, werd zelf één van de meest 
verlatenen en meest behoeftigen op het einde van zijn 
levensweg: zijn kruisweg. Een weg die door dood heen 
leidde naar nieuw leven. Ook vandaag. Zalig Pasen!
Johan

Beste Poverello vrienden,
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Onze overledenen 
Abdel Kabir Brussel

In dit krantje van maart 2021, 
wil ik graag eer bewijzen aan al 
onze vrienden van Poverello die 
zijn overleden. In het bijzonder 
wil ik dat doen aan een grote 
vriend genaamd Abdel, eigenlijk 
Abdel Kabir (Kabir betekent 
‘groot’ in Arabisch).

Abdel Kabir bezocht het res-
taurant van Poverello vaak. Hij 
kwam bijna elke dag. Hij was 
één van de meest beminnelijke 
mensen, heel erg vriendelijk en 
sympathiek. Hij respecteerde 
iedereen zonder enige uitzonde-
ring en was altijd heel beleefd.

Het heeft me echt verdriet 
gedaan te vernemen dat hij 
overleden was. Vooral omdat ik 
hem enkele maanden daarvoor 
nog tegengekomen was in de 
Bloemistenstraat waar we lang 

hebben staan praten met elkaar. 
Hij gaf om de mensen die bij 
Poverello kwamen, zowel om de 
onthaalden als de vrijwilligers. 
Hij vroeg nog hoe het met zus-
ter Beatrijs ging. 

Het is iemand die ik nooit zal 
vergeten. Ik zal me hem mijn le-
ven lang blijven herinneren met 
respect en waardigheid. Moge 
hij rusten in vrede. 

Hassan

Gabriël (60) Brussel
Sinds 2014 verbleef Gabriël 
in “den Tanneur”, ons huis in 
Brussel, in de Rue des Tan-
neurs (Huidevettersstraat). 
Zoals zovelen was hij op zoek 
naar een vaste verblijfplaats, 
een nieuwe thuis, een nieuwe 
start. We kenden zijn voorge-
schiedenis niet en hebben er 
ook nooit naar gevraagd. Niet 
uit desinteresse, maar van-
wege een respect voor deze 
mens.  Praten met hem was 
niet gemakkelijk. Niemand 
van de vrijwilligers spreekt 
Roemeens. En converseren in 
het Frans verliep moeizaam 
(wat zouden wij toch graag 
Roemeens, Pools, Arabisch 
en nog een paar andere talen 
kunnen spreken!). Het werd 
wel snel duidelijk dat deze 
mooie, grote man, Roemeen 
dus, een paar boemannen 
in zijn lijf had zitten en één 
ervan, een aandoening aan 
zijn longen, zou hem uitein-
delijk fataal worden. Wan-
neer hij te laat was of niet op 
een afspraak kwam opdagen, 
kregen we nadien een hele 
uitleg, een excuus waar we 
dikwijls kop noch staart aan 
kregen. Maar zijn mooie 
glimlach en zijn grote, bruine 
ogen zorgden ervoor dat het 
vaak moeilijk was hem niet te 
vergeven. Deze charmes ge-
bruikte hij ook wel op straat.

Zijn ademhalingsproblemen 
speelden hem steeds meer 
parten. Vooral ’s morgens 
was het dikwijls  echt naar 
adem happen en vele, vele 
malen was Gabriël in het 
hospitaal St. Pieter. Soms 
voor even, soms voor meer-
dere dagen. Bij ons in den 
Tanneur konden we hem niet 

echt de juiste zorg geven en 
meermaals hebben we een 
voorstel gedaan om op zoek 
te gaan naar een andere, voor 
hem beter passende opvang. 
Maar Gabriël wilde absoluut 
bij ons blijven. Dit bracht 
onvermijdelijk soms span-
ningen met zich mee. We 
botsten regelmatig op onze 
grenzen als vrijwilligersor-
ganisatie. We hebben als 
vrijwilligers veelal geen me-
dische achtergrond. Maar net 
zoals voor anderen hebben 
wij ook voor en met Gabriël  
een tijdje meegeleefd aan de 
andere kant van die grens. Na 
een zoveelste opname in mei, 
is Gabriël dan in november 
gestorven in het hospitaal. 
Hij was pas 60.

Gabriël was ook een gelovig 
man en Maria had een spe-
ciale plaats in zijn hart. Was 
het de engel Gabriël niet die 
Maria toch wel iets buitenge-
woons vertelde, dat een on-
gelooflijk avontuur werd? 

Gabriël, sa te odihnesti in 
bratele lui Dumnezeu, plin de 
iubire si de indurare! Gabriël, 
dat je mag rusten in de liefde-
volle armen van God, vol van 
mededogen!

Zr. Aline en Guy

Poverello Kortrijk verhuist!
Het nieuwe adres wordt Aalbeeksesteenweg 13, 
het Karmelietenklooster dat gedurende 25 jaar de 
thuis was van de Damiaanparochie. Nu de werken 
aan de keuken en het restaurant (met bijkomend 
sanitair) op hun einde lopen, wordt de verhuis 
aangevat. 

Roza en Lieve geven de fakkel door
De nieuwe locatie zal een hele verandering te-
weegbrengen. Tel je daarbij op de maandenlange 
onderbreking wegens corona, dan wordt het bijna 
een nieuwe start. Daarnaast willen Roza en Lieve 
de fakkel doorgeven. Roza was er vanaf het begin 
in de Spoorweglaan bij. Steeds heel toegewijd. 
In de keuken, in de zorg voor de voeding, in het 
contact naar de vrijwilligers en ook in het onthaal, 
waar zij door iedereen gekend was en bijzonder 
geapprecieerd. Lieve was haar rechterhand sinds 
1997. Op administratief en organisatorisch vlak 
was zij met haar plichtsbewustzijn en zorgvuldig-
heid een belangrijke kracht. Ook was zij vaak het 
gezicht naar buiten, naar de vrijwilligers en naar 
groepen die ontvangen werden. Ze vormden een 
goede tandem samen en blijven zich met Po-
verello verbonden voelen. We willen hen nog eens 
als groep bedanken en in de bloemetjes zetten. 
Samen met de andere vrijwilligers die hun en-
gagement vanwege corona moesten beëindigen. 
Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten 
om samen te komen, zullen we dit van harte doen. 

Nieuw begin
Pieter, een nieuwe medewerker, is zich aan het 
inwerken en zal verschillende coördinerende ta-
ken op zich nemen. En er staat een hele ploeg van 
vroegere en nieuwe vrijwilligers klaar om terug 
aan het werk te gaan. Het wordt dus op vele vlak-
ken een nieuw begin, maar we vertrekken niet van 
nul. Voor allen wordt het een nieuwe leerschool. 
De coronatijd maakt de voorbereiding ook niet 
gemakkelijker. Het is bijna onmogelijk om elkaar 
te ontmoeten en elkaar te leren kennen. Het zal 
dus ook wel wat geduld vragen van elk van ons.
Naast de start van het dagonthaal willen we ook 
spoedig werk maken van het noviciaatgedeelte 
zodat er mogelijkheid is voor jongeren om er in 

eenvoud en dienstbaarheid een kleine gemeen-
schap te vormen. Er zijn zeven kamers beschik-
baar, een leefruimte met keukenhoek, sanitair en 
een binnentuin. De aanwezigheid van mensen 
die er in een geest van broederlijkheid met elkaar 
wonen, kan het gebouw een hart geven en zorgen 
voor continuïteit in de werking. De kleine kapel 
zal ook deel uitmaken van het woongedeelte van 
de gemeenschap en een vrije uitnodiging zijn tot 
gemeenschappelijk en persoonlijk gebed.  

Een thuishaven
De verdeling van de tweedehandskledij blijft voor-
lopig doorgaan in de Spoorweglaan. We willen 
eerst de tijd nemen om het dagonthaal en de ge-
meenschap uit te bouwen. We zullen er misschien 
wel wat op toe moeten zien dat de grootsheid van 
het gebouw ons niet teveel verleidt ons te verlie-
zen in grote gedroomde projecten en ideeën. De 
roeping van deze mooie site is een plek te worden 
met de nodige vrede en rust zodat het een thuis-
haven wordt waar mensen zichzelf op het spoor 
komen. 
  
In het volgende krantje volgt nog meer nieuws, 
maar voel je je aangesproken? Er is plaats, er 
is werk, er is nood … er is zoveel om te delen ! 
Voor meer informatie: kortrijk@poverello.be 
of 056226449. 

Getuigenis van Anne (Tielt)
Een kersverse vrijwilligster 
die al meteen een artikeltje 
schrijft voor het Poverello 
krantje. Wat kan daar achter 
zitten, vraagt u zich terecht af.

Tijdens mijn actief leven, dat 
nu een tweetal jaar achter 
mij ligt, kwam ik geregeld in 
contact met enkele mensen 
die dagelijks in Poverello kwa-
men eten. Met enige ergernis, 
moet ik bekennen, vernam 
ik dat zij zomaar hun voeten 
onder tafel kunnen steken, 
dat hulp aanbieden allerminst 
van hen verwacht wordt en zij 
natuurlijk naar deze maaltij-
den uitkijken. Kwam daarbij 
dat ik zuster Nera zo nu en 
dan ontmoette, geïntrigeerd 
werd en beloofde op een dag 
vrijwilliger te worden.

In de afgelopen maanden 
heb ik inzicht gekregen in het 
harmonisch samengaan van 
zuster Nera's moederlijke 
autoriteit en haar creatief 
organisatietalent. Met er nog 
aan toe te voegen dat zij een 
enorme werkkracht bezit, wil 
ik het over haar persoon hier-
bij laten. Mijn engagement 
beperkt zich tot twee dagen 
per week en met onze vaste 
kokkin Suzanne (ook 1 uit de 
1000) en zuster Nera vormen 
we die dagen een gezellig en 
opgewekt team.

Voor wie we het met veel ge-
drevenheid doen, zijn natuur-
lijk onze Poverello gasten. 
Intussen heb ik kunnen inzien 
dat Poverello hun netwerk is.

Zij informeren naar elkaars 
leven, wisselen weetjes en 
tips uit, trakteren elkaar om 
de beurt met een koffie. Het 
is hun serviceclub! Met de 
corona-afhaalmaaltijden 
werd dit nog duidelijker. Een 
aantal geeft aan pas terug te 
komen als de situatie zich 
herstelt, want zij komen voor 
de ambiance en om niet al-
leen te eten. Anderen nemen 
de maaltijd mee voor iemand 
die verhinderd is te komen. 
Het is die solidariteit waar-
voor Poverello staat en ik 
zou zelfs durven spreken van 
"Powerello" want ik voel dat 
onze gasten samen sterk en 
krachtig zijn!
Het is met genoegen dat ik 
aan dit project medewerk en 
mij door het gedachtegoed 
van Poverello laat inspireren.

Gang van het gemeenschapsgedeelte met zicht op 
de binnentuin
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Een tweede Poverello in Gent: 
in het Coletahuis 

In 2018 spraken we reeds over 
verbouwingen in het Poverel-
lohuis in de Komijnstraat. We 
hadden toen heel concrete plan-
nen, maar we botsten op allerlei 
hindernissen. Zo blijkt het niet 
mogelijk om er een vorm van 
nachtonthaal te organiseren. 
Als specifieke, originele elemen-
ten in het gebouw behouden 
moeten blijven (waaronder een 
waardevolle trap), kunnen we 
niet voldoen aan de vereiste 
veiligheidsvoorschriften voor 
zo’n onthaal. De plannen zullen 
daarom gewijzigd moeten wor-
den voor we kunnen beginnen 
met de verbouwing. 

Tijdelijke locatie..?
Tijdens het maken van de eerste 
plannen waren we al op zoek 

gegaan naar een locatie om het 
Poverello dagonthaal tijdelijk 
naartoe te verhuizen. Gezien 
het gaat om grote werken (het 
dak vernieuwen en zowel de 
eerste verdieping als de zolder 
herinrichten) zal het onthaal er 
tijdens de werken niet kunnen 
blijven doorgaan.
Zo ontstond in april 2019 het 
eerste contact met de verant-
woordelijken van de VZW Co-
letahuis. Het huis was deels in 
gebruik voor parochiale werken 
zoals het samenkomen na de 
eucharistieviering, deels konden 
andere groepen er hun activitei-
ten organiseren (o.a. knutsel-, 
gespreks- en kookavonden). Zij 
waren op dat moment op zoek 
naar een bijkomende bestem-
ming voor het huis.

Het trof ons dat in de doelstel-
lingen van de VZW Coletahuis 
ook kansarmoede-bestrijding 
vermeld stond. Toen we de zaal 
met terras en uitzicht op de 
tuin, de aangepaste keuken en 
sanitair ontdekten, waren we 
vlug overtuigd van de troeven 
van het gebouw. Er volgde een 
lange weg van zoeken naar een 
vorm waarin de bestaande Co-
letawerking en de werking van 
Poverello naast elkaar zouden 
kunnen functioneren.  

... een tweede Poverello!
En toen kwam corona. De wer-
king van het Coletahuis viel stil 
en het leek niet meer vanzelf-
sprekend om die in de toekomst 
opnieuw op te starten. De vraag 
kwam of we interesse hadden 

om van het Coletahuis blijvend 
een volwaardig Poverello dag-
onthaal te maken. Gezien de 

mogelijkheden van het gebouw 
hebben we niet lang moeten 
twijfelen.

Vrijwilligerswerk in Poverello?
Omdat vele vrijwilligers op leeftijd hun werk vanwege 
corona niet meer kunnen hervatten, zijn we op zoek 
naar versterking voor verschillende taken.  

Dagonthaal
Mensen verwelkomen, de maaltijd bereiden en opdie-
nen en alles wat daarbij komt kijken. Je werkt in een 
ploeg en langs deze concrete taken neem je deel aan 
het Poverello gebeuren. Onder andere in Ronse is het 
aantal openingsdagen beperkt omdat de vrijwilligers-
ploeg te weinig mensen telt. In Gent speelt dit voor de 
woensdag.

Poetswerk Brussel
In Brussel (Zuinigheidsstraat) zijn we op zoek naar ver-
sterking van de schoonmaakploeg die de ruimten van 
de bewoners schoonhoudt. Op dit moment is er voor de 
woensdag een ploeg. Zij werken een dagdeel met elkaar 
en sluiten af met een maaltijd. Het zou goed zijn als er 
op andere momenten in de week eveneens zo’n ploeg 
zou zijn.

Kinderboerderij Tielt
We zoeken jongeren of volwassenen die graag met 
kinderen en pony’s omgaan en op regelmatige basis 
willen helpen bij het verzorgen van de pony’s. Vooral op 
woensdagnamiddag en ook in het weekend.

Moestuin Zottegem
De woongroep in Zottegem heeft een mooie en vrucht-
bare moestuin. We zoeken iemand die ons wat kan be-
geleiden in de zorg daarvoor.

Onze voorkeur gaat uit naar een regelmatig engage-
ment, bijvoorbeeld een dag per week. Maar het is ook 
mogelijk om met enkelen samen voor een eenmalige 
klus te komen (bijv. schilderen, tuinwerk, grote schoon-
maak). Voor alle taken geldt dat er gewerkt wordt vol-
gens de corona richtlijnen.
Wie op zoek is naar een zinvolle en sociale activiteit kan 
contact opnemen met de plaatselijke afdeling (zie web-
site) om eens in alle vrijheid kennis te komen maken. 
Van harte welkom!

Getuigenis van André (Brussel)
Wij beleven moeilijke tijden. Nooit 
hebben wij eraan gedacht dat ons leven 
zo drastisch een andere wending zou 
nemen. Zoals iedereen werd Poverello 
verrast op een zeer onverwachte en 
brutale manier. Wij hadden al vele jaren 
onze gewoonten. Nooit hadden wij 
eraan gedacht, dat op één dag Poverello 
opeens zijn deuren voor alle buiten-
staanders zou sluiten.
 
Totaal onverwacht en met verreikende 
gevolgen. Niet alleen de zeer talrijke 
gasten van het middaguur werden ver-
rast, maar eveneens de vele vrijwilligers. 
Op vastgestelde uren en dagen was het 
een gewoonte naar Poverello te komen. 
Samen een maaltijd voorbereiden en 

gebruiken was natuurlijk de hoofdreden, 
maar gezellig samen zitten en vrolijk 
kletsen was ook zo belangrijk. Elke mens 
is vooral een sociaal wezen en het samen 
leven houdt de maatschappij overeind. 

Wij wisten wie wij zouden ontmoeten, 
wij kenden de gewoonten en zorgen van 
velen. Tijdens het werken was er altijd 
tijd om iedereen aan te spreken, gezellig 
te lachen en te luisteren naar wat men 
zou vertellen. Woorden waren niet altijd 
nodig. Men wist dat men in een omge-
ving verbleef waar het goed toeven was. 
Niets was verplicht en veel was mogelijk.

Pas wanneer men iets verliest, komt 
men tot het besef hoe belangrijk som-

mige gewone handelingen zijn.
Later zal men zeggen : « Weet je nog, 
voor de tijd van Corona… ». Zoals onze 
ouders vroeger zeiden : « Weet je nog, 
voor de oorlog… »

En toch moeten wij niet wanhopen. 
Wij beleven een zeer zware beproe-
ving, maar aan alles komt een einde. 
Wij komen weldra terug samen met 
een nieuwe blik, een nieuwe kijk op de 
dingen, met nieuwe ideeën en een ori-
ginele manier om verder actief te zijn.
 
Toevallig verneem ik de grootse plan-
nen van Poverello in Kortrijk. Zij ver-
huizen en beschikken over een totaal 
andere infrastructuur. En er is een 

tweede Poverello op komst in Gent. Er 
wordt verder gedacht aan morgen en 
dat is hoopvol. Het geeft ook zekerheid 
naar de toekomst.
De spil van het geheel zijn mensen die 
blijven voortdoen. Ze doen mij denken 
aan de Ballade van den boer (Weru-
meus Buning)

« … Zo menigeen had een schonen droom,
Maar de boer hij ploegde voort … »

Laten wij ons optimisme bewaren en 
geloven in de toekomst. Er komt een 
andere, betere dag. Poverello is een 
familie. Wij allen horen tot die familie. 
Poverello zal ons nog veel brengen en 
een baken blijven in moeilijke tijden.

Moestuin in Poverello Zottegem

Zicht op het Coletahuis vanuit de tuin
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Een woord vanuit de 
VZW Coletahuis te Gent
Onze eerste contacten dateren reeds van midden april 2019. Van in het 
begin van onze gesprekken met Poverello werd er in onze raad van be-
stuur verwezen naar o.a. de statuten, waarbij de VZW als humane en 
christelijk geïnspireerde vereniging, de armoedebestrijding expliciet als 
doel stelt, zonder onderscheid van persoon en zonder socio-culturele be-
grenzingen of voorrechten van andere aard.

De actualiteit van de laatste jaren confronteert ons dagdagelijks met 
de rauwe realiteit van een steeds toenemende armoede in onze directe 
omgeving. Door de coronacrisis zíen we een toename van steeds grotere 
ongelijkheden en zijn er meer kwetsbare mensen rondom ons. Steeds meer 
worden diverse armoede- en andere hulporganisaties, van welke aard dan 
ook, overspoeld met vragen voor steun, in welke vorm dan ook.
Graag willen we ook nog even refereren naar de geschiedenis van de 
parochie Sint-Coleta. “Op 1 mei 1916 werd priester Poppe actief als on-
derpastoor in de arme Gentse arbeidersparochie Sint Coleta, waar hij ook 
voor de straatkinderen zorgde. Alles wat de priester bezat, ging naar de 
meest behoeftigen.”
Het verhaal sluit hierbij meer dan ooit aan en geeft aan het Coletahuis 
een maatschappelijk zinvolle, nieuwe toekomst. Wij willen vanuit de pa-
rochiegemeenschap van Sint-Coleta-Gent de kans nu niet laten liggen om 
Poverello een tastbaar signaal van steun aan te bieden.

Namens VZW Coletahuis
Jean-Pierre Gouwy

Ponykampen
De klemtoon ligt niet op zo 
snel mogelijk leren rijden, maar 
op het leren omgaan met een 
pony. Het contact met de pony, 
hem strelen en verzorgen zijn 
belangrijke stappen. Kinderen 
die nog nooit paard gereden 
hebben, zijn dus ook welkom. 
Daarnaast zijn er tochten in de 
natuur, spel en sport, knutselen, 
zwemmen in de vijver op het 
domein, bosspel, zang… We 
opteren voor kleine groepen van 
15 kinderen/jongeren, om het 
familiale karakter te kunnen be-
houden. We streven ernaar dat 
vriendschap en dienstbaarheid 
een concrete invulling krijgen. 
Bij de avondsluiting maken we 

het even stil voor bezinning en 
gebed.
De kampen zijn van zondag 18u 
tot vrijdag 14u. De ouders bren-
gen en halen de kinderen. Prijs: 
€ 95.
Inschrijven vóór 15 juni door 
betaling op rekening BE49 
0012 4668 0271, Poverello afd. 
Tielt o.v.v. naam kind en datum 
kamp. Mocht een activiteit we-
gens coronamaatregelen gean-
nuleerd worden, dan worden de 
betaalde kosten terugbetaald.

Informatie en inschrijving: 
Zuster Nera, Poverello Tielt 
0473/48.16.06, tielt@poverello.be, 
www.poverello.be

Vormingskamp leiding:
2 - 4 juli in de Ardennen

Ponykamp 3de - 6de leerjaar:
11 - 16 juli, 1 - 6 aug en 15 - 20 aug in de Ardennen;
25 -30 juli in Tielt.

Ponykamp 1ste tot 3de middelbaar:
18 - 23 juli; 8 - 13 aug in de Ardennen.

Vervolg van “Een tweede 
Poverello in Gent: in het 
Coletahuis“

Poverello zal in de komende 
maanden de gebouwen over-
nemen. Het wordt een tweede 
Poverello in Gent.
Corona zal het zeker niet 
gemakkelijk maken om een 
nieuwe Poverello werking op 
te starten, maar toch blijven 
we erin geloven. De nood aan 
ontmoetingsplaatsen waar men 
in alle eenvoud en soberheid 
terecht kan, is zeker niet afge-
nomen. Mensen die iets willen 
doen voor hun medemens die 
het minder goed heeft, zullen 
er steeds zijn. Het is in dit ver-
trouwen dat we het avontuur 
aandurven. 
Eens de coronamaatregelen het 
toelaten, willen we (eventueel 
in kleine groep) samenkomen 
om te zien met wie en hoe we 
kunnen starten. Het is de be-
doeling om op termijn ook in dit 
huis elke weekdag een warme 
maaltijd aan te bieden. 

Vanuit de ervaring hebben we 
geleerd dat we als vrijwilligers-
organisatie niet alle proble-
matieken aankunnen en niet 
iedereen kunnen helpen. In 
een eerste fase zullen we ons 
richten op mensen van +50j die 
in nood of eenzaam zijn. Naast 
een warme maaltijd willen we 
ook een plaats van ontmoeting 
aanbieden waar veiligheid en 

geborgenheid heerst. Na de 
opstart zien we dan wel hoe dit 
kan evolueren vanuit vragen en 
aanbiedingen die op ons toeko-
men. 
Wie van de verdere opstart van 
deze tweede Poverello antenne 
in Gent op de hoogte gehouden 
wil worden, kan best een be-
richtje sturen naar
gent@poverello.be

De zaal in het Coletahuis

Edward Poppe
Het Coletahuis paalt aan de parochiekerk, die 
nu niet meer in gebruik is als kerk. De zalige 
priester Edward Poppe (1890-1924) is van 1916 
tot 1918 priester in de arme arbeidersparochie 
Sint-Coleta. Hij woont dan in de pastorij wat nu 
het Coletahuis is. In de oorlogsjaren wordt hij er 
geconfronteerd met de armoede, honger, kou en 
soms verbitterde mensen zonder hoop. Als jonge 
priester, maar ook doctor in de wijsbegeerte, wil 
hij heel radicaal het evangelie beleven. Arm zijn 
met de armen. Hij  geeft zijn meubelen, matras en 
bed aan behoeftigen en  gaat zelf op een strozak 
slapen. Zieken en armen helpt hij waar hij kan. 
En kinderen wil hij Jezus laten ontmoeten, zijn 
grote vriend.

Het lijkt zo weinig efficiënt en zinvol om als kleine 
mens iets te willen doen voor anderen. Maar het 
leidt tot heel concrete hulp en menselijke nabij-
heid. Kan zijn levenswijze vandaag, net als toen, 
onze levenswijze en onze prioriteiten in vraag stel-
len? Voor Jan Vermeire was de radicale manier 
waarop deze vroegere bewoner van het Coletahuis 
de armoede en zijn geloof beleefde alvast een inspi-
ratiebron. Priester Poppe in 1916

Activiteiten
Wegens de onzekerheid rondom corona, zullen noch de bijeenkomsten van mei/juni in Banneux, 
noch de Sint Antoniusfeesten van juni in Zottegem doorgang vinden.


