
We hebben er lang op moeten wachten, maar de coro-
namaatregelen lijken nu toch wel te versoepelen. Ook 
voor Poverello is het een lange periode geweest. Het 
zal wennen worden als het weer een beetje meer wordt 
als voor corona. De gewoontes en manier van samen-
werken zullen opnieuw moeten worden opgebouwd en 
ze zullen misschien toch een wat andere vorm moeten 
krijgen. Dit zal de nodige tijd vragen en ook afhangen 
van de mogelijkheden van de verschillende vrijwilligers-
ploegen.
In Brussel zijn nu 90% van de personen die er verblijven 
gevaccineerd. Dit zorgt voor wat minder coronastress, 
alhoewel we voorzichtig blijven omdat sommige bewo-
ners een kwetsbare gezondheid hebben. In het huis van 
de Fonsny hebben ze wel spannende weken achter de 
rug. Ze waren met zijn allen in quarantaine gedurende 
bijna twee weken. Tien van de twaalf personen waren 

positief getest. Hartelijk dank voor het respect en de 
onderlinge solidariteit tijdens deze moeilijke periode! In 
vele Poverellohuizen is men blij dat door de meeneem-
maaltijden de band met vele gasten is blijven bestaan. 
Bedankt voor het engagement van de vele vrijwilligers 
tijdens deze bijzondere omstandigheden!
Als we nu in Poverello uitkijken naar de toekomst is 
het op de eerste plaats om terug die veilige ruimte te 
kunnen worden voor ontmoeting. Velen, zowel gasten 
als vrijwilligers, hebben dit tijdens het voorbije jaar erg 
gemist. We zijn niet alleen individuen die rondlopen op 
deze aardbol. Het is nog duidelijker geworden hoe be-
langrijk het is te groeien in relaties door elkaar te ont-
moeten. Door met elkaar op weg te gaan, hoe beperkt 
dit ook mag zijn, voelen we de verbondenheid en wordt 
de ruimte waarin we ons bewegen gemeenschappelijk. 
De moeilijke dingen van het leven voelen toch anders 

als je er samen in bent. En ook jezelf beleef je anders als 
je deel uitmaakt van een gemeenschap. 
In het leefregeltje van Poverello, dat geschreven werd 
in 1980, staat: “Zoals Jezus hier de kleinsten zou onthalen, 
zo moeten wij het ook doen.  Dit betekent dat onze gastvrij-
heid niet louter materieel kan zijn (voedsel, drank, klederen, 
warmte, administratieve hulp): het essentieelste is het hart.  
Wij kunnen geen echte relatie opbouwen zo wij niet met hen 
leven: wij moeten ze leren kennen, eerbiedigen, helpen en 
beminnen…  Indien onze vriendschap voor hen onontbeerlijk 
is, zullen zij van hun kant ons nog meer helpen o.a. om uit 
ons egoïsme te geraken.  Zo wordt het onthaal, ons ‘werk’, 
een voortdurend gebed.”
Laten we deze gedachte meenemen bij het heropstar-
ten. Dan vinden we al gaande wel onze Poverelloweg.
 
Johan

Beste Poverello vrienden,
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Mensen vragen vaak: Wat is Poverello nu eigenlijk? Wat 
doen jullie? Wie zijn jullie? Is Poverello een sociaal res-
taurant? Een gemeenschap? Een opvanghuis? 
Dat is altijd een wat lastige vraag. Ja, Poverello heeft een 
sociaal restaurant. En ja, we doen aan opvang. Ook pro-
beren we als medewerkers met elkaar in gemeenschap 
te leven. En toch heb je het daarmee nog niet helemaal 
gezegd. Poverello is al die activiteiten, maar je zou mis-
schien kunnen zeggen: Er zit ook een ‘binnenkant’ aan 
die activiteiten. En die binnenkant maakt ergens juist 
het hart uit van wat Poverello wil zijn.  En het is iets wat 
je, ook als je je al jaren voor Poverello inzet, nog elke dag 
beter ontdekt en leert verstaan. 
Een beeld kan misschien helpen om daar dichter bij 
te komen. Het beeld van een orkest. Het wijst aan wat 
(ook) in Poverello belangrijk is en het brengt dichter bij 
de ‘binnenkant’ ervan.  
 
Met potten en pannen
Als je wilt vertellen wat een orkest is, dan zul je het 
waarschijnlijk gaan hebben over de muzikanten en de 
instrumenten. En er zijn partituren nodig en een diri-
gent. Maar ook een componist die de muziek schreef. 
En zonder luisteraars bereikt het uiteindelijk ook niet 
zijn bestemming. Dat heb je allemaal nodig wil je een 
orkest vormen. 

Ook als je wilt vertellen wat Poverello is, kun je zo de 
elementen gaan noemen waaruit het bestaat. Poverello 
bestaat uit de medewerkers. Zij zijn onze ‘muzikanten’.  
Onder hen zijn er een aantal die al musicerend ‘dirige-
ren’. Dan zijn er de ‘luisteraars’ die wij verwelkomen, 
degenen die nood hebben aan ‘muziek’ in hun leven. 

En er zijn de ‘instrumenten’. Je zou kunnen zeggen dat 
dat de potten en pannen in de keuken zijn. Maar ook de 
gebouwen waarin we de mensen onthalen en de inrich-
ting van die gebouwen en de voorzieningen erin zijn de 
instrumenten waarmee Poverello werkt.  

De instrumenten zijn heel belangrijk in een orkest. Als 
een instrument niet goed in orde is, niet goed gestemd 
of kapot, dan heeft dat invloed op de kwaliteit van de 
muziek. Zo is het ook in Poverello. We mogen terecht 
fier zijn op de gebouwen en op de inrichting die we heb-
ben ‘gekregen’ en mogen gebruiken. En het is belangrijk 

dat we er goede zorg voor dragen. Tegelijk zijn die in-
strumenten geen doel in zich. Het is niet zo dat we er 
zijn als de instrumenten maar in orde zijn. Het gaat om 
datgene wat we ermee dóen. Ze ‘dienen’. Ze dienen om 
‘muziek’ te maken.

Samenspel
In dat ‘doen’ van Poverello heeft iedereen een eigen 
taak. Net als in een orkest heeft elk een eigen partituur, 
een eigen stem. De één schilt de aardappelen, de ander 
doet de afwas of kuist, weer een ander schenkt de kof-
fie of verwelkomt de mensen. En samen ‘spelen’ we het 
stuk Poverello. Dat gaat niet vanzelf. Heel belangrijk is 
bijvoorbeeld dat we op elkaar afstemmen, zoals musici 
dat doen in het spelen. Als ieder zijn eigen stem zou 
spelen zonder naar de ander te luisteren, wordt het 
geen muziek. Zelfs al zou die eigen stem nog zo mooi 
en perfect zijn, zonder dit afstemmen kan het zelfs vals 
gaan klinken. Het gaat pas mooi klinken als er een ‘sa-
menspel’ ontstaat.  

Om te vertellen wat een orkest is, begonnen we met het 
noemen van de elementen waaruit het bestaat. Maar 
de optelsom daarvan geeft nog geen orkest. Het wordt 
pas werkelijk orkest op het moment dat men begint 
met musiceren. Ook Poverello is nog geen Poverello als 
er maar veel vrijwilligers zijn en de gebouwen er goed 
bijstaan en de taken goed georganiseerd zijn. Poverello 
wordt pas Poverello als het zijn muziek gaat spelen. u

Poverello, een orkest?

‘Ubi caritas et amor...’.

u
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Vervolg van Poverello, een orkest?

Een lied begint te zingen..
Als we een maaltijd bereiden, een tas koffie inschenken, 
als we de deur open doen, iemand een bed geven, ie-
mands bord afwassen of zomaar een praatje maken en 
als we hem of haar langs die weg laten merken: Jij bent 
welkom, we zijn blij dat jij er bent, kom thuis. Het is langs 
deze eenvoudige en vaak ook heel praktische dingen, 
dat we de ander vertellen: Ik zie jou. Je doet ertoe. Je bent 
van betekenis. Je bent iemand voor mij. En in relatie met jou 
ontdek ik wie ik zelf ben. We zijn mens met elkaar. Je bent 
bemind. Dan begint het lied van Poverello te zingen. Dat 
is de ‘binnenkant’. En daar klopt het hart van Poverello. 
Want het lied van Poverello is vóór alles een lied van het 
hart, een lied van liefhebben. Al zouden we nog zo goed 
koken en nog zoveel mensen te eten geven, zonder die 
binnenkant, zingt het lied nog niet. Net zoals je, als je 
alle noten heel precies speelt, nog geen muziek maakt. 
De noten worden pas muziek als je hart mee gaat doen. 
Dan gaat het zingen, dan kan het iemands hart beroe-
ren, dan gaat het vertellen, in al zijn eenvoud. 

... luisteraars stemmen in 
Ik geloof dat God de componist is van dit lied. Hij heeft 
heel veel liederen geschreven, allemaal over liefheb-
ben. Er zijn vele manieren om liefde gestalte te geven. 
Poverello is er één van, een lied dat ook door gewone 
mensen gespeeld kan worden.  Want het Poverello 
orkest bestaat niet uit beroepsmuzikanten. Het is een 
orkest van ‘liefhebbers’. Er wordt geen speciale vorming 
gevraagd, enkel de bereidheid om al muziek spelend 
samen te leren. En dat kan met dit lied. En misschien is 
het wel juist winst dat we amateurs zijn. Als professio-
nals muziek ten gehore brengen, kan dat bewondering 
opwekken. Het kan zelfs zo imponeren dat we ons er 
klein bij voelen. Maar als wij dit lied spelen, zelf kleine 
mensen, met al onze gebrekkigheid, maar ook met ons 
hart, dan kan het wel eens veel dichter bij de mensen 
komen die luisteren. Het is een lied waarvan ze voelen 
dat ze het zelf mee zouden kunnen gaan spelen, dat 
ze er zelf deel van kunnen worden. Het kan hen laten 
ontdekken dat ze zelfs nodig zijn om het lied echt goed 
te laten klinken. Omdat wie door het leven getekend is, 
soms als geen ander herkent wanneer er met het hart 
gespeeld wordt.

Het zal nooit perfect zijn, er zullen altijd wel techni-
sche fouten te horen zijn en het is steeds weer een 
zoeken naar de juiste toon. Maar telkens opnieuw kun 
je plotseling de melodie horen opklinken zoals die be-
doeld is. 

Luisteraar en muzikant tegelijk
Degene die deze muziek van Liefde het diepst heeft 
vertolkt, was Jezus. Hij kende de Componist door en 
door. En Hij was ervan doordrongen wat het hart van de 
Componist met deze muziek wilde uitdrukken. Daarom 
kon Hij de muziek zo spelen dat het echt ging zingen 
van Liefde. Van wat Liefde betekent, in haar pijn en haar 
vreugde, in haar diepte en hoogte en weidsheid. Een 
werkelijkheid waarvan wij maar slechts een vermoeden 
hebben. En mensen die Hem hoorden spelen, raakten 
in vuur en begonnen mee te spelen. Pinksteren. Ook wij 
zijn aangestoken door die gloed en spelen het lied mee 
en verder. Met elkaar en met wie op onze weg komt. 
Luisteraar en muzikant tegelijk. Elkaar meenemend op 
deze weg van Liefde. 

(herwerking van artikel uit Poverello Nieuws juni 2002)

Onze overledenen 

Manu (73) Banneux

Sterven op Witte Donderdag, de 
dag waarop Jezus de Eucharistie 
heeft ingesteld…
Men zegt dat de Hemel zijn deu-
ren opent  om hen binnen te la-
ten die op die dag sterven.  Ik ge-
loof erin, vooral voor Manu die 
veel hield van de Mis.  Toen hij in 
Poverello Banneux woonde, ging 
hij praktisch elke dag.
Sinds twee jaar leefde hij in een 
bejaardentehuis.  Elke week zei 
hij : “Ik heb naar de Mis gekeken op 
TV”. En hij was gelukkig de com-
munie te ontvangen dankzij een 
vrijwilligster.  Ja, Manu was ze-
ker uitgenodigd aan de tafel met 
Jezus op Witte Donderdag.
Manu hield veel van de Heilige 
Theresia van Lisieux.  Een groot 
beeld van de Heilige volgde hem 
overal, zelfs tot in de kerk voor 
zijn begrafenis.  De directie van 
het bejaardentehuis had het res-
pectvol naast hem gezet, bij zijn 
sterfbed..
Manu was een positief iemand. 
Hij wilde vriend zijn van ieder-
een. Hij hield van de mensen. 
Hij vroeg altijd naar nieuws van 
iedereen en eindigde altijd met: 
“Ik bid voor hen”, “ik bid elke dag 
voor jullie.” Ja, Manu bad veel.
Manu was een guitig iemand, 
met een ondeugende blik zoals 
op de foto.  Dat maakte hem juist 
sympathiek en door iedereen be-
mind.  Dat heb ik gevoeld  in het 
bejaardentehuis en in de kleine 
getuigenissen van de mensen die 
hem gekend hebben.
Dank je, Manu.  We zullen je niet 
vergeten. 
Magda

Irène (68) Banneux

14 maart jongstleden is Irène de 
Eeuwigheid binnengegaan. 
Sinds 2003 was Irène onze buur-
vrouw en kwam ze strijken, ko-
ken (Oh, haar heerlijke wortel-
soep!) of gewoon zonnen op ons 
terras. 
Eind 2020 bleek ze kanker te 
hebben in een vergevorderd sta-
dium. Ze werd opgenomen in 
het ziekenhuis en vervolgens in 
de Palliatieve Zorg in Moresnet. 
Tenslotte keerde ze terug naar 
haar appartement dat ze nog 
maar net betrokken had. 
Haar laatste weken deelde ze 
met ons hoe belangrijk het was 
om te worden gewaardeerd, ge-
respecteerd, omringd en zelfs 
‘verwend’ (toen ze in de pallia-
tieve zorg verbleef)!
Haar ‘sterke’ karakter, haar au-
thenticiteit, de erkenning die ze 
gaf aan de ‘mensen van de foyer’, 
.. we blijven achter met talrijke 
herinneringen die ons de moed 
geven om het ‘wezenlijke’ te zien 
in ons dagelijks leven. 
DANKJEWEL Irène!
Namens de foyer van de Maagd 
van de armen van Banneux, 
Anne-Cécile

Adam (58) Brussel

Sinds april 2017 was Adam bij 
ons in de Fonsnylaan, 4 jaar 
dus. Net zoals vele Polen is hij 
jaren geleden naar België geko-
men om hier werk te zoeken. 
Hij had hier zijn eigen  bedrijfje, 
met enkele werknemers, en in 
de maand augustus ging hij ge-
durende vele jaren naar “huis”, 
naar echtgenote en kinderen. 
Moeilijk voor diegene die hier in 
België vele uren werkt, moeilijk 
ook voor diegenen die in Polen 
blijven. Toen hij bij ons kwam 
in 2017 was er een maagkanker 
vastgesteld. Hij at zeer weinig 
en was op het einde heel mager. 
Deze rustige, vriendelijke man 
verzorgde met veel liefde de 
planten in huis  en op onze koer 
en als er een loodgieterijpro-
bleem was, konden wij altijd op 
hem rekenen.  Regelmatig ging 

hij ook op ziekenbezoek bij één 
van zijn Poolse vrienden. Bij een 
ingrijpende operatie is het fout 
gelopen en Adam is gestorven op 
de Intensieve Zorgen in het Sint-
Pieterhospitaal. Hij had nog veel 
contact met zijn oudste dochter 
die in Amerika woont. Zij vertel-
de ons meer over zijn bewogen 
leven, zijn pijn om het verleden 
en zijn eenzaamheid vooral de 
laatste jaren, maar ook  over zijn 
dankbaarheid naar Poverello toe.  
Guy

Francis (70) Brussel

Een paar weken na Adam is ook 
Francis overleden, totaal onver-
wachts, in zijn slaap. Het was 
voor ons allen een schok. Net als 
Adam was hij 4 jaar bij ons. Hij 
was nog maar onlangs 70 gewor-

den, maar dat wisten we de dag 
van zijn verjaardag niet. Het ty-
peerde deze man die in alles wat 
hij deed op de achtergrond wilde 
blijven. Maar hij deed héél veel 
in Fonsny.  Zoals o.a. alle lakens 
wassen en perfect plooien, alsof 
ze geperst waren! Hij heeft me 
voorgedaan hoe je die lakens in 
je eentje perfect kunt plooien, 
maar dat lukt me voorlopig (?) 
niet. Hij opende ook ’s morgens 
de voordeur en sloot die altijd 
stipt ’s avonds om 7 uur. Voor 
vele dingen kon je op hem reke-
nen. Voor ons vrijwilligers zijn 
zulke Francissen goud waard. 
Francis had vermoedelijk meer-
dere liefdes, maar twee kon hij 
niet wegsteken: de kust en die-
ren, grote en kleine.
Elke zaterdag en ook op zondag 
ging hij met de trein naar Blan-
kenberge. En hij was altijd stipt 
op tijd terug. En in augustus 
huurde hij daar zelfs voor een 
maand een appartementje aan 
zee. Hij keek werkelijk uit naar 
het weekend en hij had het echt 
wel nodig om daar te kunnen 
ontspannen. 
Elk TV-programma over dieren 
had hij gezien en hij bezat een 
hele collectie tekenfilms. Op zijn 
tafel had deze grote man zelfs 
enkele schattige troeteldieren! 
Voor ons allen was Francis een 
grote hulp. Discreet, trouw en 
vriendelijk. Iemand die mee-
zocht naar een oplossing. Tege-
lijkertijd bleef hij een mysterie, 
maar ook dat was ok. De dag van 
zijn begrafenis was een stralen-
de dag en velen waren verenigd 
rond zijn kist.
Guy

“Adam verzorgde met veel liefde de planten in huis en op de bin-
nenkoer van Fonsny”.  
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Een ervaring van stilte in Poverello  Getuigenis van Johan VH
Een poging iets te schrijven over een ontmoeting die 
onbeschrijfelijk is. Wat ik alvast erover kwijt wil, is 
vooral de ervaring van dankbaarheid voor al die onver-
wachte gebeurtenissen. Ik mocht er ‘meer mens wor-
den’. Het hebben over stilte gaat niet over wat er zich 
op het toneel afspeelt, maar wel wat zich achter de 
schermen afspeelt, over het verder doen als de schijn-
werpers weg zijn.  Het waren die stiltemomenten die 
me de kracht gaven om verder te gaan dan dat ik ooit 
uit mezelf zou gaan. Het is een virus waar Corona nog 
niets bij te betekenen heeft. Een virus die me wist aan 
te raken en niet een klein beetje. Een virus ten Leven 
en niet, zoals Corona, met mogelijke dodelijke gevol-
gen. Van harte BEDANKT ! !

Voluit Leven
Poverello, ooit begonnen als extra vakantiedagen . . 
.nood aan ruimte, aan vrijheid . . samen met anderen 
iets met plezier doen . . van harte, niet van moeten. 
Voluit Leven. Uiteindelijk is het reeds een reis van 
twee jaar geworden, een ontdekkingsreis die me in 
contact bracht met mensen van over heel wereld, 
maar vooral een reis die me constant met mezelf con-
fronteert. Een reis die me doet voelen dat ik leef, dat 
ik verbindingen met anderen maak en dat ik tot rust 
kom.
Voor buitenstaanders is er in die twee jaar in mijn 
leven veel gebeurt in de richting van Poverello. Noch-

tans ligt daar niet de grootste verandering. Mijn eigen 
inzet is minimaal, een speld in een hooiberg. Veel gro-
ter is de verandering in de richting van mezelf en is de 
plaats van het gebeuren in de stilte binnenin. Het was 
ik die vooral mocht ontvangen en het waren vooral de 
Poverello-gasten die me mijn waarheid lieten zien en 
die me lieten ontdekken wat de werkelijkheid van ons 
wezen is.

Luisterstilte
Volgens Erik Galle geen zwijgstilte waarbij je je afsluit 
van alles en iedereen, maar een luisterstilte gericht op 
het zich openstellen voor alles wat nu en hier op mijn 
pad komt. Zo’n stilte wordt dan niet een ‘afwezigheid 
van’, maar ‘nieuwe aanwezigheid’. Ze wordt tot een 
bewoonde stilte, een gebeuren van vol-ledig-heid, niet 
leeg maar vol van antwoorden.
Lawaai en beweging is er altijd in Poverello, altijd ge-
beurt er wel iets onverwachts. Volgens Henri Nouwen 
is dit een leerproces om me er minder en minder aan 
te storen. In die storingen mag ik er juist kansen ont-
dekken. De Parijse advocate Simone Pacot spreekt van 
‘leerling te zijn van de gebeurtenissen’. De stilte in Po-
verello situeert zich in het stilvallen van de eigen ge-
dachten, gevoelens en de eigen verwachtingen en het 
worden opgenomen in de beweging van anderen. Ik 
voel er een groeiproces waarbij al mijn goede bedoe-
lingen worden losgelaten en de ander de vrijgekomen 

ruimte mag invullen. Het is een actieve stilte: tonen 
dat je het gehoord hebt zonder een oplossing te willen 
geven, de stilte laten spreken in kleine dagelijkse at-
tenties . . de stilte die me stilaan omvormt . . .

Leerling van de gebeurtenissen
Zo ook was de ervaring van het binnenkomen van Co-
rona in Poverello. Alles werd anders, alles plots klei-
ner. De ene zekerheid na de andere viel weg. Je vrijwil-
ligerstaak van dag op dag was niet meer. Corona bood 
me een kans open te staan voor een nieuwe invulling, 
totaal onverwacht en niet zoals ik het zelf voorzien 
had. Zo liet Corona me op haar beurt de essentie van 
Poverello zien: minder gehecht aan de eigen dingen en 
meer de ander laten spreken. Een familie-gebeuren, 
als broers en zussen ons leven delen.  Het samen 
stil worden verbindt ons op een bijzondere wijze, 
misschien nog intenser dan wanneer we met elkaar 
spreken. Voor sommigen werd het een andere manier 
van samenwerken, voor anderen betekende het een 
thuisblijven en afstand houden omwille van de eigen 
kwetsbaarheid. Maar met z’n allen worden we in die 
stilte herinnerd aan onze solidariteit met de ander en 
aangemoedigd vol te houden verder te gaan op onze 
Poverello-weg. Een samen Leven waar onze samen-
leving nog veel aan te leren heeft. Jezus zei het reeds: 
‘Aan eenvoudigen en armen is het Koninkrijk geopenbaard, 
niet aan verstandigen en rijken’.

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 behouden. 
We streven ernaar dat vriendschap en dienstbaarheid een concrete 
invulling krijgen. Bij de avondsluiting maken we het even stil voor 
bezinning en gebed.

Vormingskamp leiding: 
2 - 4 juli in de Ardennen

Ponykamp 3de - 6de leerjaar: 
11 - 16 juli; 1 - 6 aug (gaat niet door); 
15 - 20 aug (reeds volzet) in de Ardennen 

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

Ponykamp alle leeftijden
25 - 30 juli in Tielt

De kampen zijn van zondag 18u tot vrijdag 14u. 
De ouders brengen en halen de kinderen. 
Prijs: € 95.

Neem eerst contact op om te weten in welke kampen nog plek is! 
Inschrijving daarna door betaling op rekening BE49 0012 4668 0271, 
Poverello afd. Tielt o.v.v. naam kind en datum kamp. Mocht een 
activiteit wegens coronamaatregelen geannuleerd worden, dan wor-
den de betaalde kosten terugbetaald.

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

Jaarmis Jan Vermeire in de Ardennen
Zaterdag 31 juli Naar jaarlijkse gewoonte herdenken we eind juli het overlijden van onze stichter en bezieler Jan Vermeire in juli 1998. 

We beginnen om 11u met een Eucharistieviering in de parochiekerk van Gembes en gaan aansluitend naar de begraafplaats palend aan de parochiekerk.
Op het domein, waar Jan woonde voor hij in 1976 naar de Marollen trok en waar ook de ponykampen doorgaan, eten we samen onze meegebrachte picknick. Er is na-

tuurlijk ook tijd voor een wandeling. Graag inschrijven vóór 16 juli. Voor meer informatie of afspraken over het vervoer kan men terecht in de Poverello-afdelingen.

Getuigenis van Jana
Zottegem
Op zoek naar een zinvolle taak naast mijn studie - die ik online doe - kwam ik afgelopen november in 
Poverello terecht. Ik woon nu in een huis van Poverello in Zottegem, op het platteland.
Soms vraag ik me af hoe het leven er hier in Zottegem anderhalf jaar geleden uitzag, toen het een 
komen en gaan van gasten was. Voordat ik arriveerde, was dat komen en gaan al veranderd in een 
vast verblijf van gasten. Sommigen voor een paar maanden, anderen voor een jaar of meer. Op dit 
moment zijn we met elf personen in huis. Sommigen van ons hebben moeilijke ervaringen achter de 
rug.
Ik denk dat ik in mijn leven vaak bezig ben geweest met taken vervullen, anderen helpen en aan 
verwachtingen voldoen waarvan ik aannam dat men die van mij had. Toen ik het leven hier binnen-
stapte, voelde ik een verschil. Ik ben ook nu nog steeds aan het leren hoe belangrijk de tijden zijn 
waarin ik niet aan het werk ben en niet bezig om iets te bereiken. De momenten van stilstaan en zijn. 
De momenten van gemeenschap, van aandacht hebben voor de mensen om me heen, de momenten 
van echt aanwezig zijn, van mensen zien en zelf door anderen gezien worden. 
Stilte is ook iets wat ik hier meer tegenkom dan ik gewend ben. Ik kan me soms nog afvragen of er 
iets ontbreekt als er stilte is aan tafel terwijl we eten. Maar ik besef dan ook dat stil zijn soms een 
manier is van bij elkaar zijn zoals we zijn. Bij elkaar zijn zonder het gevoel te hebben dat we iets moe-

ten bewijzen, dat we iets bijzonders 
moeten doen of zeggen. 
Wonen in een huis met mensen 
uit verschillende landen doet me 
beseffen dat er een taal is die we 
gemeenschappelijk hebben. Vele 
malen zei men ‘ik zie jou’ tegen mij 
wanneer ik later moest lunchen en 
merkte dat de tafel door iemand 
voor me was gedekt. Op een zelfde 
manier heb ik het gevoel dat het 
mogelijk is om elkaars verschillen 
te aanvaarden, ook al is dat niet 
altijd makkelijk. Misschien is dat 
een punt van leven in gemeenschap. 
Leren om met elkaar te delen voor-
bij de grenzen van taal en ons te 
oefenen in het elkaar verwelkomen 
zoals we zijn. 

“De tafel voor je gedekt vinden als je te laat bent: ‘Ik zie jou’ 
in taal die we allemaal verstaan.”
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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 6.000 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 gestuurd worden: Poverello-tijdschriftje, Zuinigheidsstraat 4 te 1000 Brussel. 
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 
terechtgekomen en dank u wel voor uw medewerking door ons te helpen om de fouten eruit te halen. Uw contact 
gegevens waarover wij beschikken worden enkel door Poverello gebruikt en worden nooit doorgegeven aan anderen.

Voor giften vanaf 40€ zal u een fiscaal attest toegestuurd worden.

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

Rekeningnummer:  
BE42001086570354
Bic: GEBABEBB

www.poverello.be

Bedanking vrijwilligers Kortrijk 
en inzegening nieuwe Poverellogebouw

Op zaterdagnamiddag 29 mei 
kwamen talrijke vrijwilligers 
van Kortrijk bijeen voor de 
inzegening van het nieuwe 
Poverellogebouw en om dank 
te zeggen aan de vijftien vrijwil-
ligers die zich gedurende vele 
jaren hebben ingezet, maar 
niet meer mee opstarten op de 
nieuwe locatie. De mooie tuin 
en de stralende zon waren een 
ideale setting om elkaar weer 
te ontmoeten.

Met een eenvoudig gebed werd 
het gebouw door deken Geert 
Morlion ingezegend. Vooraan 
waren twee kaders neergezet 
met vele foto’s van overleden 
gasten en vrijwilligers. Ook zij 
blijven deel uitmaken van onze 
familie en verhuizen dus mee! 
Lieve en Pieter droegen een 
kruisbeeld het gebouw binnen. 
Ook een foto van Jan Vermeire 
kreeg daar een plaats. Moge 
alles wat er zal leven en gebeu-
ren gedragen worden door de 
zegen van de Heer, de zegen 
van Liefde.  

Een woord van dank voor de 
vijftien afscheidnemende vrij-
willigers werd uitgesproken 
door Lieve. Als aandenken aan 
hun jarenlang engagement 
en aan de vriendschap die er 

groeide, werd hen een mooie 
kaars overhandigd. Voor Roza, 
die er om gezondheidsrede-
nen niet kon bij zijn, had Tuur 
onze waardering en dank-
baarheid samengevat in één 

woord:  “Met haar toegewijd 
engagement tegenover de gasten 
en de vrijwilligers was Roza een 
ware zegen voor Poverello Kor-
trijk.” Ook Lieve, die de verant-
woordelijkheid gedurende vele 

jaren samen met Roza op zich 
heeft genomen, werd bedankt 
door Tuur. Zij blijft wel nog 
even meedenken en helpen. Al 
deze vrijwilligers zijn natuur-
lijk nog steeds welkom op de 
nieuwe site, voor een babbel, 
een tas koffie!

Dan was het ook al een beetje 
vooruitkijken. In de eerste 
fase zal het dagonthaal met de 
warme maaltijden heel veel 
engagement vragen. Pieter zal 
de verantwoordelijkheden van 
Roza en Lieve overnemen en 
samen met een dragende kern-
groep de taken organiseren. We 
verwachten binnen een paar 
weken bescheiden te starten. 
Johan eindigde met ons te her-
inneren aan een woord van Jan 
Vermeire (september 1989, bij 
de opstart in Leuven): “De geest 
van delen, vergeven en gebed is de 
enige manier om vol te houden en 
door te zetten. Het is in deze geest, 
en alleen in deze, dat ik Poverello 
Leuven en al de andere zie leven 
en groeien.”

Herbronnen in Kortrijk
Nu Poverello Kortrijk opnieuw van start gaat op zijn nieuwe locatie en de coronamaatregelen het toela-
ten,  willen we ook even herbronnen. In de brieven van Jan Vermeire (1919 - 1998) gaan we tijdens een 
drietal bijeenkomsten op zoek naar wat hem bezield en geleid heeft bij het opstarten en uitbouwen van 
Poverello. Wat was zijn kompas tijdens de eerste 20 jaar waarin de werking vorm heeft gekregen?  

1. Maandag 5 juli, 14u.  Het Poverello onthaal: de ontmoeting met de mens in nood
2. Maandag 23 augustus, 14u.  De Poverello gemeenschap: de samenwerking onder de vrijwilligers
3. Maandag 13 september, 14u.  De Poverello geest: 
Onze verbondenheid met elkaar en met de Heer, Bron van liefde

Tijdens deze ontmoetingen maken we tijd voor bezinning , gesprek,  gebed en een tas koffie. De namid-
dagen staan open voor al wie de geest en de werking van Poverello (beter) wil leren kennen.
Informatie en inschrijven : kortrijk@poverello.be of 056226449 Locatie: Aalbeeksesteenweg 13

Het Coletahuis 
Nu de samenkomsten weer mogelijk worden, willen we een eerste 
kennismaking plannen in de tuin van het Coletahuis. Op het pro-
gramma staan een kennismaking met het gebouw, kennismaken met 
elkaar en samen uitkijken hoe we de werking kunnen opstarten. De 
bijeenkomst wordt gehouden op zaterdagnamiddag 10 juli om 14u.
Meer info en inschrijving via : gent@poverello.be
Locatie : Sint Coletastraat 18 te 9000 Gent
Net als in Kortrijk willen we in het Coletahuis drie ontmoetingsna-
middagen organiseren voor al wie de geest en de werking van Po-
verello (beter) wil leren kennen. 

Plaats

Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 13

Gent, Sint Coletastraat 18

Meer info en inschrijving

kortrijk@poverello.be

gent@poverello.be 

Het Poverello onthaal

ma 5/7 om 14 u.

za 28/8 om 14 u.

De Poverello gemeenschap

ma 23/8 om 14 u.

za 11/9 om 14 u.

De Poverello geest

ma 13/9 om 14 u.

za 25/9 om 14 u.

Met een eenvoudig gebed in de tuin werd de nieuwe site ingezegend.


