
Vandaag kwam een kandidaat medewerker kennisma-
ken in Poverello Brussel. Als jong gepensioneerde is 
hij op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk. Hij kende ons 
niet en wij kenden hem niet, maar door een vriend die 
hem vele jaren geleden over Poverello sprak, is hij ons 
komen opzoeken. Na wat uitleg over hoe het er hier 
aan toe gaat, kennismaking met enkele andere mede-
werkers en het bezoeken van enkele lokalen, wordt er 
afgesproken om de komende week al eens aan de slag 
te gaan in de keuken. Hij blijkt Brussel vrij goed te ken-
nen en stelt zich ook kandidaat om boodschappen te 
doen of voeding op te halen wanneer het nodig is. 

Hoe zijn weg van engagement verder zal gaan, weten 
we niet en hij weet het ook niet. Daarin kan zoveel een 
rol spelen: Klikt het met de andere vrijwilligers? Kan 
hij zich vinden in de taken die er te doen zijn? Blijven 
die taken hem boeien? Hoe gaat hij Poverello beleven 
in al het mooie en het lastige? Ook wat in zijn persoon-
lijk leven gebeurt, kan natuurlijk van invloed zijn. Maar 
hij gaat een tijdje met ons op weg. Hij zal ons beter 
leren kennen en wij zullen hem beter leren kennen. 

Avontuur
Zo gaat het met elke nieuwe medewerker. Het is een 
soort avontuur. Men waagt zich in een nieuwe omge-
ving en zal voor onbekende mensen en situaties ko-
men te staan. Het is geen roekeloos avontuur. Ergens 
is het heel eenvoudig, naar de menselijke maat. Je 
hoeft geen heel uitzonderlijke capaciteiten te hebben. 
Je kunt gewoon instappen met wie jij bent en wat jij 
kunt. Maar het is wèl een avontuur. Want in al zijn een-
voud is het ook een innerlijke weg, een ontdekkings-
tocht. Je reist een andere wereld binnen met eigen 

gewoonten en met een eigen logica. Niet de logica van 
efficiëntie en succes, maar een logica van dienstbaar-
heid, broederlijkheid, discretie, eenvoud en soberheid. 

Deze (beetje) wereldvreemde visie en aanpak van 
Poverello ontstaat doordat we ervoor kiezen om te 
proberen, met veel vallen en opstaan, het Evangelie te 
beleven: onze medemens liefhebben. Indien dit ons 
fundament is, dan gebeurt blijkbaar wat bij Mt6,33 
staat geschreven: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij”. Gaandeweg 
leer je deze andere manier van in de wereld staan, 
steeds beter kennen. En op haar beurt vormt ze jou. 
En je zult door haar ook jezelf anders leren kennen.  

Er gaat iets groeien!
Het is niet alleen een kennismaken met gewoonten, 
regels en manieren van doen. Veel meer is het een ken-
nismaken met de mensen die tot die wereld behoren. 
Gaan zien hoe iedereen er een eigen plaatsje heeft en 
hoe iedereen vanuit zijn of haar verhaal erin terecht 
is gekomen. Verhalen die dag na dag verder schrijden. 
Voor een buitenstaander lijkt het soms alsof er niets 
gebeurt. Maar wie tot die wereld behoort, ziet in vele 
kleine dingen evoluties, tastende stappen, zachte 
uitdagingen, nieuwe kansen. Zo’n ontdekkingstocht 
vraagt tijd. Het is een proces dat voor elkeen anders is. 
Wanneer je elkaar op regelmatige basis ontmoet, kan 
er iets gaan groeien. Je gaat elkaar beter leren kennen. 
Je deelt niet alleen je talenten, je deelt een stukje van 
je leven. Je wordt medemens voor elkaar. Je gaat iets 
voor elkaar betekenen. Je wordt iemand voor elkaar. 
Daar zit het warme in, het menselijke. Voor iemand 
die je niet kent, kun je iets dóen. Maar het is maar als 

je elkaar leert kennen, dat je ook iets voor elkaar kunt 
betékenen. Uiteindelijk leer je ook elkaar graag zien. 
Je wordt een beetje deel van die wereld. Bij al die zo 
verschillende mensen die daar thuis zijn, begin je je 
thuis te voelen. Het besef dat je samen die thuis maakt, 
groeit. Je kijken verandert. Je leert die wereld met de 
ogen van je hart te zien. En dat geeft opeens diepte in 
wat je ziet. Zoals wanneer een beeld driedimensionaal 
wordt. Het is niet meer als een schilderij waar je als 
toeschouwer vanop een afstandje naar kijkt, maar het 
wordt een gebeuren waar je zelf in zit. Een levend ge-
beuren van ontmoeten waar je zelf deel van uitmaakt. 

Met de ogen van het hart
Het is wezenlijk dat wij elkaar telkens weer uitnodi-
gen om op die manier te leren kijken. Met de ogen 
van ons hart. Zodat we de mensen gaan herkennen 
in hun kwetsbaarheid, gekwetstheid en schoonheid. 
Zodat we de ontmoeting gaan herkennen. Zo leren 
kijken en dit met elkaar delen is essentieel. Daardoor 
ga je het samen meer zien. Dat hebben we nodig en 
dat heeft elke nieuwe vrijwilliger nodig. Het verbindt 
ons met elkaar, maakt ons tot gemeenschap die 
samen iets draagt. Dan wordt het ook wat minder 
belangrijk wie wat doet en de minder leuke taken 
vinden dan ook een plaats in het geheel. Want we 
werken samen aan hetzelfde, een hartelijke thuis zijn 
voor wie zich in een moeilijke situatie bevindt. Zo’n 
thuis met elkaar maken en met elkaar zijn. 

Bouwen aan een thuis
Beste Poverellovrienden, als iemand zich zomaar 
komt aanbieden als vrijwilliger en durft instappen 
in dat avontuur, dan lijkt dat een beetje op een won-
der, op een gezondene. Een zaadje dat jaren geleden 
werd gezaaid, lijkt nu plots open te willen bloeien 
in Poverello-grond. Als Poverello zijn we afhankelijk 
van zulke mensen. Door hen kunnen we blijven be-
staan en groeien. Dit is een grote kwetsbaarheid in 
de werking van Poverello, maar het is ook de grote 
uitnodiging die van haar uitgaat. 

Ik ben ervan overtuigd dat er altijd zulke mensen zullen 
opstaan. Toch lijkt het nu soms alsof ze heel zeldzaam 
zijn of moeilijk de weg vinden. Voor sommige Poverello 
afdelingen kijken we echt wel uit naar de aflossing van 
de wacht. Naar mensen die bepaalde verantwoordelijk-
heden willen en kunnen overnemen. Ook voor taken 
die vooral aan mij verbonden zijn, zoeken we naar ver-
sterking. Op zich is dat geen slecht nieuws, maar wel 
noodzakelijk voor de toekomst. Zou jij zo’n ontdek-
kingstocht van een engagement wel willen wagen en 
samen met ons bouwen aan een thuis voor wie daar 
nood aan heeft? We willen graag met je in gesprek 
gaan en zoeken naar welke pistes mogelijk zijn.

Dank aan iedereen die zich inzet en ons steunt  
en bemoedigt in dit Poverello avontuur.

Johan 

Beste Poverellovrienden,
retouradres         Poverello v.z.w., Zuinigheidsstraat 4, 1000 Brussel
afgiftekantoor   2099 Antwerpen X
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Na 1 november geen zondagsvieringen meer in Poverello kerk te Oostende
Dagelijks kan men weer terecht in Poverello in de 
Aartshertoginnestraat voor een warme maaltijd. 
Sinds 2004, toen we het klooster en de kerk hebben 
overgenomen, gaat er in de kerk nog elke zondag een 
Eucharistieviering door om 10:30u. Er was steeds  
een priester die zich hiervoor vrijmaakte en ook  
de orgelist was op post om de viering te verzorgen 
voor een trouwe ploeg gelovigen.  

Op 1 november een afsluitende viering
Maar dit lijkt voor de komende winter niet meer haal-
baar. Op 1 november om 10:30u willen we deze peri-

ode afsluiten met de viering. Na de viering wordt een 
drankje aangeboden en willen we iedereen bedanken.  

De kerk in de toekomst openhouden?
Deze mooie Dominicanenkerk (1883) getuigt van  
een rijk spiritueel verleden waar vele mensen troost, 
bemoediging, hoop en geloof gevonden hebben.  
We blijven ernaar streven om de kerk op regelmatige 
basis open te stellen voor bezoekers zodat het een 
ontmoetingsplaats blijft. Wie wil overwegen om mee 
te helpen de kerk open te houden kan best eens con-
tact opnemen: oostende@poverello.be of 059/51.80.11 ! 

In de zomer 2022 organiseren we weer 
onze samenkomst in Oostende !

Het recept voor een goed Poverellohuis:  
vriendschap, verdraagzaamheid en vreugde

pieter interviewt theo 

Theo Vanparijs, welbekend en gewaardeerd als oud-
verantwoordelijke van Poverello Leuven, was erbij van 
in het begin in ‘89. Hij had toen een auto en aanhang-
wagen en werd al snel ingelijfd om oud papier op te 
halen, waarvan de opbrengst een groot deel van het ge-
bouw bekostigde. Theo, dat is de goedlachse man met 
zijn kruk. Hij loopt wat mank. Wat velen niet weten, 
is dat hij die beperking opliep als tweejarige door een 
infectie met de polio-bacterie. Als tiener in de grote 
vakanties plat moeten liggen na de operaties, met kruk-
ken zich moeten behelpen, toezien hoe hij niet kon 
meevoetballen of crossen met de fiets: het was voor 
hem niet gemakkelijk. Maar hij vond een lieve vrouw 
die hem begreep, omdat ze zelf in een rolstoel zit. Al 
kon hij nog starten met een fulltime job, door zijn be-
perking raakte hij al snel werkloos. “Maar ja: starten in 
Poverello als vervanger, dat is vragen om in vaste dienst te 
geraken,” grapt hij. Theo draaide mee in verschillende 
functies en werd in 2004 gekozen als vervanger van Jef, 
die zijn verantwoordelijkheid doorgaf.

Met beide voeten op de grond
“Het is de kunst om met beide voeten op de grond te blijven 
staan. Ik heb me nooit méér gevoeld dan de andere vrijwil-
ligers. Wie zou ik zijn moest ik het alleen moeten doen?! Als 
ik na een dag werken de deur kon sluiten en besefte dat ik 
met zulke fantastische vrijwilligers zoveel maaltijden aan 
mensen in nood had aangeboden, dan had ik het gevoel 
toch een klein steentje te hebben bijgedragen.” Ook tegen-
over de gasten benadrukt Theo zijn bewondering: “Je 
moet hier maar durven binnenkomen en daarmee toegeven 
dat je tekort hebt of in nood zit. Sommigen komen binnen 
met niets of met één zak waar geheel hun eigendom in zit. 

Leef maar eens met een deurwaarder aan je deur, of zonder 
elektriciteit, gas of water. We beseffen niet hoe goed we het 
hebben in deze wereld. Wel heb ik geleerd om, als ik naar 
huis ging, los te laten: we zijn beperkt in wat we kunnen 
doen. Ik besef al te goed dat ik niet alle problemen kan op-
lossen. Het troostte me dat we toch met ons ‘ontmoetings-
centrum’ hun eenzaamheid een stukje doorbroken hadden 
en hen een mooie dag konden schenken. Al kon er soms de 
nodige discussie zijn. Maar dan kon ik streng zijn en zelfs 
publiek zeggen waar het op stond. De mensen die zien wat 
er gebeurt, mogen ook zien hoe het opgelost geraakt.”

Plezier in je werk
Onvermijdelijk was er ook wel eens een span-
ning met een vrijwilliger of brachten aanpassingen 
frustraties. Het vroeg al drie maanden om slechts 
de eerste stap te zetten in de overgang van zelfbe-
diening naar bediening aan tafel. “Je moet altijd heel 
voorzichtig zijn met nieuwe regels en goed overleggen. 
Soms moet je ook toegeven dat er geen oplossing is.” Het 
recept voor een goed huis telt voor Theo drie ingre-
diënten: “vriendschap, verdraagzaamheid en vreugde. 
Je moet plezier hebben in je werk en genieten van elkaars 
bezorgdheid en dienstbaarheid.” De studenten die hem 
kwamen interviewen en vroegen wat hij nog wilde 
verwezenlijken, antwoordde hij steevast: “Mijn enige 
droom is dat we morgen Poverello zouden mogen sluiten: 
dat zou betekenen dat een groot deel van de armoedepro-
blematiek is opgelost. Maar dat is een illusie; ik vrees dat 
de armoede nog groter gaat worden.”

Gelukkig kunnen zijn 
Wie Poverello zegt, denkt natuurlijk ook aan Jan Ver-
meire. Theo mocht hem eenmaal toevallig ontmoeten 
tijdens een wandeling in de buurt van Jans buitenver-
blijf. Jan zette zich op een boomstam en vertelde zijn 
verhaal. Van toen af begon Theo zijn cassettes en brie-
ven te bestuderen. “Dat maakt van u een ander mens. In 
het begin had ik nog een fulltime job en we hadden het niet 
slecht. We leefden wat luxueus: onze videorecorder moest 
alles erop en eraan hebben. Ik heb van Jan geleerd dat we 
dat allemaal niet nodig hebben en juist door een eenvoudig 
leven en tevredenheid met de kleine dingen gelukkig kunnen 
zijn. In de loop der jaren is dit voor mij bevestigd gewor-
den. Poverello was voor mij echt een levensschool.”

Theo is nu op Poverello-pensioen maar we  
denken nog regelmatig aan elkaar !

Zaterdag 9 oktober: 
Franciscus dag in de Sint Antonius- 
kluis met animatie door broeders  
van Tiberiade

10:30u  Verwelkoming
11.00u  Franciscus inspireert
12.30u  Middagmaal (boterhammetjes voorzien).
14.00u  Kunnen Poverello’s (=kleine arme mensen) 
 ons inspireren om evangelisch te leven?
15.00u  Eucharistieviering
16:00u  Koffie met een koekje

Gelieve voor 1 oktober per afdeling in te schrijven 
(max 70 deelnemers). 

Tijdelijke verhuis in Leuven 
Gedurende de hele corona periode werden er in Leuven 
heel wat meeneemmaaltijden verdeeld. De werking kreeg 
veel ondersteuning van de Stad. De komende zes maanden 
vinden er belangrijke verbouwingen plaats. Het dak dient 
grondig vernieuwd en geïsoleerd te worden. De keuken wordt 
heringericht, de zaal wat aangepast. Tijdens deze maanden 
mogen we voor een symbolisch bedrag een keuken van OHL 
gebruiken. Vanaf 1 september worden de maaltijden verdeeld 
aan het buurtcentrum Sint Maartensdal. Dit zal heel wat 
goede wil en souplesse vragen van de vele vrijwilligers.  
En onze gasten moeten dus nog een tijd wachten voor ze 
terug aan tafel kunnen zitten. Iedereen op voorhand al 
bedankt voor het geduld, het begrip en de medewerking. 
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Met zorg en enthousiasme werden de kam-
pen voorbereid. De chalet, het programma, 
de avondspelen, ... Nog nooit was het zo 
goed voorbereid. Alsof niets kon misluk-
ken. 11 juli. Het eerste kamp kwam eraan... 
Regen, regen. Elke dag, elke nacht, .. tot we 
vrijdagnamiddag terug naar huis reden. We 
hebben geen tv, geen radio, alleen ongerus-
te ouders die berichtjes stuurden en vroe-
gen “Gaat het ? Moeten we de kinderen 
komen halen ?” We zagen het water stijgen 
in de vijver, natte sokken, natte schoenen, 
… en het bericht “geen leidingwater gebrui-
ken.” En toch bracht het leven samen, als 
een familie en met al deze beperkingen, 
ons bij de kern van een Poverello-kamp. 

Tussentiteltje
Samen leven met het thema “positief den-
ken, positief spreken”. Een fantastische 
groep in vriendschap en inzet. Want elke 
dag moesten de activiteiten aangepast 
worden waardoor het voorbereide pro-
gramma helemaal veranderde. Ik heb toen 
ervaren wat het is om echt leiding te zijn: 
jezelf wegcijferen om het voor de kinde-
ren een deugddoend kamp te maken. Vaak 
heb ik gebeden in het kapelletje om meer 
van die jongeren te kennen die begrijpen 
en beleven wat de stichter Jan Vermeire 
bedoelde met de Poverello-kampen.

Het thema leerde elk van ons om anders 
te kijken naar het negatieve... Er was het 
water, de modder, ... Maar er was ook het 
positieve: de inzet van de leiding en hoe 
zij naar huis gingen met andere waarden, 
waarden eigen aan Poverello.

Ik zag alleen tevreden kinderen  
en vermoeide leiding.

Zr Nera

Sterre en Lotte met Garou op de foto.

De ponykampen 2021

Onze overledenen 

Christian (67) Brussel

Sinds 2016 woonde Christian in 
Poverello. Eerst woonde hij in het 
Poverello huis in de Fonsnylaan. 
Een huis met een groot terras en 
plaats om bloemen te planten. 
Hij nam deze taak onmiddellijk 
op zich. Elke avond verzorgde hij 
de planten terwijl anderen, op 
hetzelfde terras, een tas koffie 
dronken of met de kaart speelden. 
Er was een goede sfeer.

Toen zijn ziekte verergerde, 
is hij in het hoofdhuis van Po-
verello gaan wonen. Hij verbleef 
ook meerdere perioden (korte 
en langere) in het hospitaal. 
Slechts enkele maanden geleden 
kwam het moment dat hij meer 
zorgen nodig had. Hij verhuisde 
naar de home Saint Gertrude, 
een bejaardentehuis. Met pijn  

in het hart verliet hij Poverello. 
Hij voelde zich zelfs in de steek 
gelaten door ons, maar wij kon-
den hem niet de zorgen geven 
die hij nodig had. Ik heb Chris-
tian gekend als een stille man. 
Wanneer we elkaar tegenkwa-
men, was zijn groet vriendelijk 
en echt. Voor hem was een be-
groeting heel belangrijk. Hij was 
ook erg respectvol naar zijn me-
debewoners. Tijdens bezoeken in 
het hospitaal kwamen we meer 
tot een gesprek en hij vertelde 
me dat hij een moeilijk leven  
had gehad en veel had geleden. 
Hij werd zeer gewaardeerd.

De laatste zes maanden was  
de vriendschap met Rocco, een 
24-jarige Italiaanse jongeman die 
hem elke dag ging bezoeken, voor 
hem een ware zegen. Rocco was 
gedurende zes maanden vrijwilli-
ger in Poverello. Op de dag na het 
overlijden van Christian vertrok 
hij weer naar Italië, de datum  
die op voorhand was gepland.  
Zij zijn dus op hetzelfde moment 
vertrokken, beiden keerden terug 
naar huis. Verder in het krantje 
kunnen jullie de getuigenis  
lezen van Rocco.   zr Bep

Laetitia (52) 
Brussel
Op een avond, 
toen ze op bezoek 
was bij Guy D., is 
Laetitia plots ziek 
geworden. Het 
ging niet goed met 

haar en hij heeft de ziekenwagen gebeld.  
Na enkele weken hospitalisatie is zij over- 
leden zonder uit de coma te raken. 

In het Centraal Station en aan de  
Anderlechtsepoort kon men haar wel eens 
tegenkomen. Door de bewoners van de 
straat en door vele diensten was zij zeer 
gekend. Zij hield van Dalida en Cécile 
Dion. Zoals ze zelf vertelde, heeft ze geen 
gemakkelijk leven gekend. Misschien is het 
daarom dat ze zo graag feestte. Op haar 
begrafenis waren we met 15 personen om 
van haar afscheid te nemen en haar nu  
de rust en vrede toe te wensen die zij zo 
gemist heeft in haar aardse leven. 

Hilde (70) 
Brussel
Hilde, ons  
Hildeke van de 
zaterdag! De 
melding van haar 
overlijden kwam 
onverwacht, op 

6 juli, de dag van de begrafenis van één van 
onze bewoners, Christan. Wij kunnen toch 
wel zeggen dat zij een bekende medewerk-
ster was binnen Poverello omwille van 
haar taak «het onthaal». 

Het onthaal deed ze met hart en ziel. Heel 
belangrijk was een babbeltje met de men-
sen. Dat heeft ze meermaals gezegd. En 
vooral niet te vergeten is haar glimlach, 
naar iedereen zonder onderscheid. Tijdens 
de verbouwingswerken, een paar jaar gele-
den, had ze zich op de binnenkoer geïnstal-
leerd voor het onthaal, genietend van het 

zonnetje. Ze was eveneens zeer fier groot-
moeder te zijn geworden en toonde ons 
meermaals de foto’s van haar opgroeiend 
kleinkind dat in Parijs woonde. Persoonlijk 
had ik enkele weken voor haar toch wel 
onverwacht overlijden, contact met haar 
gekregen via mail. Op 27.6 schreef ze opge-
nomen te zijn in het ziekenhuis en wenste 
ik haar een spoedig herstel.

Haar reactie op 29.6 “Dank je wel, lieve 
Frida, nu tot 12.7 in revalidatie om te 
herstellen….dikke kus”. Op 1.7 was mijn 
laatste bericht aan haar: «Ik duim voor 
jou en zeker tot een later weerzien.» Een 
weerzien is er niet meer gekomen, wel 
een mooi afscheid van een lieve, fijne 
dame. Want dat was ze, onze Hilde. De 
eenvoudige zin van Victor Hugo op haar 
gedenkprent was: “Mais tu es partout 
ou nous sommes.” We zullen je nooit 
vergeten en je blijven herinneren als een 
dame met de eeuwige glimlach.   Frida

Christian, een man met een goed 
hart en hemelsblauwe ogen

Ik heb nooit de kans gehad om over de 
dood te schrijven, maar de afgelopen 
maanden met Christian heb ik er vaak 
over nagedacht. Ze was wel daar, temid-
den van onze gesprekken. Soms opgeroe-
pen, soms vermomd in een glimlach of 
een grap. Ze was aanwezig in de stilte. 

Het gebeurde dat er tussen Christian en mij niets te zeggen viel en 
de kamer alleen maar gevuld was met het geluid van de zuurstof-
machine waaraan hij verbonden was. Voor hem was deze machine 
“het leven”, zonder haar zou hij niet kunnen leven. Maar dit buisje 
dat hem zuurstof bracht, ontnam hem de vrijheid en onafhanke-
lijkheid die voor hem nog belangrijker waren dan het leven zelf. 
Dit continu geluid van de machine was de achtergrond van zijn le-
ven, het beroofde hem van zijn slaap en kwelde hem. Zijn opstand 
bestond erin te volharden met het roken. “Eigenwijs en koppig” zei 
ik hem, “Het is het enige wat ik nog heb”, antwoordde hij.

Inderdaad, roken en goed eten waren de enige pleziertjes die 
hij zich kon veroorloven, de enige manier om zijn lijden en zijn 
eenzaamheid te verlichten. Ik zal me altijd zijn hemelsblauwe 
ogen herinneren, ze spraken voor zich. Ze onthulden de grote 
teleurstellingen en het lijden dat hij in zijn hart droeg. Meer dan 
eens zei hij tegen mij:  “Ik heb al genoeg geleden in mijn leven”.  
Zijn ogen werden van ijs en ik voelde zijn rilling in mijn hart. 

Christian was niet bang voor de dood: elke dag vroeg hij de  
Almachtige of er voor hem een plaats was in de hemel en telkens 
antwoordde Hij: “Nee, alles is bezet”. En dus wachtte hij tot de vol-
gende dag. Christian was niet bang voor de dood: hij was eerder 
bang om vergeten te worden. “Over drie dagen zal niemand zich mij 
nog herinneren”, zei hij eens tegen me, waarbij hij mijn hart ver-
scheurde. “Hoe kan ik je vergeten?” antwoordde ik met een glimlach 
... en in zijn ogen zag ik een sluier van hoop verscheurd door de 
duizend illusies die hij in zijn leven gekend heeft. Ondanks dit hield 
Christian van het leven. In de wandelgangen van Sainte-Gertrude 
heb ik me vaak afgevraagd wat de zin van dit leven was. Een leven 
in de verwachting van de dood en in de angst om deel uit te maken 
van de Kosmische Leegte. Meer dan eens heb ik tevergeefs tijdens 
mijn gebeden naar een antwoord gezocht.     Lees verder op blz. 4.

Getuigenis  
van Rocco
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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 6000 mailadressen. Een nieuw adres, een wijzi-
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Jaarmis Jan Vermeire

Lieve vrienden van Poverello, aangezien ik 
pas in 2000 als vrijwilligster bij Poverello 
begon, heb ik niet meer het geluk gehad 
om Jan Vermeire, stichter van Poverello, te 
ontmoeten. Jammer. Ik heb veel over hem 
gehoord en gelezen, maar hem dus niet 
persoonlijk gekend. Ieder jaar is er - eind 
juli- een “herdenking” voor hem in Gem-

bes (Ardennen), waar hij een tijd heeft gewoond en zich ook 
terugtrok voor bezinning. Op 31 juli 2021 hebben velen van de 
Poverello-gemeenschap de weg naar Gembes gevonden ... De 
“herdenking” begon met een mis in de kerk van dit schilder-
achtig dorpje, geleid door een zeer sympathieke, geëngageerde 
priester van de gemeenschap van Tibériade en opgeluisterd 
door het koor van Poverello Banneux met hartverwarmende 
muziek en liedjes , Jan Vermeire waardig. Daarna gingen we 
naar het graf van Jan voor een groet en een gebedje. Wat ligt 
hij daar mooi, vredig en rustig, tussen de Ardense heuvels! Ik 
werd er stil van. En velen met mij, denk ik. 

Intussen was het tijd geworden om de hongerigen te spijzen. 
Waar kon een picknick beter dan bij het huis van Jan zelf. Daar 
wachtten ons een overheerlijke soep, drankjes, koffie, een zoetje 
... Hierbij een warme dank aan de mensen die er ons op vergast-
ten. Het ging er heel vlot, vrolijk en gemoedelijk aan toe! Het 
ontbrak niet aan leuke babbels. Ik heb er heel fijne mensen leren 
kennen en ben daar heel dankbaar voor. We waren er uiteraard 
wel samen met mensen die allen in dezelfde richting kijken. Het 
bijzonder mooie, rijke, waardevolle werk van Jan verderzetten, 
ieder op zijn manier, ieder in de mate van het mogelijke. Ik had 
constant het gevoel, dat Jan tussen ons liep, keek en zag dat het 
goed was. Dat gaf me een heel speciaal, gelukkig gevoel.

Nadien zijn we nog met een groepje naar het huis op het domein 
met de pony’s getrokken. In dit huis werden vroeger door Jan 
meisjes en vrouwen opgevangen die door hun zwangerschap in 
de problemen waren geraakt en zochten naar een oplossing voor 
hun kindje en zichzelf. De rustige of dartele pony’s staan ook nu 
enthousiast klaar voor de ponykampen, ingericht voor kinderen. 
Mooi! Zo eindigde een bijzonder geslaagde, warme,  boeiende 
dag, eigen aan Poverello! Een aanrader voor volgend jaar! 

Hierbij nog eens een welverdiende DANK aan Jan Vermeire 
die voordien echt “een man van de wereld” was, maar na zijn 
“bekering” (in het kerkje van Sohier) de “edele” waarden van 
het leven verkoos boven het materiële, boven de luxe!

En een even verdiende DANK aan alle Poverello-mensen, die 
zijn spoor (met plezier) volgen, op welke manier dan ook!

Lieve groetjes van een dankbare vrijwilligster! Yoke

Nieuws uit de huizen
• Brussel 1030. In de Groen-
straat in Brussel komen 
terug dagelijks een dertigtal 
mensen aan tafel voor de 
warme maaltijd. Een zestigtal 
anderen blijven de maaltijd 
afhalen via het venster.

• In Tongeren gaat het goed 
met de vier bewoners en ook 
naar het sociale restaurant 
vinden mensen terug de weg. 
Ondanks het schaarse aan-
tal vrijwilligers doet men er 
moedig en stille voort. 

• Kortrijk opende op 23 
augustus op de nieuwe lo-
catie. Ondertussen is men 
het al gewoon en weet men 
de voordelen van de nieuwe 
site erg te appreciëren. En 
vele personen hebben de 
weg naar de Aalbeeksesteen-
weg 13 al gevonden !

• Gent I, Komijnstraat 
startte op maandag 23 au-
gustus met het bedienen van 
de maaltijden zoals vroeger. 
De vrijwilligersploegen krij-
gen weer vorm. Er wordt 
aan nieuwe plannen gewerkt 
om het gebouw te renoveren 
en aan te passen.

• In Gent II, Coletahuis, 
wordt er op zaterdag 16 oktober 
om 14.00u een infovergadering 
georganiseerd. Wie meer wil 
weten over de toekomstige 
werking en wil kennismaken 
met het gebouw is van harte 
welkom. Gelieve in te inschrij-
ven via : gent@poverello.be. 

• In Brugge heeft de zaal 
een verdieping. Deze werd 
opengesteld tijdens de 
coronaperiode. Zo bleef er 
altijd voldoende plaats en 
afstand. Ze waren dan ook 
de eerste die terug met de 
restaurantvorm gestart zijn. 

• In Ronse kan men op woens-
dag en vrijdag terecht voor 
een warme maaltijd. Wanneer 
er zich versterking aanbiedt, 
hoopt men bijkomende dagen 
te kunnen openen. 

• Tielt is ook teruggescha-
keld van meeneemmaaltijden 
naar de restaurantvorm.  
Het gaat er weer gezellig aan 
toe. Enkelen hebben de weg 
nog niet teruggevonden. 

• In Antwerpen werden tot 
half september de maaltijden 
aan het venster bediend. De 
mensen uit de wijk hebben op 
die manier ook de plaatselijke 
werking beter leren kennen. 
Ondertussen verblijven er enke-
le mannen in de nachtopvang. 

• In Brussel 1000 focussen we 
vooral op het verblijf van de 45 
personen. Dit vraagt al heel wat 
engagementen en het aantal 
inwonende medewerkers is op 
dit moment heel beperkt. Het 
komen en gaan van bewoners 
vraagt ook begeleiding en zorg. 
De medewerking en het begrip 
van hen die er al langer verblij-
ven is van zeer grote waarde. 
Heel erg dank aan hen! 

• In de gemeenten rond 
Banneux heeft het water 
lelijk huisgehouden. Daarvan 
waren beelden op televisie 
te zien. In Poverello was er 
geen waterschade maar en-
kele slachtoffers werden wel 
tijdelijk bij ons opgevangen. 
In de Foyer werd al heel wat 
kledij doorgegeven. Nu de 
eerste nood gelenigd is, moet 
men op zoek naar oplossin-
gen op lange termijn. 

• Zottegem: De permanente 
groep van 8 bewoners is er vrij 
stabiel. We hebben goed onze 
bezigheid met het huishoude-
lijk en tuin werk. Er zijn ook 
kleine verbouwingswerken 
gestart om een afzonderlijke 
wooneenheid te maken waar 
kleine groepen van behoefti-
gen kunnen verblijven. Elke 
dinsdag wordt er om 18:30u 
Eucharistie gevierd, elke 
zondagnamiddag kan men er 
terecht voor een tas koffie, 
een babbel. En de Sint Antoni-
uskapel wordt dagelijks door 
vele mensen bezocht.

Vervolg “Getuigenis van Rocco”.

Inderdaad, het enig antwoord 
was een non-antwoord, een 
doordringende, oorverdovende 
stilte die nergens naar smaakt... 
een vergeetput. Nochtans, op 
een dag, toen ik bij hem stond, 
zijn hemelsblauwe ogen geslo-
ten, terwijl zijn borst trilde om 
zuurstof, terwijl ik zijn hand 
vasthield met mijn rechterhand 
en zijn hoofd streelde met 
mijn linkerhand, hoorde ik in 
de stilte hoe mijn hart over-
stroomde van gevoelens. Met 
mijn duim voelde ik het bloed 
door zijn aderen stromen en ik 
luisterde naar zijn ademhaling. 
Heel even realiseerde ik me 
de magie van het leven en de 
onschatbare waarde van iedere 
ademhaling. Vergeleken met 
het niets van de dood wordt elk 
moment oneindig immens.

Waarom stond ik daar bij hem? 
Ik had overal kunnen zijn, 
ergens anders, maar ik was 
daar. We bevonden ons hier, 
dezelfde lucht inademend in 
hetzelfde tijdperk, dezelfde 
eeuw, op hetzelfde moment 
en in dezelfde kamer. In de 
geschiedenis van het heelal 
stond ik op dat moment naast 
je, Christian. Hoe groot was 
de kans dat wij, slechts wat 
sterrenstof, op dat precies mo-
ment waren wat we waren?

Samenraapsels van levende 
materie onverklaarbaar met 
elkaar verbonden, werd ons 
het leven geboden in dezelfde 
melkweg, met de nood aan 
dezelfde zuurstof op dezelfde 
planeet. Zonder het te vragen 
heeft het leven ons met elkaar 
verbonden. Is dat geen wonder? 
Zoals de harten die buiten onze 
wil in onze borst kloppen. Als de 
dood een boek is met een einde, 
dan is het leven de combinatie 
van elk woord waaruit het be-
staat. Wie zou er ooit een boek 
lezen zonder einde? Aan alles 
komt een einde. En het einde 
van je verhaal, beste Christian, 
is verweven met een onuitwis-
baar hoofdstuk van het mijne. 
Nu zou ik daar willen zijn, je 
strelen en nog een laatste keer 
naar je hemelsblauwe ogen 
zoeken. Maar ik zal ze niet 
vinden, want ze maken al deel 
uit van de oneindigheid, ze zijn 
al sterrenstof geworden.

Ik groet je zoals je altijd deed 
voordat ik naar ergens anders 
keek: “Ciao bello!”   Rocco

Een uniek kader om onze boterhammetjes 
op te eten na de viering.

Getuigenis  
van Yoke

Activiteiten
•  Franciscus inspireert, zaterdag 9 oktober 10:30u - 16:00u,  

Zottegem, Knutsegemstraat 57, st.anton@poverello.be
•  Infovergadering, zaterdag 16 oktober 14:00- 16:00u, 

Gent, Sint Coletastraat 18, gent@poverello.be


