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Naar aanleiding van de vele informatie die de afgelo-
pen dagen in de pers verscheen, wil ik u namens de 
Raad van Bestuur enkele verduidelijkingen geven over 
onze werkwijze en al enkele vragen, die bij u wellicht 
naar boven zijn gekomen, beantwoorden.

Zoals u weet, is het ontstaan van Poverello heel 
nauw verbonden met de persoonlijke visie van Jan 
Vermeire. Deze visie ligt nog steeds aan de basis van 
hoe we Poverello leiden en bepaalt nog steeds hoe we 
Poverello beheren. Zijn project was delen. Materiële 
dingen geven, maar vooral zichzelf geven. Zich ten 
dienste stellen van anderen. Beminnen en dienen. 
Het Evangelie beleven. Zo opende de Heer voor hem 
de weg van de ‘Voorzienigheid’.

Deze principes gedragen door u, de vrijwilligers 
die zichzelf geven, en door de Voorzienigheid 
die hierin met ons op weg gaat, blijven de 
fundamenten van onze actie. Dit zijn geen ‘klassieke’ 
managementprincipes zoals die van andere non-
profi torganisaties, maar het zijn de onze. En dit heeft 
dus ook gevolgen voor onze huidige situatie.

Onze financiële reserves:
Ja, we hebben veel legaten ontvangen die vandaag een 
schat vormen van meer dan 13,5 miljoen die op onze 
bankrekeningen staan. Deze giften en legaten, die 
zich in de loop der jaren hebben verzameld, zijn nooit 
een doel op zich geweest. We hebben het nooit nage-
streefd, maar ook hier heeft de Voorzienigheid mee 
over beslist. Hoe moeten we dit geld gebruiken? We 
gebruiken het natuurlijk eerst om de dagelijkse wer-
king te bekostigen en om de gebouwen te renoveren 
die aan ons zijn geschonken of die we hebben gekocht 
om te voldoen aan de behoeften van de mensen die 
we verwelkomen. Moeten we ze toewijzen aan andere 
projecten of aan onze dagelijkse werking? De raad van 
bestuur gaat een werkgroep opzetten met enkelen van 
jullie om na te denken over wat we zouden kunnen 
doen met respect voor onze grondbeginselen. 

Ons onroerend erfgoed
Onze aanpak, zoals hierboven uiteengezet, is 
gebaseerd op de persoonlijke en broederlijke inzet 
van vrijwilligers. Hun zelfgave is voor Poverello 
net zo belangrijk als het helpen van behoeftigen of 
vereenzaamden. Wij zijn dus geen organisatie zoals 
het Rode Kruis of de Samu social.

Maar deze aanpak heeft ook grenzen en de huidige 
periode van Covid heeft hierbij niet geholpen: het 
ontwikkelen en beheren van projecten zoals renovaties 
vereist mensen die er op dit moment niet voldoende 
zijn. En als we de principes van onze oprichter willen 
respecteren, zou het geen goede keuze zijn om een   
groot team van betaalde medewerkers in te schakelen 
om deze missies op zich te nemen.

De verschillende panden die wij hebben ontvangen 
of gekocht moeten uiteraard plaatsen worden van 
onthaal en ontmoeting. Maar deze gebouwen zijn 
zelden aangepast voor deze bestemming en moeten 
daarom grondig worden verbouwd. Dit vraagt heel wat 
mankracht. We zullen de ploegen moeten versterken. 
Het geld is beschikbaar maar het moet wel op een 
zinvolle en verantwoorde manier geïnvesteerd worden. 

Daarom zullen we de komende maanden ook 
samen nadenken over hoe we onze werking kunnen 
verbeteren om nog beter aan de behoeften en 
verwachtingen te voldoen. 

Vragen / antwoorden:

• Wat zijn onze uitgaven en inkomsten
Alle rekeningen van onze vzw worden jaarlijks 
gepubliceerd en zijn beschikbaar op de website van de 
Nationale Bank van België. Hier een beeld van onze 
inkomsten en uitgaven: 

Inkomsten 2020

Werking (maaltijden, verblijf) 521.000 €

Giften 400.000 €

Netto intresten 36.000 €

Legaten 1.022.000 €

Uitgaven 2020

Water, gas, elektriciteit, verwarming 227.000 €

Voeding en onthaal 136.000 €

Drukwerk en administratie 66.000 €

Wagenpark en verplaatsingskosten 59.000 €

Hulp aan derden 22.000 €

Verzekeringen 34.000 €

Externe dienstverlening / Erelonen 45.000 €

Lonen 81.000 €

Belastingen 47.000 €

Tax en andere kosten 17.000 €

Investeringen in gebouwen 236.000 €

Aankoop gebouwen (Kortrijk) 1.543.223 €

• Welke controle hebben we over onze 
boekhouding
Onze boekhouding wordt bijgehouden door een 
externe boekhouder. Hij maakt deel uit van het 
accountantsteam van het Interdiocesaan Centrum. 
We hebben echter geen structurele band met 
de kerk in België. Om de transparantie en onze 
ethische normen verder te verbeteren, laten we onze 
jaarrekening vanaf 2021 ook controleren door een 
externe accountant die jaarlijks verslag uitbrengt aan 
de algemene vergadering.

• Wat zijn onze reserves gevormd door 
donaties:
Onze reserves zijn de afgelopen jaren vooral 
aangegroeid doordat mensen ons voor belangrijke 
giften in hun testament vermelden. In 2020 ontvingen 
we opnieuw legaten voor een bedrag van € 1.022.000. 
Onze reserves, die op beveiligde bankrekeningen 
staan, bedragen momenteel meer dan 13,5 miljoen.
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• Wat hebben we geïnvesteerd 
in de renovatie van onze gebouwen
In 2020 hebben we € 236.000 geïnvesteerd in de renovatie van 
gebouwen. Sinds 2013 is er 3,9 miljoen euro geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van ons vastgoed.

In dezelfde periode gaven we 2,3 miljoen uit aan de aankoop 
van gebouwen, waaronder die in Kortrijk in 2020.

In 2021 werd het gebouw Gent (Coletahuis) aangekocht 
voor een bedrag van 750.000€ + kosten. 

• Wat zijn onze investeringsprojecten
We hebben er zoveel mogelijk voor gekozen om eigenaar van 
onze gebouwen te zijn, wat nu een goed beleid blijkt te zijn, 
ook al moeten deze gebouwen worden aangepast aan de nieuwe 
bestemming.

In onze prioriteiten: 

Kortrijk 300.000 €

Leuven 150.000 €

Gent (Komijnstraat en Coletahuis) 1.000.000 €

Bruxelles Fonsny 200.000 €

Bruxelles Tanneurs 750.000 €

• Waarom moeten de mensen die we 
verwelkomen een minimum betalen 
voor huisvesting en eten?
In onze aanpak om de meest kansarme en ge-
isoleerde mensen te helpen, hebben we altijd al 
zowel directe hulp willen bieden, maar ook men-
sen willen helpen zich in te schrijven voor een 
zelfstandig woonproject. Dit is de doordachte en 
verantwoorde reden waarom we een bescheiden 
bijdrage vragen van de mensen die we verwelko-
men. Andere organisaties hebben andere doelen 
en doen het anders. Onze aanpak is om mensen 
aan te moedigen om over hun eigen middelen te 
beschikken, zodat ze opnieuw kunnen integre-
ren in een sociaal weefsel of er uit vrije wil voor 
kiezen om toch langer bij ons te blijven. Van hen 
vaste assistenten maken is noch onze rol, noch 
onze humanistische visie.

De emoties en vragen die deze recente gebeur-
tenissen bij ons oproepen, hebben ook positieve 
aspecten. Kunnen we ook hierin een boodschap 
van de voorzienigheid ontwaren? We moeten 
onszelf in vraag durven stellen, naar elkaar luis-
teren en steeds trachten om beter lief te hebben 
en te dienen.

In dit kader organiseren we vanaf het begin van 
het jaar ontmoetingen in de verschillende lokale 
afdelingen om naar u te luisteren, uw vragen te 
beantwoorden en samen na te denken over de 
toekomst van ons Poverello-engagement.

Op dit moment moeten we allen nog herstellen 
van deze media shock. Voor ons allen is het een 
moment van bezinning over Poverello maar ook 
over wat er belangrijk is in ons eigen engage-
ment. Waar verliezen, waar (her)vinden we onze 
motivatie? Laat ons samen werken om de zwak-
kere punten van onze vereniging bij te sturen, 
zonder de kracht te vergeten die ons gedurende 
de voorbije 40 jaar heeft verenigd en gemoti-
veerd: de Liefde die ons ten dienste stelt van de 
kwetsbaren, die we zelf ook zijn. 

Voor iedereen een fijne kerst en beste wensen 
voor een gezond en vredevol 2022. 

Johan
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Getuigenis jonge vrijwilligster
Ik ben een voormalige vrijwilligster van Poverello. 
Terugkijkend kan ik zeggen dat de ervaring van 
het samenleven in Poverello, van het liefhebbend 
onthaal zonder vragen te stellen, voor mij heel 
belangrijk en levens veranderend is geweest. In 
Poverello ‘verwachten’ we niets van de mensen die 
we ontmoeten, we houden van ze. Wij ontmoeten de 
mensen die naar ons toe komen in een grote liefde die 
onszelf overstijgt, die ons geschonken wordt. 
Wij vragen niet naar de geschiedenis van de persoon, 
naar dit of dat, wij hebben lief en leven samen. 
Iedereen is belangrijk in de Poverello familie. We 
houden van elkaar en leren van elkaar. Je zou kunnen 
denken dat ik in Poverello geholpen heb en dat dit 
eenzijdig was. Zó was het niet. 

Diep geraakt
Ik heb geholpen en ik ben geholpen. We helpen elkaar 
in Poverello. Wij dienen elkaar en zijn verbonden met 
de band van de liefde. In Poverello heb ik vaak gedacht 
dat dit werk en dit leven niet mogelijk zouden zijn, 
zonder het gebed als ons gemeenschappelijk centrum, 
onze gerichtheid op Gods liefde als de bron van ons 
werk en ons zijn. Deze liefde wordt voelbaar in Po-
verello, vind ik, en geeft vorm aan het dagelijks leven. 
Ik kon nog niet bevatten hoezeer ik in Poverello gehol-
pen werd toen ik daar als vrijwilligster woonde. Ik zie 
nu pas de vruchten van de liefde die ik via Poverello in 
mijn leven mocht ervaren. 
De doorleefde en onvoorwaardelijke liefde in Po-
verello heeft me diep geraakt en heeft me geholpen 
om mijn moeder met nieuwe ogen te zien en haar met 
onvoorwaardelijke liefde tegemoet te treden. 

Gebroken stukken
Zoals ieder mens, heb ik een moeder en een vader. Mijn 
vader was er altijd voor me. Het was mijn rots, mijn 
anker, mijn steun, tot dat hij dodelijk verongelukte. 
Mijn moeder, weet ik nu, deed altijd haar best voor 

mij binnen haar mogelijkheden. Toch was ze er niet 
voor mij, zoals ik had gewild en zoals ik het van andere 
moeders kende. Ze was/is meestal zo druk met zichzelf 
dat ze geen oog voor me had/heeft. Soms was ze zo 
overweldigd door het leven, dat ze geweld tegen me 
gebruikte om zichzelf te helpen. 
Lange tijd heb ik geworsteld met deze ervaringen. 
Ik was zo ongeloofl ijk boos op mijn moeder, zo teleur-
gesteld en gekwetst. Ik schreeuwde tegen haar, gaf haar 
de schuld en legde haar verwachtingen op waaraan ze 
nooit kon voldoen. 
Ik verbrak het contact, omdat ik er niet tegen kon. 
Ik verlangde zo naar liefde en naar een moeder die er 
voor me zou zijn, maar er was veel pijn en zwaarte. 
Ik wilde zo graag dat deze relatie zou helen, maar het 
enige wat ik zag waren gebroken stukken. Ik heb een 
lange weg afgelegd, heb er met verschillende mensen - 
professionele en niet-professionele - over gesproken. 

Te hoge verwachtingen
Sinds dit jaar, voel ik vrede in me groeien. Vrede en 
liefde voor mijn moeder. Ik had nooit gedacht dat dit 
mogelijk was en ik ontvang het als een groot geschenk 
en wonder. Ik besefte dat ik veel te hoge verwachtin-
gen van mijn moeder had, die ze nooit kon inlossen. 
In de tussentijd heb ik geen verwachtingen meer van 
haar en ik ben heel dankbaar dat ik erin slaag geen ver-
wachtingen te hebben. Sinds ik niets meer verwacht, 
ben ik niet meer teleurgesteld, maar eerder blij en 
dankbaar verrast als mijn moeder bij de trein staat en 
naar me zwaait als ik wegga na een bezoek aan haar. Of 
ik ben dankbaar en blij als zij mijn bezoek heeft voor-
bereid en iets voor ons te eten heeft gekocht. Ik merk 
dat ze moeite doet om iets goeds voor me te doen. 
Ondertussen kan ik haar tekenen van liefde voor mij 
waarnemen. Het is haar manier om liefde te tonen, als 
ze bijvoorbeeld een schone handdoek bij de wastafel 
heeft gelegd voor mijn bezoek.

Liefdevol accepteren
Ik weet nu dat mijn moeder heel veel van me houdt en 
altijd van me gehouden heeft. 
Nu kan ik het zien. Ik hou ook van mijn moeder. En ik 
heb me gerealiseerd dat het enige wat ik voor haar kan 
doen is haar liefdevol accepteren. Ik heb zo lang gepro-
beerd haar te veranderen. Ik wilde dat ze anders was, 
ik wilde dat ze een “echte” moeder voor me was. 
Al deze strubbelingen hebben me veel kracht gekost. 
De liefde die ik nu voor haar voel, geeft me vrede. Daar 
ben ik heel, heel dankbaar voor! Ik kan niet alles verge-
ven wat er gebeurd is, maar ik besef dat ik van de gebeur-
tenissen uit het verleden, geen optelsom meer maak. 
Sommige dingen worden vergeven, andere nog niet. 
Het kost veel tijd. Ik realiseer me dat het niet optellen 
van dingen en vergeven me innerlijke vrijheid geven 
waarvan ik nooit had gedacht dat die bestond. Sinds lan-
ge tijd kan ik mijn moeder weer “mama” noemen. Mama. 

Een wonder
Ik voel me met haar verbonden en intussen word ik 
geraakt door haar lijden en innerlijke pijn. Ik wou dat 
ze beter werd, maar ik besef dat ik niets anders kan 
doen dan van haar houden. 
Er blijft ook verdriet en rouw in mij dat zij nooit de 
moeder was die ik zou hebben gewild en nodig gehad. 
Dat is niet erg. Vaak moet ik, ondanks de liefde die ik 
voor mijn moeder voel, afstand nemen van haar, van 
haar situatie en haar lijden en steeds weer goed voor 
mezelf zorgen. Ook dat is belangrijk en maakt deel uit 
van deze reis van liefde en genezing. 

Het is, zoals reeds gezegd, voor mij een groot wonder 
dat ik dit alles op deze manier mag meemaken. Ik ben 
God uit de grond van mijn hart dankbaar en voel me 
zeer verbonden met Poverello. Door Poverello heb ik 
geleerd en ervaren hoe groots en allesomvattend liefde 
is. Wat een voorrecht om deel uit te maken van deze 
familie! Dank u allen voor uw liefde!

Aankomst in Zottegem
En daar kwamen we eind 
augustus het terrein van 
Poverello in Zottegem op-
rijden. De auto compleet 
met aanhanger vol kam-
peerspullen en de fi etsen 

erbovenop. De laatste week van onze zomervakantie 
wilden we verblijven in de gemeenschap hier ter 
plekke en eraan bijdragen. Dat we er nu zomaar waren, 
was een wondertje te noemen. Vanuit vakantieland 
Frankrijk was het een uitdaging om met alle corona 
regelgeving een weekje in België te kunnen verblijven. 
Uiteindelijk is het ons onderweg in een laboratorium 
gelukt om een PCR test te doen waar we een dag later 
de uitslag van zouden krijgen. Tot die tijd moesten we 
in Poverello in afzondering van de bewoners logeren. 
Wat een impact, dat bezoek van ons… Moeten we dit 
anderen en onszelf aandoen? Maar zoals altijd als iets 
moeite kost, komt je echte motivatie boven: Als het 
met zoveel moeite gaat, zal er wel iets te winnen zijn! 
Al sinds het voorjaar hadden we dit zorgvuldig voorbe-
reid en verheugden we ons op het bezoek. 

De cursus omdenken is begonnen 
Die was al begonnen in de voorbereidingen door zus-
ter Bep. Wij dachten de mouwen op te stropen en aan 
de slag te gaan in het restaurant in Brussel. Zij stelde 
Zottegem voor omdat het leven in een gemeenschap 
meer bij ons zou passen. Een tikje verward namen wij 
de uitnodiging aan. Het was een eerste ontmoeting met 
aansluiten bij het hart en een uitnodiging om functio-
naliteit en eff ectiviteit maar even terzijde te laten. 

Nu is dat een beweging die niet nieuw is voor ons. We 
proberen ons leven en werk zo in te richten dat we de 
weg van het hart volgen. In het spoor van Jezus. Toch 
blijven we onderdeel van een maatschappelijk systeem 
dat daar haaks op staat. We worden afgerekend op wat 

we kunnen, op onze kwalifi caties en successen. In Po-
verello ontdekten we elke dag meer van de beweging 
de andere kant op. Ai, die voelden we! Is de gemeen-
schap gediend met een schitterend gemaaid grasveld 
en een prachtig bijgewerkte moestuin, of hebben we 
zo’n hoog voorbeeld gesteld dat we de anderen ermee 
ontmoedigen? Hoe werkt gelijkwaardigheid eigenlijk?

We werden warm onthaald en voelden ons zo welkom. 
De kleine gemeenschap nam ons op als één van hen. 
Zonder ons te kennen was er plek, ruimte en deelden 
we het (heerlijke) eten met elkaar. Er was geen uitleg 
nodig, geen vragen. We mochten er gewoon zijn. Met 
een simpele blik, een knipoog, een glimlach werden we 
uitgenodigd om onszelf te zijn en ons te verbinden met 
hen die niets te verliezen, maar veel te geven hebben. 

We waren dankbaar met de tijd die Johan en Jacoby 
telkens weer namen om ons de visie uit te leggen van 
Poverello. Het omdenken vraagt denkwerk, het kan je 
verwarren. Zo leek het me leuk om een maaltijd te ma-
ken met producten uit de eigen moestuin. Maar zou ik 
dan niet de keuken overnemen van de beide mannen 
die met hart en ziel elke dag een maaltijd klaarmaak-
ten? ‘Zeker niet’, verzekerde Johan ons, ’de keuken is 
van ons allemaal en iedereen heeft evenveel recht om 
bij te dragen aan de maaltijd’. Ah, gelijkwaardigheid 
werkt dus twee kanten op. 

We mochten steeds meer de ‘binnenkant‘ gaan ont-
dekken van Poverello. Gek genoeg niet door de activi-
teiten en het ‘aanpakken’, maar door ons iedere keer 
weer te laten spiegelen aan de mensen in de gemeen-
schap. Wie ben ik eigenlijk als ik niet hard werk, als het 
gaat om ‘zijn’ in plaats van doen? Tijd wordt een ander 
begrip. Aandacht, en elkaar echt zien als waardevol, 
kostbaar mens, zonder dat af te meten aan je succes-
sen of falen. Gewoon omdat je mens bent, naar Gods 
beeld geschapen.

’s Avonds namen we deel aan het avondgebed. Samen 
wat tijd nemen om stil te staan bij de dag, in Gods aan-
wezigheid te zijn, wat te zingen, te bidden. Een plek 
van rust en vrede waarin iedereen een bijdrage kan le-
veren, door het lezen van bijvoorbeeld een bijbeltekst 
of het uitspreken van een gebed. Dankbaar terugkijken 
op de dag, hoe die ook was, hoeveel of weinig je ook 
gedaan hebt gekregen. Het was een goede dag. 

Fata morgana of?
Vol indrukken vertrokken we naar huis. De dagen in 
Poverello hadden een diepe indruk in ons achtergela-
ten. We hadden een plek ontdekt waar werd geleefd 
op de manier die we in onze dromen zagen, als een 
fata morgana. De ‘bekering’ die we diep van binnen 
voelden, vroeg om verder doordenken, om herkauwen. 
Wat hebben we eigenlijk nu ontdekt, waarom is dit zo 
bijzonder, wat is het verschil met de ‘echte wereld’ die 
zo diep in onze genen zit? 

Het werk begon weer voor ons, en voor je het weet zit 
je weer in het stramien. Maar het stemmetje van bin-
nen laat telkens van zich horen: Hoe kan ik vandaag 
arm met de armen zijn in mijn drukke, eff ectieve leven 
en hoe waardeer ik de dag als er niets van al mijn plan-
nen terecht is gekomen en ik niets heb ‘geproduceerd’. 

Ergens zit er een sleutel voor de toekomst die we niet 
kunnen negeren. Een vaccin tegen het maakbaarheids- 
en prestatie denken waarin we massaal vastlopen. 
We hopen dat deze zachte revolutie in onszelf tot leven 
gewekt mag worden en besmettelijk zal blijken te zijn. 
Ik denk dat het begint met open handen en ontvangen en 
dat veel te oefenen. Zo eenvoudig als het maar zijn kan.

Wat zijn we de bewoners van de Poverello gemeen-
schap in Zottegem dankbaar voor de kans die ze ons 
gaven om het geschenk te zien en te ontvangen; 
het geschenk dat ze zelf zijn. 

Getuigenis 
van Monique 

en Pim
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En toch wordt 
het Kerstdag, 

ook in Poverello.
Waarom in de donkerste tijd van het jaar? 

Omdat je dan beter het licht ziet?

Waarom in de koudste periode? 

Omdat je dan meer de warmte waardeert? 

Dus ook in deze covid tijd waar we het samenkomen 

moeten beperken en veel 

vereenzaming dreigt wordt 

het Kerstdag. 

Het is minder spectaculair, 

maar niet minder Kerst. 

Minder in het uiterlijke 

maar hopelijk meer 

in het hart!

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 
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

Onze overledenen 
Zr Evelyne (80)

In Brussel was zij gedurende 
twintig jaar een trouwe en 
werkzame medewerkster in de 
‘kleine’ keuken. Ze kwam twee 
tot drie dagen per week. Ze was 
heel precies in haar werk, wist 
alles liggen en hield het tip top 
in orde, zonder te overdrijven. 
Ze droeg zorg voor het mate-
riaal in de keuken en was erg 
begripvol voor mensen, zowel 
in het onthaal als in de keuken? 
Ze was uitstekend in het sturen 
van jonge stagiaires: duidelijk, 
rechtvaardig, discreet en met 
de nodige portie mededogen. 
Ze was ook een doorzetter 

want ze had, zeker op het 
einde, serieuze gezondheid 
problemen. Maar ze kwam heel 
graag naar Poverello en het viel 
haar heel zwaar toen ze haar 
engagement noodgedwongen 
moest stoppen.Ook tijdens vele 
uitstappen naar Banneux en 
onze bedevaarten naar Lourdes 
was zij heel erg geëngageerd in 
het praktische werk. In Lourdes 
was zij voor onze groep van 
meer dan 300 deelnemers als 
verpleegster het aanspreekpunt 
voor wie medische zorgen 
nodig had. Met veel dankbaar-
heid denken we aan haar terug. 
Velen die nu werkzaam zijn 
in Poverello hebben haar niet 
meer gekend maar voor zij die 
haar hebben meegemaakt roept 
zij vele mooie herinneringen 
op van een zorgzame en toege-
wijde inzet. Zr. Evelyne, je bent 
nu in de vrede van de Heer en 
wij strijden de strijd hier ver-
der. Dank je wel om je inzet en 
je voorbeeld. 

Anny (89)

Zij was een van langst geën-
gageerden in het Heiligdom 
te Banneux. Toen in 1988 er 
contacten ontstonden tussen 
abbé Voncken en Jan Vermeire 
was zij ook steeds betrokken 
in de gesprekken. Ze hield zich 
steeds op de achtergrond maar 
was heel blij met de komst van 
Poverello in Banneux. Met veel 
interesse blijf bleef zij de wer-
king volgen en door haar gebed 
steunen. Dank u wel Anny. 

Dank u wel voor 2021!
De Kerst en Nieuwjaarsperiode 
is een tijd om even terug te 
kijken op het voorbije jaar. De 
mediastorm waarin we sinds 
8 december zijn terecht geko-
men maakt een terugblik voor 
velen bitter. Niets van wat jul-
lie hebben gedaan of gegeven 
is verloren gegaan. Het is nog 
steeds beschikbaar, het is nog 
aanwezig want het heeft niet 
alleen de maag maar ook het 
hart gevoed. De warme maal-
tijd die werd opgediend, het 
begrip dat u hebt opgebracht, 
de vriendelijkheid waarvan u 
hebt getuigt, de dienstbaarheid 
en de collegialiteit. Het heeft 
bijgedragen aan de thuis die we 
allen samen realiseren. Dit is de 
essentie van het Poverelloge-
beuren. Dit willen we nog meer 
mogelijk maken. Dit was ook 
in dit covidjaar niet altijd van-
zelfsprekend. Op het einde van 
dit vreemde jaar willen we dank 
zeggen aan iedereen die op de 
één of andere manier daaraan 
heeft bijgedragen.

Dank aan alle vrijwilligers in de 
verschillende afdelingen die op 
regelmatige basis komen mee-
helpen.

Dank u wel voor het vele werk 
dat u samen hebt verricht. 
Dank u wel voor de solidariteit 
en de vriendschap waarin dit 
kon gebeuren. Dank u wel voor 
de positieve ingesteldheid, ook 
wanneer het door corona soms 
wat moeilijker verliep. Dank 
voor de noodzakelijke fl exibili-
teit en voor de creativiteit van 
het moment. Dank u wel voor 
de trouw en het vertrouwen.

Alle begrip voor iedereen die 
noodgedwongen, alvast tijde-
lijk, moest afhaken. Dank u wel 
voor de blijvende verbonden-
heid. Dank aan iedereen die 
met ons heeft meegeleefd en 
meegedeeld. Dank u wel voor 
de vele voeding en andere za-
ken die we mochten ontvangen, 
dank u wel voor de fi nanciële 
giften, dank u wel voor het be-
moedigend woordje, dank u wel 
voor uw gebed.

Dank u wel ook aan onze 
gasten, die dagelijks naar 
Poverello komen of die in 
Poverello verblijven. 
Dank u wel voor uw 
aanwezigheid, voor uw 
waardering en vriendschap, 
voor uw geduld en begrip bij 
de coronamaatregelen.

Dank u wel ook om deze 
maatregelen zo goed mogelijk 
op te volgen in het belang van 
ons allen.

Laat ons het jaar 2022 met 
geduld en vol goede moed te-
gemoet zien. Wat zou het mooi 
zijn mocht de ontgoocheling 
door de cijfers een aanzet zijn 
om nog meer aanwezig te zijn 
en te werken vanuit het hart. 

Vanuit onze verbondenheid 
wensen we jullie en iedereen 
die jullie omringt: 
Van harte een goede gezond-
heid en veel sterkte voor 2022!

En toch wordt 
het Kerstdag, 
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Dirk De Vos bespeelde elke 
zondag het orgel in Oostende. 
Bedankt !  




