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Beste Poverello-vrienden,
Al enkele malen kon u in het Poverellokrantje iets lezen over de uitnodiging
om jongeren te laten kennis maken
met de ervaring in Poverello. Nu zijn
er enkele jongeren die zich vanaf
september voor een drietal maanden
willen engageren. Het wordt een
nieuw initiatief naar jongeren toe naast
hetgeen er al bestaat zoals :
1. De pony-werking, met de kampen
en de weekends in de Ardennen,
waar jongeren zich engageren om
met kinderen gedurende een weekje
samen te leven in de natuur van
de Ardennen, hen te leren omgaan
met een pony en zo in een familiale
sfeer elkaar te leren kennen en
waarderen. En recent startte de
werking van de kinderboerderij in
Tielt waar jongeren en kinderen
vooral op woensdag en zaterdag
terecht kunnen.
2. Ook zijn er de groeps- en
klasbezoeken in de verschillende

afdelingen, waar we vele jongeren
bereiken en waar we vertellen over
de werking van onze vereniging en
over Jan Vermeire, onze stichter.
3. Een andere bestaande formule zijn
de meeleefdagen, waar de jongeren
(meestal per twee) enkele dagen
komen meehelpen en meeleven.
Voor de meesten van hen een
ervaring die ze niet vlug vergeten
en waaraan ze misschien later
nog eens zullen terugdenken. In
het vorige krantje kan je enkele
getuigenissen van deze jongeren
lezen.
Met de nieuwe formule gaan we nog
een stapje verder, overtuigd dat enkele
maanden onderduiken in de Poverellowereld een intense en verrijkende
ervaring zal zijn van waaruit de
jongeren hun verdere leven kunnen
oriënteren en zin geven. Deze jongeren
zullen in Poverello Brussel verblijven
en zullen dus naast het dagonthaal ook
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het nachtonthaal meemaken. Iemand
die enkele maanden ter plaatse verblijft
krijgt een vollediger beeld van het
Poverello-gebeuren. Voor hen wordt
het niet een ervaring van 10u tot 16
uur maar ook in hun vrije tijd zullen ze
uitgedaagd worden om zinvol aanwezig
te zijn. Uiteraard zal het gezelschap
van andere jongeren een bijkomende
stimulans betekenen en bijkomende
mogelijkheden bieden.
Sinds de kleine tijdelijke gemeenschap
van solidariteit in augustus 2014 met
de vier jonge mannen uit Taizé hier
plaats heeft gehad, heeft het initiatief
meer vorm gekregen. Ook de hulp
van zr. Bep, van de gemeenschap
van Sint-Andreas, die jaren in Taizé
heeft meegewerkt bij het onthaal van
de jongeren, en die nu vanuit haar
gemeenschap in Brussel regelmatig
komt meehelpen in Poverello, is een
hele versterking voor het onthaal en
het begeleiden van de jongeren. En ook
Andy, een jongedame uit de Verenigde

Staten, die na een engagement van
verscheidene maanden in Taizé, al
enkele maanden in Poverello Brussel
meedraait, is een hele versterking.
Samen met de andere medewerkers
zullen zij dit initiatief van de
“Poverello-jongerengemeenschap”
dragen.
De voorbije maanden kwamen jongeren
uit verschillende landen langs om
een week of meer mee te helpen. Uit
Zweden, Polen, Hongarije, Chili,
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje
en de Verenigde Staten. Dit betekent

dat we nu naast Nederlands en Frans
ook soms in het Engels communiceren.
Soms heeft dit wel beperkingen maar
we zien dit niet als een bijkomend
probleem maar als een nieuwe uitdaging
waar we veel kunnen uit leren.
Een ander belangrijk pluspunt is dat er
nu dagelijks om 13u30 in de kapel een
middaggebed plaatsheeft, geïnspireerd
op het Taizé-gebed, met zang en ook
met stilte. Een gebed dat toegankelijk
is voor iedereen. Dit gebed wordt
gedragen door de jongeren zelf en is
één van de taken die zij op zich nemen.

Voor hen, maar ook voor de Poverellobeweging, is dit een ware genade. Niet
dat er plots iets is veranderd maar door
dit gemeenschappelijk gebedsmoment
krijgt de christelijke inspiratie van onze
beweging meer gestalte.
Dit zal ons motiveren, aanmoedigen en
inspireren om nog meer vanuit de blijde
boodschap te leven en te werken.
Welkom aan iedereen die hieraan wil
meewerken, jong en minder-jong !
Johan

Een gemeenschap met jongeren:

De jongeren die een week samen hebben meegeleefd en gewerkt in Poverello Brussel: Jean-Pierre FR,
Ilan FR, Nawojka PL, Andy US, Ebba SE, Maria RO en zr. Bep NL

Sinds september 2014 woon ik in
Brussel en in oktober heb ik Poverello
leren kennen. Eerder dit jaar had Johan
aan mijn Congregatie, de Zusters
van Sint Andreas, gevraagd of het
mogelijk was om binnen Poverello een
kleine gemeenschap voor jongeren te
beginnen. Mijn algemeen overste heeft
mij voorgesteld om te kijken of deze
nieuwe missie realiseerbaar zou zijn. Ik
was meteen enthousiast over het idee.

Zoals Johan schrijft, willen we jongeren
uitnodigen om voor een minimum van
3 maanden in Poverello in Brussel
mee te leven. Gedurende die tijd zijn
ze beschikbaar om zich in Poverello te
engageren, met elkaar in gemeenschap
te leven vanuit het dagelijks gebed,
waarbij andere vrijwilligers en gasten
uitgenodigd zijn. Het is een kans voor
hen om te groeien in hun geloof en
mens-zijn.

Jarenlang heb ik met mijn medezusters
in Taizé in Frankrijk gewoond en met
jongeren gewerkt. In Taizé woont
een gemeenschap van broeders waar
jaarlijks duizenden jongeren naar toe
gaan om elkaar te ontmoeten, om met
elkaar uit te wisselen over geloofs- en
levensvragen en om deel te nemen aan
de gemeenschappelijke gebeden van de
gemeenschap. Door al die jaren heen
heb ik jongeren leren kennen van alle
continenten, die voor één week naar
Taizé kwamen of ook als vrijwilliger
voor 6 maanden of een jaar. Meer kunt
u lezen op de website www.taize.fr of
ook over de zusters www.saint-andre.be

Deze jongeren studeren niet tijdens
deze periode en hebben ook geen werk
ergens anders. Er zijn jongeren die 6
maanden of langere tijd nemen om
andere aspecten van het leven te leren
kennen. Sommigen gaan reizen en
anderen engageren zich concreet in een
project in het binnen- of buitenland, en
het jongerenproject van Poverello kan
een optie zijn.
Al snel ben ik over het idee van een
kleine gemeenschap gaan praten en ik
merkte dat de jongeren het interessant
vonden. Ik merkte ook dat de mond
tot mond reclame heel goed werkte.
Ondertussen had ik een pagina op
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facebook gecreëerd met de bedoeling
bekendheid te geven aan het project
en al gauw zagen veel jongeren mij
op facebook en vroegen of ze zich als
vriend mochten aansluiten om toegang
te hebben tot mijn pagina. Tot mijn
grote verbazing hadden al gauw 150
jongeren zich aangesloten, maar in
de eerste maanden heb ik nauwelijks
gebruik gemaakt van de pagina en ook
niets vermeld over Poverello.
De mond tot mond reclame werkte
echter goed. Andy uit de USA had over
het project gehoord en contacteerde me
via facebook om te zeggen, dat ze vanaf
maart 2015 beschikbaar was en of ze 10
dagen mocht komen kijken. Ik zei tegen
haar, dat ze mocht komen, maar dat het
project nog niet bestond en ik bood haar
aan om het project samen op te bouwen.
Ze is nu al meer dan 2 maanden in
Brussel.☺
Toen Andy is aangekomen, heb ik
gevraagd of ik ook voor 8 dagen in
Poverello mocht wonen en meewerken
om het van binnenuit te leren kennen.
Het is een groot verschil om één
dag per week aanwezig te zijn of
mee te leven. De eerste 5-6 dagen
hebben wij in de Zuinigheidsstraat in
Brussel meegeleefd. De gasten van
de nachtontvang zagen dat wij er niet
alleen overdag waren, maar ook ’s
morgens en ’s avonds. Het contact met
de oudere vrijwilligers die er wonen
en met de mensen uit de nachtopvang
verdiepte zich snel door schoon te
maken, samen af te wassen, de bedden
te verschonen, het eten uit te delen, enz.
en een glimlach, een hartelijk woordje
bij iedere ontmoeting.

Op een middag zijn we incognito naar
Poverello Brussel in de Groenstraat
gegaan. We hebben onze etenskaartjes
gekocht en hebben aan het middageten
deelgenomen. Het onthaal was
zeer hartelijk en er was een goed
contact met de mensen aan tafel. Zij
stelden vragen aan ons en fijne, zeer
respectvolle gesprekken kwamen tot
stand. Net voor we weggingen hebben
we kennis gemaakt met Mireille, de
verantwoordelijke van dit huis.
Toen hebben ze ons voorgesteld om
Poverello in Banneux te leren kennen.
Dit is het tweede huis waar ook een
nachtopvang is. Ook daar was het
onthaal hartelijk en we voelden meteen
de gemeenschapsgeest. De mannen van
de opvang hebben er een eigen kamer
en komen samen aan 3 tafels voor de
maaltijden. In huis hebben ze een kleine
kapel, waar regelmatig Eucharistie
gevierd wordt door père Joseph de
priester die er woont. Je voelt dat de
mannen al langer samen wonen.
Tijdens deze dagen hebben we naast het
bezoek aan het Heiligdom de andere
vrijwilligers geholpen met de dagelijkse
werkzaamheden. ’s Avonds kwamen
we samen met Anne-Cécile en enkele
anderen om te zingen. Toen we na twee
dagen weggingen vroegen meerderen
wanneer we terug kwamen.
Op 9 mei zijn we met 2 bussen op

pelgrimage naar Banneux geweest. Wat
een groot feest. Fantastisch.
Na deze 8 dagen ben ik
weer teruggegaan naar mijn
zustergemeenschap in Sint-LambrechtsWoluwe. Andy woont nog steeds in de
Huidevetterstraat.
Ik ga op dit moment minstens 2 keer
per week naar Poverello. Meer en meer
voel ik de bestaande gemeenschap.
Steeds opnieuw als ik kom is het
onthaal heel hartelijk. Ondertussen
heb ik ontdekt dat dit het kenteken is
van ieder Poverello-huis. Ik probeer
er steeds weer te zijn voor het gebed
om 13:30. Soms zijn we met 4 en op
andere momenten zijn we met 10 tot
15 personen. De vorm van gebed is
geïnspireerd door het Taizé-gebed.
Een jongeman die bij Broederlijke
delen werkt, enkele huizen verder in de
Huidevetterstraat, komt regelmatig naar
het gebed. In het begin kwam ook een
van de dames die vaak komt voor het
middageten. Toen ik haar een tijdje niet
meer gezien had, zei ik tegen haar dat
wij haar misten. Ze zei: “Ik kom alleen
naar een Taizé-gebed, want daar houd ik
van”. Ik antwoordde: “Het is een Taizégebed”. We hadden echter vergeten
om het aan te geven op de affiches die
uithingen.

In februari kreeg ik een mailtje van een
jonge vrouw uit Budapest. Zij had over
het project gehoord en ze wil samen met
een andere persoon in september komen
voor een periode van 3 maanden. Ook
een Poolse jonge vrouw heeft gevraagd
om te mogen komen in september,
nadat zij hier al 14 dagen is geweest.
Ik ben steeds opnieuw verbaasd en
God dankbaar dat de aanvraag van een
jongere zomaar komt binnenstromen.
Andy heeft nóg meer jonge vrienden
en meer en meer jongeren zijn
nieuwsgierig en willen graag komen
kijken. Sommigen komen voor een
weekend en anderen voor een week. In
de eerste week van juni zal er een groep
van 6 jongeren zijn (USA, Roemenië,
Zweden, Polen en 2 uit Frankrijk).
Een avontuur voor Poverello, voor de
jongeren en voor mij.
Ondertussen hebben we speciaal voor
het project een pagina op facebook
gemaakt. U kunt het vinden onder: “The
Poverello Community project”. Ja, u
ziet dat de spreektaal Engels is. Het zal
voor de jongeren ook een stimulans zijn
om een nieuwe taal te leren. Ik hoop dat
we ook langzaam de jongeren uit België
bereiken. Jongeren trekken jongeren
aan. Voor God is alles mogelijk. Wij
houden u op de hoogte.
zr. Bep

Getuigenis van Pablo
Ik ben Pablo. Ik ben Chileen en sinds
enkele maanden heb ik het geluk om
naar Poverello te gaan en er het leven te
delen met de mensen die er zijn.
Ik geef toe dat het niet eenvoudig
was toen ik voor de eerste keer naar
Poverello ging. Ook al was ik gewoon
om deel te nemen aan activiteiten in
onthaaltehuizen in Chili, Poverello
leek me anders. Maar ook dit zou wel
lukken, niet ? De eerste keren zijn altijd

het moeilijkst, en daarna leert men de
schoonheid te ontdekken van hetgeen
men er beleeft.
Ik durf eerlijk bekennen dat het ook
een beetje uit eigenbelang was toen ik
naar Poverello ging : ik miste Chili en
ik zocht een plaats waar ik me thuis kon
voelen. Het is op dat moment dat ik in
contact kwam met Poverello. Wanneer
ik een beetje begreep wat er gebeurde
ben ik beginnen gaan. Door te delen

met mensen, een stukje van mijn tijd te
geven, terwijl ik opzoek was naar mijn
eigen geluk, leerde ik bijdragen aan het
geluk van anderen. Zo heb ik begrepen
dat men zijn geluk niet noodzakelijk
moet zoeken in grote werken maar in
kleine eenvoudige dingen, de dingen die
mij gelukkig maken.

Getuigenis van Maria uit Roemenië
Ik ontdekte in Poverello een soort
nieuwe familie die iedereen met een
oprechte vriendelijkheid verwelkomt.
Ik was onder de indruk van hoe het er
aan toe gaat omdat, op de één of andere
manier, iedereen er zijn weg vindt

om er het beste van zichzelf te geven
gedurende enkele uren per dag.
Midden in ellendige toestanden en
in situaties van grote kwetsbaarheid
kan men de schoonheid en essentie
van de mens zien. De vragen en de
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drang om iets te doen (het helpen van
mensen die daar worden verwelkomd)
worden voldaan door zeer kleine en
eenvoudige handelingen (ten dienste
van de anderen). Daardoor werd ik me
bewust van de verschillende realiteiten

en situaties waarmee mensen worden
geconfronteerd.
In Poverello heerst er een sfeer die
vervuld is van een zeer eenvoudig en
menselijk gevoel van liefde en zorg, die

kan worden ontdekt en versterkt door
iedereen die aanwezig is.
Het werk, de mogelijkheid voor een 
actief gebedsleven, het delen en leren
van de anderen en het deel uitmaken

van een gemeenschap, roepen me
telkens terug naar Poverello sinds ik er
voor de eerste keer ben geweest.‘

Getuigenis van Marta uit Polen
“Op 23 april kwam ik voor twee weken
naar Poverello. Ik wilde er vooral wat
tijd doorbrengen met Andy, één van
de vrijwilligsters. Ik had echter nooit
verwacht dat ik zou ontvangen wat
ik gekregen heb – ik heb heel veel
gekregen. Het was een heel zinvolle tijd.
Toen ik vooraf vroeg naar mijn taken
kreeg ik te horen dat het vooral
huishoudelijk werk zou zijn : kuisen,
opdienen en het gebed voorbereiden.
Vooral het bedienen leek me erg
moeilijk te worden gezien mijn
gebrekkige kennis van het Frans. Het
duurde dan ook een tijdje vooraleer het
ijs gebroken was, zelfs de vrijwilligers
en de onthaalden, die Engels spreken,
openden zich niet zo snel. Ondanks
mijn zeer gebrekkige kennis van het
Frans werd ik naar de bar gestuurd
om er op te dienen. Het was een echte
opgave, dat mag ik wel zeggen ! Maar
van dag tot dag, glimlach na glimlach,
groet na groet, kreeg ik meer en meer
moed en kreeg ik ook vriendschap
van de gasten. Ik kon het zien in heel
eenvoudige dingen : enkele woorden
die we uitwisselden, een paar grappige
melodieën die we samen zongen in
gang, het warme “Bonne Journée!” bij
het weggaan.
Op woensdag hielpen we zuster Aline
in het gebouw in de Huidevetterstraat

182 waar 21 mannen verblijven. Ik
heb er twee maal geholpen en ik ben
twee maal verrast geweest : enkele
vrijwilligers waren ouder dan 60 jaar
of zelfs ouder dan 70 jaar, maar ze
waren vol blijheid en bereid om elkaar
te helpen. De koffiepauze was er meer
een feest van vriendschap dan gewoon
samen aan tafel zitten : momenten vol
grappen, lachen en pure attentie voor
elkaar. Bij het uitvoeren van hun taken
spaarden ze geen inspanningen en
gingen met veel betrokkenheid te werk.
Het was voor hen heel belangrijk om
het beste van zichzelf te geven en het
werk goed uit te voeren. De sfeer die zij
op deze manier creëerden gaf me echt
het verlangen om er ook te werken.
Een zeer aangrijpende ervaring
was voor mij het bijwonen van de
Eucharistie op zondag. De viering
ging door in de onthaalruimte van
Poverello en werd voorgegaan door een
Franciscaanse pater. De mensen zaten
aan de tafels, de liederen net als de
hele liturgie waren zeer eenvoudig. Het
overtuigde me dat Jezus werkelijk voor
iedereen is gekomen, voor elke mens op
de aarde - maakt niet uit of die arm is
of rijk, geïnteresseerd in liturgie of niet,
dakloos of geheel het tegenovergestelde.
We zijn geliefd door Hem zonder
voorwaarden.

Ik ben van het soort mens die behoefte
heeft om de resultaten van haar werk te
zien, die het nodig heeft om actief bezig
te zijn en de dingen wil zien veranderen.
Heel vaak konden we echter niet meer
doen dan gewoon bij de bezoekers van
Poverello aanwezig zijn - enkel een
glimlach, enkele woorden uitwisselen,
hen een tas koffie aanbieden op een
liefdevolle manier. Maar het ‘bij hen
aanwezig zijn’ hebben ze misschien
meer nodig dan het bord met de warme
maaltijd - wat het minst efficiënt lijkt te
zijn is misschien het meest kostbare en
het meest noodzakelijke. Waarschijnlijk
is het ook zo in de ogen en het hart
van God. Ze worden niet geknuffeld,
ze krijgen geen kussen, ze worden niet
gegroet op straat - zelfs als we denken,
dat we hen niets waardevols kunnen
geven, kan onze aanwezigheid en onze
liefdevolle blik hen helpen om zich
weer mens te voelen.
Wil je de wereld veranderen – verander
de wereld van een concreet iemand.
‘Zie’ naar iemand die niet aangekeken
wordt, zelfs niet opmerkt wordt. Als je
wil beminnen en wil bemind worden –
wees dan wie je bent. Dit heb ik gevoeld
tijdens mijn twee weken in Poverello. “

Verbouwingswerken in Brussel
De verbouwingen in de
Zuinigheidsstraat verlopen vlot. Dit
vraagt wel heel wat aanpassing en
inspanning maar brengt ook een nieuwe
dynamiek teweeg. In september,
wanneer we terugkeren naar vernieuwde
lokalen en keuken, wordt dit natuurlijk
weer een nieuw evenement. We zien er
al naar uit maar voor vele medewerkers
is het huidige ‘kamperen’ ook een
leerrijke ervaring. De primitievere
manier van afwassen bijvoorbeeld
zorgt ervoor dat er zich extra mensen
ingeschakeld hebben om mee te helpen.

Dit wordt ten zeerste gewaardeerd.
Aan iedereen die tijdens deze
verbouwing een tandje heeft
bijgestoken nu al ‘bedankt en nog
enkele maanden volhouden’ !
Tijdens de maanden juli en
augustus kunnen we starten met
de schilderwerken. Wie een beetje
met een verfborstel overweg
kan en een handje wil komen
toesteken, mag dit steeds laten
weten. Te contacteren persoon :
Ludo : ludo@poverello.be of
0477343715.
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Er zijn heel wat vierkante meters te schilderen !

JAARMIS JAN VERMEIRE
Naar jaarlijkse gewoonte herdenken we eind juli het
overlijden van onze stichter en bezieler in juli 1998. Dit
jaar heeft deze herdenking plaats op zaterdag 1 augustus.
We beginnen om 11u met een Eucharistieviering in de
parochiekerk van Sohier, het kerkje waar Jan de genade
van de bekering heeft ontvangen. Daarna gaan we naar de
begraafplaats in Gembes.

In het kerkje van Sohier

Op het domein waar de kampen doorgaan eten we samen
onze meegebrachte picknick. Voor meer informatie kan je
terecht in de Poverello-afdelingen.

De picknick na de jaarmis

CRIC CRAC BOUM !
Enkele opgevangen reacties :

Deze kreet weerklinkt nog regelmatig in de gebouwen van
Poverello Banneux !

Ik heb gevraagd aan die hier boven : geen regen voor 17h30
en ge ziet, we hebben geen regen gehad

Hij geeft immers de prachtige sfeer weer die er heerste tijdens
de zang-animatie tijdens de Bedevaart van 9 mei in Banneux :
een sfeer van blijdschap, samenhorigheid, het zich goed
voelen bij mekaar, uit volle borst zingen…

‘t was echt een mooie dag, zo eens iets anders dan het leven
van elke dag

Maar deze sfeer was mogelijk dankzij wat er voorafging :

Dat doet deugd om zo te zingen

De gebedsweg in het Heiligdom : wij hebben ons laten leiden
door Maria tot aan de bron, al biddend en mediterend « Heer,
leer ons bidden ». (jaarthema van het Heiligdom)

Tot volgend jaar…
Magda

De Eucharistie, voorgegaan door rector Palm, die ons hielp
bidden tot Maria, koningin van de vrede, in deze wereld
zodanig geconfronteerd met allerlei geweld
De maaltijd : 550 personen die terzelfdertijd honger hebben
Wij willen van harte iedereen bedanken die meewerkte om
dit feest mogelijk te maken. Veel gevoelens vermengen
zich in zulke voorbereiding : vreugde, goed humeur, stress,
allerhande vragen, paniek, solidariteit, vermoeidheid…
voor welk resultaat : Oef, niet slecht. Het is goed verlopen.
DANK !
5

Onze overledenen :
Op 14 mei, Hemelvaartdag, is in
het rusthuis Marie-Thérèse (90j),
medewerkster van Poverello Gent in
de woensdagploeg, overleden. MarieThérèse was er van in het begin bij
toen in Gent de eerste bezinningsdagen
werden gehouden en we in juni 1988
Poverello Gent konden starten. Trouw
was ze op post, bezield in de geest van
Poverello. Toen haar man ,Valeer, met
pensioen was waren ze elke woensdag
bij de eersten aanwezig om aardappelen
te schillen. Toen in 2011 Valeer plots
overleed verloor ze haar trouwe
begeleider; zonder zijn hulp had ze het
moeilijk met stappen.
Samen kregen ze zes kinderen, waar
later noch eens zeventien kleinkinderen
en vijftien achterkleinkinderen hun
leven kleurden.
We zijn Marie –Thérèse dankbaar
voor haar inzet in Poverello, ze is nu
thuisgekomen bij Valeer en bij de Heer,
bron van alle leven.

------------------------Voor sommigen Claude (77), voor
anderen Claudy … en in Aywaille, zijn
geboortestreek, was het « Patch » of
« Patché ».

Van toen hij in 2006 in Poverello
Banneux aankwam had Claude heel
snel banden gesmeed met wie hem
omringden. Elke morgen, ging hij
te voet naar de Foyer (de winkel in
tweedehandskledij). Hij installeerde
zich in de zetel die al vlug “de zetel
van Claude” werd. En vanuit zijn zetel
“surveilleerde” hij de dames die de
kledij sorteerden en streken. Tijdens de
pauze trakteerde hij graag met wafels
en een cake. Hij had er zijn plaats
gevonden.
Hij was steeds enthousiast om op
uitstap te gaan. Deze herinnerden hem
de uitstappen die hij had meegemaakt
als supporter van de voetbalploegen
van Aywaille en Sprimont maar
natuurlijk ook van Standard! Voetbal
was inderdaad zijn passie net als het
wielrennen … met daarbij muziek …
want Claude zong graag.

In het bejaarden tehuis waar hij
zijn laatste twee maanden heeft
doorgebracht was hij nog bezorgd om
zijn buur met wie hij de kamer deelde
en vroeg hij : “kijk eens of hij iets nodig
heeft ?” De vriendschapsbanden met
degenen die hem omringden waren voor
hem van levensbelang.
De nacht van maandag 25 mei heeft
Claude de grote overstap gemaakt. Hij
is zeker zijn zus, die twee dagen vroeger
overleed, gaan opzoeken.
“ Smeed ‘daar boven’ nog vele
vriendschapsbanden Claude ! ”

Beetje bij beetje vertrouwde hij ons een
stukje van zijn leven toe. We leerden
zijn karakter beter begrijpen. Hij zei
wel eens : “Ik heb schrik van niemand,
behalve van mijn reacties”. Maar zijn
hart opende zich helemaal als een
‘kwetsbaar’ persoon of een kind hem
aansprak. Dan luisterde hij met veel
aandacht, klaar voor een grapje.

De Banneux-dagen
Het waren weer deugddoende dagen waar
de rust, het respect, de vriendschap deugd
hebben gedaan.
We proberen het met de foto’s
te vertellen.

Bezoek aan de pony’s

Feest in Banneux Op het terras
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Samen aan één grote tafel waar lekker gegeten en
veel verteld wordt

Het koor van Banneux zorgt voor zang en sfeer

Feest in Banneux Met meer dan 500 aan tafel

Feest in Banneux De tweede zaal
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Voorbereidingen voor het kampvuur

Kampvuur tijdens de Banneux-dagen
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