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De heer BRUGNERA Ruben 

 

  

  

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Betreft: POVERELLO vzw / BRUGNERA Ruben  

Contactpersoon: Mr. MUYLLE Jo (Tel. 053 60 50 61 - Fax 053 80 66 50) 
 E-mail: jomuylle@jefvermassen.be 

Uw ref.:   

Mijn ref.: 00 21 0229-7/00/JM (Gelieve deze referte steeds te vermelden) 

Datum: 29 november 2021 

 

 

Geachte heer, 

 
Ik heb de eer u aan te schrijven in aansluiting op het mailbericht dat u op 29 november 2021 aan mijn cliënte 
overmaakte. 
 
Ik verwijs vooreerst naar mijn schrijven dat op 29 oktober 2021 aan uw collega, de heer MORIMONT werd 
overgemaakt. 
 
Op basis van uw huidige vraagstelling is het opnieuw duidelijk dat het artikel dat u wenst te publiceren enkel 
gericht is op sensatie en het - trouwens volkomen ten onrechte - in een negatief daglicht stellen van mijn 
cliënte. 
 
Gelet op uw vraagstelling is het inmiddels voor mijn cliënte duidelijk welke uw bronnen zijn.  
Uw bronnen kenmerken zich door een visie die niet in overeenstemming te brengen is met de 
uitgangspunten en basisbeginselen van VZW Poverello. 
Dit werd duidelijk naar aanleiding van de onderhandelingen en aankoop van het klooster te Kortrijk. 
Wanneer vervolgens geëist werd om opgenomen te worden in een bestuursfunctie en gedreigd werd om zo 
niet de vzw in een negatief daglicht te stellen, is meegedeeld dat deze mensen geen plaats hadden binnen 
de vzw en al zeker niet in een functie met belangrijke verantwoordelijkheden. 
 
Blijkbaar hebben deze mensen het nodig geacht om hun waanideeën en totaal onterechte beschuldigingen 
aan u mede te delen. 
De mensen die blijkbaar uw bronnen zijn, menen ten onrechte dat de middelen onbeperkt zijn en zien niet in 
dat gelet op de omvang van de werkzaamheden en de kosten die hieraan verbonden zijn, bedachtzaam 
moet omgesprongen worden met de middelen. 
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Het onroerend patrimonium van de vzw is geenszins € 50.000.000 waard, bij de aankopen wordt niet in het 
zwart betaald en er wordt alles aan gedaan om zo duurzaam mogelijk om te springen met de ter beschikking 
zijnde middelen. 
Er is geen "zwarte kas". 
U zal begrijpen dat wanneer dergelijke onterechte beschuldigingen worden gepubliceerd, alle rechten 
voorbehouden worden om hiertegen in rechte op te komen. 
 
De waarde van het onroerend patrimonium en van het roerend patrimonium is steeds terug te vinden 
geweest in de gepubliceerde balansen.  
De huidige wijze van boeking van het roerend patrimonium sinds 2020 en de voorgaande wijze van boeking, 
leveren een identiek resultaat op wat betreft het totale actief van de vzw. 
Er is dus nooit enige wil geweest om om het even wat verborgen te houden. 
 
Elke tewerkstelling die er ooit geweest is, is steeds op volkomen legale wijze gebeurd met naleving van alle 
fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke regels. 
Elke uitgave is steeds gelinkt aan de werking van vzw Poverello. 
De verdachtmakingen naar het gezin van de voorzitter of andere bestuursleden van de vzw zijn opnieuw 
volledig ten onrechte en kaderen duidelijk in de vergelding die door sommigen wordt nagestreefd wegens 
het mislopen van hun persoonlijke ambities. 
 
Wanneer bepaalde keuzes worden gemaakt binnen de vzw, hetzij de algemene vergadering, hetzij de Raad 
van bestuur, is hiervoor steeds een reden. 
Wanneer op bepaalde locaties de keuze werd gemaakt om enkel vijftigplussers toe te laten, was dit een 
noodgedwongen keuze omwille van externe omstandigheden waarbij de veiligheid van de vrijwilligers en de 
betrokkenen op de eerste plaats kwam. 
Corona bracht ook mee dat heel wat vrijwilligers, welke bejaarde personen zijn, niet meer ingezet kon 
worden voor vrijwilligersactiviteiten waardoor noodgedwongen een locatie niet kon geopend worden en voor 
andere locaties al het mogelijke gedaan wordt om sluiting te vermijden. 
In uw voorstelling is het alsof dit een gewilde keuze is, daar waar dit niet het geval is. 
 
Vzw Poverello doet er alles aan om de daklozen opnieuw een inkomen te laten verwerven. Het is een stap 
die een terugkeer in de maatschappij weer mogelijk maakt. Wanneer de inkomenssituatie wordt 
geregulariseerd, worden er financiële afspraken gemaakt die erop gericht zijn enerzijds financiële 
verantwoordelijkheidszin bij te brengen en anderzijds men zich niet terugtrekt in zijn eigen wereld. In die zin 
dient de verplichting om een sociaal leven te hebben gezien te worden. De locaties betreffen hoe dan ook 
steeds opvanggelegenheden, geen privé woonst in de gebruikelijke betekenis van het woord. Dat er amper 
daklozen zouden zijn die geen inkomen hebben, is totaal onjuist. In Brussel gaat het over ongeveer 15 van 
de 50 daklozen. De daklozen van wie de inkomenssituatie niet in orde komt, worden geenszins uitgesloten. 
Het citaat van de voorzitter, geeft het bovenstaande weer. Het moet in de juiste context gelezen worden. 
Zelfs wanneer de toestand voor een bepaalde persoon volgens de maatschappij totaal uitzichtloos is, zal de 
vzw deze persoon niet de rug toekeren en kan deze blijven genieten van de dienstverlening. 
 
Op het terrein wordt met andere organisaties samen gewerkt. Er is derhalve wel degelijk structurele 
samenwerking en doorverwijzing van en naar vzw Poverello, de vzw Poverello is echter geen lid van om het 
even welke overkoepelende structuur. Ook dit is opnieuw een beleidskeuze. 
Een werkneemster van de vzw Vrienden van het huizeke welke bij sollicitatie hierover een andere visie had, 
is omwille van het verschil in visie niet aanvaard geweest. Ook hier is het duidelijk dat dit tot frustratie geleid 
heeft en hieruit onterechte verwijten voortvloeien. 
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Vzw Poverello maakt inderdaad gebruik van geschonken voedsel, maar ook de uitgaven voor voedsel zijn 
een zeer belangrijke uitgavenpost. Na verwarming is dit een van de grootste uitgavenposten. 
Ook hier is het gebruik van het woord "amper" niet op zijn plaats. 
 
Dat de vzw bewindvoerder zou zijn is totaal onjuist. Het is voor mijn cliënte totaal onduidelijk vanwaar deze 
misvatting komt. 
 
In de manege staat rust, bezinning  en een christelijke beleving centraal, zowel voor jong als oud. Er is dus 
ook een jong publiek dat van de kapel gebruik maakt. 
Het is van in het begin de bedoeling geweest om ponykampen te organiseren waarbij zowel kinderen die 
armoede kennen als anderen aan te trekken. 
Door kinderen uit de diverse milieus bij elkaar te brengen, wordt een basis en een sociaal netwerk gecreëerd 
waarbinnen armoede kan bestreden worden. De polykampen trekken dus niet enkel gegoede kinderen aan, 
doch zij worden ook niet uitgesloten. 
 
Zoals reeds in mijn eerdere brief aangegeven, betaalt vzw Poverello geen telefoonrekeningen van anderen. 
Dat zij gebruik maakt van een overeenkomst die kan vergeleken worden met een groepsaankoop, hoeft 
uiteraard niet in het doel van de vzw vermeld worden. 
De verdachtmakingen naar een bestuurslid, welke blijkbaar volgens uw bronnen niet mag genieten van het 
vermoeden van onschuld, is totaal misplaatst. 
Indien betichtingen van 2004 inmiddels niet tot een veroordeling hebben geleid, dient geconcludeerd te 
worden dat er hoe dan ook geen veroordeling meer mogelijk is en is elke betichting lasterlijk. 
 
Dat er een grote cashflow is, heeft blijkbaar sommigen doen geloven dat de middelen oneindig zijn en er zou 
moeten afgestapt worden van het bedachtzame, spaarzame en voorzichtige investerings- en 
bestedingspatroon. 
Aangezien dit niet strookt met een goed beheer volgens de van bij het begin gerespecteerde principes, zijn 
de wegen gescheiden en vinden de personen die hun visie niet konden doordrukken het nodig om via u na 
te trappen met allerlei onterechte verwijten en verdachtmakingen. 
 
Mijn cliënte is van oordeel dat dergelijke onterechte verwijten en verdachtmakingen, zonder het minste 
bewijs, geen forum verdienen in weekbladen of openbare omroep en behoudt zich alle rechten voor. 
 
Ik maak U hierna ook de persoonlijke visie van de Voorzitter over die aantoont dat eerder dan de de cijfers, 
de mensen tot wie de vzw zich richt steeds op de eerste plaats komen. 
 

De vraag die ik me stel is of men de waarheid wel kan weergeven als men enkel vanuit één 

hoek een bepaald deel van een gebeuren bekijkt. Poverello enkel in beeld brengen vanuit zijn 

middelenbeheer, hoe we omgaan met cijfers en gebouwen lijkt een beetje als een 

voetbalwedstrijd beschrijven vanuit de cijfers zonder de wedstrijd te hebben gezien. De cijfers 

en het gebruik van de gebouwen bekijken zonder weer te geven dat er geleefd wordt. De 

inzet, de vriendschap, het geduld, het op weg gaan met mensen die aan de rand van de 

samenleving zijn beland, krijgt in jullie weergave geen plaats. Door de eenzijdigheid van jullie 

benadering worden vele andere hoeken niet belicht en zorgt dit voor een perceptie die onrecht 

aandoet aan de werking van Poverello, een vorm van fakenews, om een modern woord te 

gebruiken. Omdat van bij het begin duidelijk was met welke gekleurde bril jullie onze werking 

wilden bekijken, wat trouwens ook bevestigd wordt in de mail die ik ontving, en door de 

geniepige manier van werken, is het vertrouwen vlug verdwenen en hebben we vanuit 

Poverello geweigerd om aan jullie artikel mee te werken.  
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Men kan de werking van Poverello inderdaad bekijken vanuit de middelen waarover ze beschikt 

en hoe ze daar mee omgaat, hoe de middelen en gebouwen bekomen en beheerd worden. Het 

kan heel vreemd lijken maar dit is in Poverello niet onze eerste zorg. De eerste zorg zijn de 

mensen die naar ons toekomen zijn onze eerste zorg terwijl we de zaken proberen te beheren 

als een goede huisvader/moeder zonder er een prestige van de te maken. De gebouwen zijn 

de instrumenten om mensen te verwelkomen en samen te brengen in een geest van respect 

(in het bijzonder voor de meest gekwetsten) maar ook in eenvoud en soberheid omdat het 

onze overtuiging is dat dit leidt naar authenticiteit van het samenleven. Zoals u weet hebben 

we nog nooit subsidies aangevraagd en organiseren we geen acties of publiciteit (tenzij ons 

eigen tijdschriftje) voor onze werking en toch worden we van alle kanten gesteund. Het is een 

wonder op zich dat dit mogelijk is.   

Maar je kan de werking ook bekijken vanuit de ogen van de mensen die er beroep op doen. En 

niet om te zeggen dat het allemaal rozengeur en maneschijn is … maar voor veel mensen 

(medewerkers en gasten)  vormen we in al onze beperkingen een thuis. 

Je kan de werking bekijken van het oogpunt hoe men er probeert om voeding die anders wordt 

vernietigd toch een goede bestemming te geven. Dit niet zozeer omdat dit goedkoper is maar 

omdat het zo’n een jammere verkwisting is. Het verwerken en een bestemming geven van 

deze voeding vraagt heel wat inzet, souplesse en creativiteit.  

Je kan Poverello bekijken vanuit de professionele sociale diensten waar men heel veel kennis, 

ervaring en mogelijkheden heeft in het begeleiden en opvangen van mensen in nood: 

medische, juridische, relationele, psychische, materiele hulp. Ook zij moeten vaststellen dat er 

nog heel wat mensen door de mazen van het net vallen … Indien we er voor gekozen hebben 

om geen professionele sociale dienst te worden maar een vrijwilligersorganisatie te blijven is 

dit omdat we uit onze ervaring geleerd hebben dat vrijwilligers een aanvullende aanwezigheid 

kunnen zijn in rand van de samenleving. Deze kans om elkaar te ontmoeten is een 

meerwaarde voor de behoeftigen maar ook voor de vrijwilligers die er zich voor inzetten. Het 

spreekt vanzelf dat we personen die in nood zijn steeds zullen proberen doorverwijzen naar 

professionele personen en diensten. Anderzijds stellen we ook vast dat vele mensen vanuit 

deze diensten naar ons doorgestuurd worden.  

Je kan de werking van Poverello bekijken vanuit de ogen van mensen die eenzaam zijn er en 

in Poverello een plaats vinden waar ze anderen kunnen ontmoeten (dit geldt zowel voor gasten 

als vrijwilligers).  

Je kan de werking bekijken vanuit de hoek van de veiligheid … hoe we proberen om mensen 

samen te brengen en te zorgen dat ze zich veilig kunnen voelen.  en dus onze beperkingen als 

vrijwilligersorganisatie onder ogen moeten zien en ons soms spijtige keuzes opgedrongen 

worden.  

Je kan in Poverello zien hoe we samen proberen het evangelie beleven en vorm krijgt door met 

elkaar op weg te gaan vanuit respect en dienstbaarheid. Op deze weg leert men elkaar beter 

kennen, groeit de wederzijdse waardering en ontstaat een ruimte voor ontmoeting met alle 

kwetsbaarheid en gekwetstheid. Een weg die leidt naar een relatie van vriendschap die zo 

noodzakelijk en helend is in de eenzaamheid van vele medemensen.   

Ik weet dat jullie in Kortrijk 5 ontevreden vrijwilligers hebben gesproken. Zij wilden het anders 

doen. Ze eisten onder bedreiging inspraak en nochtans vormden zij niet de meerderheid van 

de groep in Kortrijk.  
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Zij hebben geprobeerd om anderen mee te krijgen maar het is hen niet gelukt.  

Ondanks deze tegenwerking werd de werking opgestart. Een van die vijf werkt nu nog steeds 2 

dagen per week mee als vrijwilligster. Aan de andere 4 hebben we gevraagd om twee jaar 

afstand te nemen en ons de tijd te geven om de werking in Kortrijk te laten opstarten. Het is 

moeilijk opbouwen terwijl anderen proberen afbreken. Onze keuze in Kortrijk was om eerst 

met het Poverello dagonthaal te beginnen en vandaaruit dan te groeien. Temeer omdat we ook 

de nachtopvang van het CAW , op het eerste verdiep, binnen afzienbare tijd zullen overnemen. 

Dit wordt een grote en mooie uitdaging voor de Kortrijksewerking. Voor de kerk denken we al 

aan mogelijke bestemmingen maar we kunnen dit nu nog niet aan en het zal ook afhangen 

van hoe de werking verder groeit en van wie er zich inzet. Mocht men eens kijken naar wat er 

al aan moois gebeurt en wat er vandaaruit kan groeien. In november 2019 waren de eerste 

contacten wat betreft de aankoop … en nu is de werking al bijna een half jaar actief. Nu heeft 

men in Kortrijk het beste Poverello-onthaal terwijl men vroeger het moeilijkst gehuisvest was 

(keuken op 1ste verdiep, geen parking, steeds laad- en losproblemen, geen koertje om te roken 

…) . Het gaat hen vooral over inspraak … maar alles werd in een eerste fase met Lieve en Roza 

besproken. De corona situatie heeft samenkomsten natuurlijk heel erg bemoeilijkt. Maar we 

hebben vanuit al onze ervaring geprobeerd om er het beste van te maken en de huidige ploeg 

is er heel tevreden over.  

Op basis van de cijfers bekijkt wil men suggereren dat mijn gezin profiteert van Poverello … 

maar ik denk dat het veeleer het tegendeel is. Dat ze heel wat hebben moeten opofferen voor 

Poverello doordat ik me liet opeisen door Poverello. De weekends dat ik niet thuis ben, de 

vakanties die niet doorgingen … Dit staat niet in de cijfers maar ze zijn er en wegen helemaal 

niet op tegen wat u vermeldt. Trouwens mijn echtgenote werkte in Poverello tot juni 2014 en 

was deeltijds ingeschreven aan een minimumloon. Sinds juni 2014 is ze niet meer actief in 

Poverello en staat ze ook niet meer op de loonlijst ! Ik vind deze insinuaties beschamend en ze 

raken me zeer diep omdat ze me verplichten me te verdedigen in wat ik heb gegeven maar 

meer nog in wat ik mijn gezin heb ontzegd. Ik durf u te zeggen dat mijn gezin niets te kort 

heeft maar wel dat we een vrij sober leven leiden, dit is een keuze waar ik nog steeds achter 

sta maar die voor ons gezin belangrijke consequenties heeft.  

Hoe zou u denken en handelen mocht u 35 jaar in Poverello geleefd en gewerkt hebben 

?  Deze ervaring heeft mij gevormd en ook misvormd. En ik leer nog steeds bij … trouwens ook 

uit jullie schrijven.  

Het enige wat ik durf te vragen … durf ook eens naar het gebeuren kijken vanuit een andere 

hoek … en maak dan de balans op.   

 

 

 

Met de meeste hoogachting, Met de meeste hoogachting, 

 

 

Jo MUYLLE Jef VERMASSEN  

 


