ALS HET
GOEDE
DOEL
ONTSPOORT
Komt uw gulle steun
voor liefdadigheids
projecten ook werkelijk
bij de armsten terecht?
Zijn organisaties die zich
over de meest kwets
baren in de samenleving
ontfermen, voldoende
transparant in hun
werking? Journalisten
van Knack, Le Vif en de
Franstalige openbare
omroep RTBF botsten
bij de bekende armoede
vereniging Poverello
op schimmige financiële
constructies – en
uitzonderlijk veel geld.
Bij de Brusselse vzw
Rafaël leidde wanbeheer
tot het verlies van het
gebouw dat de bewo
ners – de allerzwaksten
van de hoofdstad – nog
een dak boven hun gaf.
Beide verhalen illustreren
dat ook nobele doelen
ontsporen, als de be
heerders ongestoord hun
gang kunnen gaan.
Een dossier in samenwerking met David
Leloup (Le Vif), Thierry Denoël (Le Vif)
en Emmanuel Morimont (RTBF).

De middelen
van de schatrijke
vzw komen
nauwelijks bij de
daklozen terecht.

De vraag van
14 MILJOEN:
waar is het geld van
POVERELLO?
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De bekende armoedeorganisatie Poverello heeft aan geld geen gebrek. Dankzij
gulle giften spaarde ze voor 50 miljoen euro aan vastgoed en 14 miljoen liquide middelen bij elkaar. Wat er met dat geld gebeurt, mag niemand weten. Naar armenzorg gaat
het nauwelijks. De sporen leiden naar het persoonlijke netwerk van de schatbewaarder.
En naar het Interdiocesaan Centrum van de katholieke kerk.
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van het land. In de afdelingen van
Brussel, Zottegem en Banneux biedt de
organisatie ook kost en inwoning aan
een tachtigtal daklozen.
Poverello – wat in het Italiaans ‘kleine,
arme man’ betekent en de bijnaam is van
Franciscus van Assisi – gaat prat op zijn
soberheidsideaal. Op de meeste afde
lingen doet het interieur armetierig aan
en zijn de porties gerantsoeneerd. In
Brussel tellen ze zelfs de velletjes wcpapier. ‘Het mag zeker geen luxeproject
worden’, stelt directeur Van Eetvelde.
‘Dat zou verkeerd zijn. We doen het niet
voor complimenten en applaus.’

juni 2021.
In een grijze Mercedes rijdt schat
bewaarder M.S. de parking van het
Damiaanklooster in Kortrijk op. Hij heeft
een korte boodschap voor de vier aan
wezige lokale vrijwilligers: ‘Jullie zijn uitgesloten van de werking van Poverello.
We ontzeggen jullie de toegang tot al
onze sites, niet alleen in Kortrijk, maar
Vrijwilligers
overal.’
De vrijwilligers zijn met verstom- In geen van de vijftien afdelingen is een
ming geslagen. Want wat was de reden sociaal werker in dienst. De hele wervoor het plotse ontslag? Ze hadden zich king draait op de inzet van vrijwilligers,
kandidaat gesteld om lid te worden van veelal gepensioneerden, die de gasten
de algemene vergadering van Poverello, ontvangen, maaltijden bereiden, afwasom meer transparantie te krijgen over sen, zalen schoonmaken, geschonken
het beheer van de middelen. Een van de kledij sorteren, en voedselgiften opvrijwilligers: ‘Er is voor 14 miljoen euro halen. ‘Wij kiezen er ook bewust voor
aan liquide middelen. Weten jullie om niet met professionele hulpverleners
waar ze belegd zijn?’ ‘Ja, natuurlijk,’ te werken’, zegt Van Eetvelde.
Als andere welzijnsorganisaties toe
repliceert de schatbewaarder onverstoord, ‘maar dat zijn jullie zaken niet’.
nadering zoeken, wijst Poverello die
Poverello werd in 1978 in Brussel doorgaans af. Het overkwam bijvooropgericht door de katholieke arts Jan beeld de vzw Vrienden van het Huizeke,
Vermeire, die er een onthaalhuis voor die paalt aan Poverello’s hoofdafdeling
armen opende. Het symbool van de
daklozenorganisatie is de ‘open deur’.
‘Mensen zijn hier welkom zoals
ze zijn’, zegt Vermeires opvolger,
directeur Johan Van Eetvelde, die
vroeger in de bouw werkte en al op
jonge leeftijd bij Poverello actief
werd. ‘Ze krijgen hier geen vragen
over hun situatie of afkomst.’
De vzw is bij het brede publiek
vooral bekend om haar kerstbanketten
en voedseldonaties voor bedelaars. Met maar liefst tien afdelingen in Vlaanderen, drie in
in de Brusselse Marollen.
Poverello
Brussel en twee in Wallonië, kocht vorig jaar Vrienden van het Huizeke
waar mensen terechtkunnen het imposante koos wel voor professionalisering en nam geschoolde
voor een warme maaltijd, is
Damiaanhulpverleners in dienst. CoörPoverello een van de grootste en
klooster in
Kortrijk.
dinatrice Kris Raemdonck
bekendste daklozenorganisaties
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vertelt hoe Poverello jarenlang moeilijke
gevallen naar hen doorstuurde en een
beroep deed op haar sociaal werkers.
‘Wij konden al die diensten niet gratis
blijven aanbieden omdat er vanuit
Poverello niets voor in de plaats kwam.
Daarom vroegen we op een bepaald
moment om een officiële samenwerking.
Het antwoord was kort: het kon niet
omdat het niet in hun filosofie paste.’
De kosten worden bij Poverello tot
een minimum beperkt, maar voor zo
goed als elke aangeboden dienst moet
worden betaald. ‘Wij geven uit principe
niets gratis weg. Het gaat om menselijke
waardigheid en respect. De euro die
mensen betalen voor een maaltijd is
symbolisch. Het zorgt voor de juiste verhouding tussen de vrijwilliger en de
gast’, aldus de directeur.
Voor wie ook onderdak zoekt, hangt
aan die waardigheid meer dan een symbolisch prijskaartje. Daklozen betalen in
Brussel 300 euro per maand voor een bed
in een kale slaapzaal met twaalf – en vóór
corona zelfs met twintig. Een een
persoonskamertje van nauwelijks zeven
vierkante meter kost 450 euro. Maal
tijden – gedoneerde voedseloverschotten
– zijn inbegrepen. Directeur Van
Eetvelde ziet er geen graten in: ‘Waarom
zou je 500 euro betalen voor een kamer op
de privémarkt als je hier voor
300 euro terechtkunt?’ Die vergelijking gaat mank. Want ook al zijn ze
er gedomicilieerd, vóór de coronamaatregelen mochten de Brusselse
bewoners het pand waar ze sliepen
van 9 tot 17 uur niet betreden.
De Poverellodeur staat trouwens
niet voor iedereen open. Het restaurant in Brussel serveert enkel maal
tijden aan vijftigplussers. ‘Dat is een
hele moeilijke beslissing geweest,
maar we hebben in 1998 veel problemen gehad met agressiviteit’, zo verantwoordt Van Eetvelde de keuze in Brussel.
Advocaat Jo Muylle van Jef Vermassen
en partners, die optreedt als raadsman
van Poverello, voegt daaraan toe dat
‘de veiligheid van betrokkenen en de

vrijwilligers op de eerste plaats komt’.
Ook in Gent is de leeftijdsgrens onlangs
ingevoerd. Voor de nachtopvang is de
organisatie nog selectiever: alleen mannelijke 50-plussers zijn er welkom.
Zelfs geld, of toch de mogelijkheid om
een maandelijks inkomen te verwerven,
lijkt een rol te spelen bij de selectie van
daklozen. ‘Ongeveer vijftien van de
vijftig Brusselse bewoners’ hebben volgens advocaat Muylle geen inkomen.
Poverello laat daklozen bij zich domi
ciliëren opdat ze aanspraak kunnen maken
op een leefloon van 500 euro, waarvan ze
het grootste deel afdragen aan de organi
satie. ‘Maar de meesten hebben recht op
een vergoeding van het ziekenfonds of een
pensioen en krijgen tussen 800 en 1000
euro’, nuanceert Van Eetvelde.
Er zijn armen die nog meer afstaan aan
de organisatie: zo betalen ze in Banneux
600 euro per maand voor onderdak.

Riante giften

De organisatie lijkt de inkomsten van
haar kwetsbare doelgroep nochtans niet

jaar bestaat dat systeem niet meer.
Omdat er amper geld wordt uitgegeven aan de werking, noteert de vzw
aanzienlijke winsten. Als je voor de laatste tien boekjaren de uitgaven van de
inkomsten aftrekt, krijg je een cashflow
resultaat van meer dan 875.000 euro per
jaar, een ongezien hoge winstmarge voor
een dergelijke vzw.
Dat geld wordt opgepot. In 2009 stond
er al een bedrag van 8 miljoen euro op de
bankrekening en in het boekjaar 2019
bereikten de liquide middelen een hoogte
punt van 14 miljoen euro, ofte meer dan
twee derde van het officiële balanstotaal.
‘Dat zijn onze voorraden’, klinkt het bij
directeur Van Eetvelde.
Maar staan die voorraden wel op de
bankrekening van Poverello? De offi
ciële jaarrekeningen van 2010 tot 2019
zeggen iets anders. Het volledige bedrag
van 14 miljoen euro is namelijk ingeboekt als ‘een vordering’. Een vordering is een boekhoudkundige term voor
het geld dat niet in een onderneming
aanwezig is, maar waarop ze wel aan-

we van Van Eetvelde het telefoon
nummer van Poverello’s boekhouder,
J.D.: het financieel diensthoofd van het
Interdiocesaan Centrum, het bestuurs
orgaan van de Belgische Kerk. Dat
ondersteunt zo’n 250 religieuze vzw’s
van bisschoppelijke, parochiale en
monastieke en randkerkelijke organi
saties en ngo’s bij de bedrijfsvoering en
de boekhouding. Toch wijdt J.D. elke
dinsdag een volledige werkdag aan de
boekhouding van Poverello.
‘Dat zijn eigenlijk beleggingen’, krijgen we te horen. Volgens J.D. staat de
14 miljoen op bankrekeningen van
Poverello, maar boekt hij ze toch in als
een vordering. ‘Dat is historisch zo
gegroeid, sinds de tijd van stichter Jan
Vermeire.’ Wanneer we hem zeggen dat
de vordering pas opduikt in 2010, stelt
hij dat het om een ‘boekhoudkundige
herkwalificatie’ gaat.
‘Dat mag niet’, reageert expert
Fronville: ‘Je kunt beleggingen bij de
bank niet zomaar boeken als vorderingen.
Dat is een boekhoudkundige inbreuk.’

‘Ik wilde niet dat iedereen die bedragen zomaar
kon zien en vroeg of er geen manier was om discreter te zijn.’
J oh an V an Eetvelde, di recteur Poverello

nodig te hebben om te blijven voort
bestaan. Volgens de jaarverslagen heeft
Poverello in de loop der jaren een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro
verzameld, vooral dankzij de riante
toestroom aan giften. Op enkele jaarrekeningen staan de giften, erfenissen en
lidgelden als aparte categorie vermeld.
Omdat er bij Poverello geen sprake is van
lidgeld en de vzw amper subsidies zegt te
aanvaarden, gaat het dus om schenkingen
en erfenissen: in 2015 ontving Poverello
1,3 miljoen euro, in 2016 1,7 miljoen euro
en in 2017 681.000 euro. De hoge bedrijfsopbrengsten uit de boekhoudingen van
andere jaren suggereren dat ook dan grote
bedragen gedoneerd werden.
Waar komt dat geld vandaan?
Iedereen kent de solidariteitsacties ten
voordele van Poverello. Ter gelegenheid
van Music for Life schonk de Vlaamse
regering in 2015 nog een cheque van
100.000 euro. Maar het grote geld komt
van erfenissen, waarbij de schenkers
gebruik konden maken van het fiscaal
aantrekkelijke duolegaat. Sinds juli dit

spraak kan maken.
‘Een derde partij is de organisatie het
bedrag dus verschuldigd, zoals bij een
lening’, legt boekhoudkundig expert en
partner bij concultancybureau BDO,
Hugues Fronville, uit. De vordering staat
geboekt op ‘minder dan 1 jaar’. Fronville:
‘Poverello zou het geld dus binnen het
jaar moeten kunnen opvragen.’ Maar dat
gebeurt al die tijd niet. Integendeel: het
verschuldigde bedrag groeit aan van
8 miljoen in 2010 tot 14 miljoen in 2019.
Ook het plotse opduiken van de vordering roept vragen op: de cijfers van
het jaar ervoor zijn in de vergelijkingskolom van de jaarrekening aangepast,
zodat het verkeerdelijk lijkt alsof de
vordering er in 2009 ook al was.
Volgens Fronville gaat het om een verontrustende situatie: ‘U zou de boekhouder toch eens om uitleg moeten vragen.’

Interdiocesaan Centrum

Wanneer we ons in een undercover
telefoongesprek voordoen als potentiële
donateurs die meer uitleg willen, krijgen

Directeur Van Eetvelde neemt de
schuld op zich: ‘Ik wilde niet dat zomaar
iedereen die bedragen kon zien en heb
gevraagd aan onze toenmalige accountant of er geen manier was om discreter
te zijn. Hij kwam toen op het idee van
de vordering.’
Ondanks herhaaldelijk aandringen
weigert Poverello inzage te geven in de
interne boekhouding of met bewijs
materiaal aan te tonen dat de zogenaamde
vordering eigenlijk geld is dat toch op de
eigen rekening staat. Wel krijgen we de
contactgegevens van de externe accountant die in 2010 volgens Van Eetvelde aan
de basis lag van de vordering: Erwin
Vercammen, de gewezen ondervoorzitter
van het IAB, het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten.
Volgens Vercammen moeten journalisten zich niet bemoeien met de interne
keuken van vzw’s. ‘Jan en klein Pierke
hebben zich geen vragen te stellen bij de
cijfers. Die zijn er alleen voor de leden
van de vzw.’ Tot op vandaag blijkt de
voormalige IAB-topman nog betrok- ➽
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ken bij het management van Poverello:
‘Nu doet Poverello het zeer goed. Het is
niet aan mij om u te zeggen wat Poverello
van plan is in de nabije toekomst. Het is
niet de bedoeling dat die plannen de
wereld ingestuurd worden.’ Als we hem
vragen of het IAB het eens is met zijn
visie op transparantie bij vzw’s, zegt hij
tot onze verbazing: ‘Ik wil nu van u
horen dat u dit gesprek gaat vergeten.’
Wie overigens die leden van de vzw
mogen zijn die wel inzage hebben, is een
mysterie. De Kortrijkse vrijwilligers
hebben het Van Eetvelde ook al
gevraagd: ‘Ik en een paar anderen’,
mompelde de directeur toen. Vroegen ze
of er van die vergaderingen verslagen
waren, dan viel een pijnlijke stilte.
Polsten ze of er überhaupt vergade
ringen waren, klonk het antwoord:
‘Euh, we bellen elkaar geregeld.’
Een jaar na de start van ons graafwerk,
en een half jaar na de eerste interviews
met Van Eetvelde, blijven we nog steeds
in het ongewisse over de boekhouding.
Maar dan komt de jaarrekening van 2020
met een verrassing: de vordering is plots
verdwenen en alle liquide middelen staan
opnieuw onder ‘geldbeleggingen’. Maar
dat dat echt het geval is, wil de organisatie
niet bewijzen. Volgens advocaat Muylle
is met de omboeking de kous af: ‘De kri
tische vraag die u meent te moeten stellen,
heeft geen enkele actualiteitswaarde.’

vest Poverello over heel het land slechts
zo’n tachtig mensen, de meeste op grote
slaapzalen.
Vragen we directeur Van Eetvelde
hoe hij al dat vastgoed beheert, dan
klinkt het: ‘Wij zijn daar niet mee bezig.
Wij doen dat tussen de soep en de
patatten.’ Na een reconstructie van het
gretige aankoopbeleid van de laatste
jaren, klinkt die bewering weinig
geloofwaardig. Geschonken vastgoed

nieuwe panden. In Kortrijk leidde dat tot
een opstand onder de trouwe vrijwilligers.
Aanvankelijk stonden die positief tegenover de aankoop van het enorme klooster.
Er kwamen spontaan nieuwe ideeën om de
armen beter te helpen: ‘s winters een
plaats om op te warmen aanbieden, nachtopvang, een ruimer restaurant, betere
klerenbedeling en samenwerking met de
voedselbank of kringwinkel.
Maar directeur Van Eetvelde wil het

omgekeerde: de Kortrijkse afdeling moet
stevig snoeien in haar diensten. Het liefst
ziet Van Eetvelde armen onder de 50 niet
in het Kortrijkse restaurant: ‘In de meeste
gevallen trekken jonge mensen met een
drugsprobleem elkaar aan en houden ze
elkaar aan de drugs.’ De 50-plusregel is
nog niet ingevoerd. Wel liep na de maandenlange sluiting het aantal gasten in het
restaurant terug tot minder dan de helft.
Er komen nu nog slechts veertig mensen

langs voor een maaltijd.

‘Doe niet moeilijk’

De vrijwilligers in Kortrijk voelen zich
onheus behandeld. Ze krijgen voor hun
werking slechts één vleugel van het
gebouw en de kleinste binnenplaats. De
plannen voor een grote eetzaal met uitzicht op de tuin belanden in de prullenmand. Zelfs voor de klerenbedeling – een
dienst waar de Kortrijkse afdeling om
bekendstaat – was oorspronkelijk geen
plaats voorzien in het nieuwe pand. Pas
na lang aandringen is de verhuizing
toegestaan: naar een lokaaltje achterin.
Van Eetvelde verweert zich: ‘De huidige
ploeg is heel tevreden: Kortrijk heeft nu
het beste Poverello-onthaal.’
‘We kregen geen inspraak’, zegt voormalig missiepater Erik Maes. Hij stelde
zich met vier andere Kortrijkse vrijwil
ligers kandidaat om lid te worden van de
algemene vergadering. ‘In de hoop mee te
kunnen beslissen en dat er transparantie
zou komen.’ In juni bracht schatbewaarder
M.S. het antwoord: de raad van bestuur

‘Ik vermoed dat sommigen hun eigen kapitaal opbouwen met
middelen die voor behoeftigen geschonken zijn.’
Eri k Maes, voormali g vri jwi lli ger Poverello

Vastgoedimperium

Even geheimzinnig als het financiële
beheer is het merkwaardige aankoop
beleid voor vastgoed. Vastgoedexperte
Véronique Jacques bestudeerde de
maar liefst 230 kadastrale leggers van
Poverello en zijn vier dochter-vzw’s en
schat het totale vastgoedimperium van
de liefdadigheidsorganisatie op een
marktwaarde van 48 à 53 miljoen euro.
‘Het gaat om een heel gediversi
fieerde vastgoedportefeuille. Er zijn
inderdaad een aantal panden die dienen
voor sociale hulpverlening, maar we vinden ook kerken, chalets, bossen, weiden,
akkerland, maneges en appartementen die
al helemaal niets uit te staan hebben met
sociale dienstverlening’, aldus Jacques.
In totaal beschikt Poverello over
meer dan 23.000 vierkante meter
leefoppervlakte, goed voor de totale
bewoonbare oppervlakte in een straat
met 177 gemiddelde Belgische huizen.
Het overgrote deel van die capaciteit
wordt amper gebruikt. Momenteel huis-

eigendommen worden geregeld verkocht
en grote, vooral kerkelijke panden worden opgekocht. Terwijl grote complexen
zoals het dominicanenklooster in
Oostende en de Sint-Antoniuskluis in
Zottegem op enkele kamers na leeg
staan, koopt Poverello in 2020 ook
nog het imposante Damiaanklooster in
Kortrijk, en dit jaar de Sint-Coletasite
in Gent.
Het is gissen naar de plannen met die

Poverello
bezit het
equivalent
van een straat
met 177
gemiddelde
Belgische
huizen en
huisvest niet
meer dan
80 mensen.
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had de betrokken vrijwilligers uit de
organisatie gezet, voor een minimumduur
van twee jaar. Enkel de vrouw die er al
23 jaar dienst deed, mocht voorlopig
blijven. Toen ze na de vergadering nog
vragen hadden voor Poverello, werden ze
per kerende mail verzocht geen contact
meer te zoeken met de organisatie.
‘Deze dictatuur is erger dan die onder
Mobutu’, zegt Erik Maes. ‘Daar mochten
we tenminste nog met de tegenstander
praten.’ Maes is verbolgen: ‘We voelen
ons misbruikt, net als de behoeftigen. Ik
vermoed dat sommigen hun eigen kapitaal opbouwen met middelen die voor
behoeftigen geschonken zijn. We worden
misschien geweerd omdat zij vermoeden
dat wij dat vermoeden.’
Wat zijn dan de concrete plannen
met het enorme klooster? Van Eetvelde
verwijst naar een vaag plan om kleine
leefgemeenschappen te creëren, net
zoals hij op termijn ook de nachtopvang
van het CAW op de eerste verdieping
wil overnemen.
Na hun ontslag zijn de Kortrijkse ➽
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Caritas International België

119,1

€ 22.021.552

Plan International België

51,4

€ 12.979.441

Organisatie

Voltijdse
werknemers

Activa

Poverello

3,5

€ 21.376.448

Oxfam Solidariteit

187,3

Caritas International België

119,1

Plan International België

51,4

vrijwilligers niet welkom tijdens een
eerstvolgende infosessie op de nieuwe
Damiaansite. Aan de deur roept de
Voltijdse
nieuwe plaatselijke verantwoordelijke:
Organisatie
‘Doe
niet moeilijk. Ik ga nietwerknemers
met u in
3,5
Poverello Ge gaat hier niet verder.’
discussie.
Oxfam Solidariteit

Studentenkoten

187,3

119,1 naar
daarom
Gent,
waar Poverello
eveneens51,4
een buurtPlan International
België
infosessie organiseert over de plannen met
de recentste aankoop van een parochie
gebouw: het Coletahuis.
Die plannen doen de wenkbrauwen
fronsen. Op de gelijkvloerse verdieping
komt een sociaal restaurant en op de
bovenverdieping wil Poverello studentenkoten inrichten. ‘Voor arme studenten?’
vraagt onze undercover. ‘Nee, de bedoeling is een gemeenschap van studenten
te krijgen die het ook kunnen betalen’,
antwoordt directeur Van Eetvelde.
‘Armoedebestrijding is de taak van
de overheid’, vertrouwt Van Eetvelde zijn
publiek toe. ‘Wij zijn geen sociale dienst.
Wij kunnen de mensen die bij ons komen
geen toekomst geven, alleen een vandaag.’ Ook bizar is de aankoop van een
landgoed in het Tieltse Schuiferskapelle
in 2014, waardoor de organisatie nu over
twee maneges beschikt. Poverello had
namelijk al een eerste manege geërfd van
stichter Jan Vermeire in het Waalse
Daverdisse, waar de organisatie ook meer
dan honderd landbouwgronden bezit.
Van Eetvelde legt uit: ‘De aankoop
gebeurde op aansturen van de Tieltse
verantwoordelijke, een klooster
zuster. Een kennis van haar verkocht
zijn boerderij.’
Er zijn ondertussen heel wat renovatiewerken gebeurd: het dak is
vernieuwd en in de stallen is een
gloednieuwe kapel opgetrokken.
Ondertussen organiseert de bejaarde
zuster er, net als in Daverdisse,
ponykampen voor kinderen. Van
Eetvelde: ‘De bedoeling is om kinderen uit diverse milieus bij elkaar te
brengen. Gegoede kinderen worden
niet uit-gesloten.’ Volgens twee getuigenissen – één in Daverdisse en één
in Tielt – gaat het vooral om die laatste groep. De dure auto’s op de parCaritas International
Undercover
trekkenBelgië
we

€ 181.968
€ 71.429

Gemiddelde jaarlijkse
winst sinds 2005/2006

€ 869.999

week krijgen armen voor 1 euro niet
alleen een maaltijd mee, maar meteen ook
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een hele zak extra voedsel. De zuinigheid
van de Brusselse afdeling is veraf.
€ 71.429
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Over de samenwerking met Brussel
lopen de frustraties in Leuven hoog op.
king lijken die bewering niet meteen ‘Directeur Van Eetvelde zegt almaar dat
tegen te spreken.
we moeten minderen’, zegt Vander
€
De laatste jaren haakten heel wat Hulst. ‘Dat we niet te veel voor de armen
jaarlijkse
vrijwilligersGemiddelde
af. In 2016
waren er op de mogen doen. Nergens is geld voor. Vijf
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Brusselse hoofdzetel
nog 76 vrijwilligers jaar hebben we moeten wachten op
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actief. Tegen 2020 was een €derde
van dringende verbouwingen: het regende
die
groep
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het
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‘Gezien de maatregelen
Leuven amper iets.
ding van het€ 71.429
coronavirus tegen te
‘Integendeel,’ zegt Vander Hulst, ‘de
€ 12.979.441
houden werd het dagonthaal in alle hoofdzetel haalde meermaals zonder
Poverellohuizen gesloten.’ Terwijl de onze toestemming geld van onze rekenood groter was dan ooit en andere dak- ning dat we met lokale acties verzameld
lozenorganisaties al het mogelijke deden hadden.’ Twee bankafschriften met
om hun doelpubliek te bereiken, blijft transacties ten belope van 70.000 euro
Poverello’s sociale restaurant in Brussel tot bewijzen dat. Op één ervan prijkt de
op vandaag gesloten. Andere afdelingen mededeling ‘ZO MAAR’. Vander Hulst:
kampen met een tekort aan vrijwilligers. ‘Sympathisanten hadden hier in Leuven
Daar stellen ze zich de vraag of er ook in ook duizenden euro’s verzameld in het
Brussel nog wel voldoende mankracht is kader van De Warmste Week. Dat geld
om weer op te starten.
is gestort op de Brusselse rekening. We
hebben er geen cent van gezien.’
Frustraties in Leuven
Ze krijgt het niet over haar hart om,
De Leuvense afdeling weigerde om zoals Van Eetvelde vraagt, de werking
tijdens de coronacrisis te sluiten. terug te schroeven. Vander Hulst zegt
‘We zagen dat onze mensen ons nodig bezorgd te zijn over de toenemende
hadden en we wilden onze diensten armoede in haar stad. ‘Onlangs nog
niet verminderen’, zegt afdelings belde de directeur van een wijkschooltje
verantwoordelijke Karine Vander Hulst. hier in Leuven. Hij vroeg of we eten
Tijdens de crisis slaagde ze erin een hele over hadden. Steeds meer leerlingen
schare jonge vrijwilligers te werven. komen met honger en een lege broodDankzij een samenwerking met de doos naar school. We zijn bang voor de
Leuvense horeca boden ze tijdens de toekomst van onze afdeling. De mensen
lockdown van vorige winter zelfs in het hebben ons almaar harder nodig.’
weekend gratis maaltijden aan. Door de
Om zelf over het eigen budget te kunnen beschikken, richtte Leuven dit
jaar in het grootste geheim een eigen
vzw op: Vrienden van Poverello
Leuven. ‘We willen er zeker van zijn
dat het geld dat mensen ons geven
bij de armen terechtkomt.’
Bij veel andere armoedeorgani
saties is die transparantie wel
vanzelfsprekend. Al is hun kapitaal
vele malen kleiner, het Brusselse
Douche Flux en de Antwerpse
Sint-Egidiusgemeenschap publiceren
gedetailleerde financiële jaar‘Armen betalen
verslagen
op hun website.
300 euro per maand
Kris Raemdonck van vzw
voor een bed op
Vrienden van het Huizeke
een slaapzaal.
Van 09.00 tot 17.00 werkt met projectcodes als
vermelding bij de giften: ‘Ik
uur mogen ze er
vind het een morele plicht
niet in.’
€ 41.792.688
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€ 187.828

om het geld te gebruiken waarvoor het
gegeven wordt. Het is enorm jammer dat
mensen die grote bedragen geven, louter
op naambekendheid afgaan en niet nagaan
waar hun geld dan wel terechtkomt.’
Overal in het dossier klinken alarm
bellen, maar Poverello’s zogezegde ‘open
deur’ gaat meteen dicht voor wie om
meer uitleg vraagt. De afdelingsverant
woordelijken die we spraken, geven aan
in het duister te tasten over het management van de hoofdzetel in Brussel. Ook
directeur Van Eetvelde zelf lijkt niet goed
op de hoogte van de merkwaardige,
financiële constructies en transacties.

De schatbewaarder

Wie is hier echt aan zet? Een eerste
spoor leidt naar de katholieke kerk.
Het valt op hoe – op de manege na – de
afgelopen twintig jaar alle grote panden
die Poverello verwerft voorheen kerkelijk bezit waren, in handen van kloosterordes en parochiale vzw’s. Ze worden
gekocht voor lage prijzen. Zo werd voor
het Coletahuis in hartje Gent slechts
725.000 euro betaald, en voor het
Damiaanklooster in Kortrijk werd een
deal van 1,4 miljoen euro beklonken. De
Sint-Antoniuskluis kreeg de organisatie
gratis van de broeders van Tiberiade en
de broeders van de Bouworde schonken – na bemiddeling van het Bisdom
Hasselt – Poverello hun voormalige
uitvalsbasis in Heusden-Zolder. Die twee
schenkingen zijn niet opgenomen in
hoger vermelde giften aan Poverello,
omdat Poverello ze beheert via aparte
vzw’s. Zoals eerder gezegd, doet de kerk
Poverello’s boekhouding.
De kerk wijst, bij monde van kanunnik
Herman Cosijns als voormalig hoofd
van het Interdiocesaan Centrum en dus
manager van Poverello’s huidige boekhouder, alle betrokkenheid af: ‘De heer
J.D. verleent enkel boekhoudkundige
ondersteuning. Hij behoort niet tot de
beslissende instantie van Poverello.’
Een ander voor de hand liggend
spoor leidt naar Poverello’s raad van
bestuur. Daarin hebben vijf mensen
zitting: directeur Johan Van Eetvelde,
zijn vrouw, een voormalige bankier,
een consultant uit de vleesindustrie en
schatbewaarder M.S.
Tijdens ons onderzoek stootten we op
Comptarello, Poverello’s digitale boekhoudplatform, dat opgezet werd door de
broer van de schatbewaarder. Door een
programmeerfout staan de dagelijkse reke-

ningen van een aantal afdelingen open
en bloot op het internet. Naast de in- en
uitgaven en vrijwilligerslijsten vinden we
ook de lijst met telefoonabonnementen die
aan Poverello gefactureerd worden. Daaruit blijkt dat de telefoonabonnementen
van een tiental familieleden van de schatbewaarder zeker tot dit jaar (sommige tot
maart, andere tot september) aan Poverello
gefactureerd werden. Wanneer we de
telefoonnummers googelen, komen we
terecht bij allerhande vastgoedadvertenties: huizen, appartementen, garageboxen
en studentenkoten. Telkens staan ze in
verband met de familie van schat
bewaarder. De schatbewaarder en zijn
familieleden zijn bovendien betrokken bij
meerdere ondernemingen, waarvan de
meeste in de vastgoedsector.
Als we de telefoonnummers undercover
opbellen om de openingsuren van het sociale restaurant te kennen, zeggen de familieleden niet actief te zijn bij Poverello. Bellen
we terug met de vraag waarom Poverello
hun telefoonrekening betaalt, dan wordt
die claim door de meesten ontkend. Een
neef, bestuurder en vertegenwoordiger
van verschillende renovatiebedrijven,
geeft wel toe klussen voor Poverello te
hebben gedaan. ‘Maar dat is iets tussen mij
en Johan (Van Eetvelde).’
Poverello’s voormalige extern accountant Erwin Vercammen is bovendien geen
onbekende van M.S. In minstens twee
zaken van de familie van M.S. duikt de
accountant op. Ook delen Poverello en de
familie dezelfde notaris, die geregeld de
vastgoedtransacties van Poverello regelt in
het hele land.
Via advocaat Jo Muylle laat directeur
Van Eetvelde weten dat ‘Poverello nooit
een telefoonrekening van een derde heeft
betaald’ en dat het ‘als het ware om een
groepsaankoop gaat om een tegenwicht te
vormen tegen grote internationale bedrijven om een zo gunstige mogelijk telefoontarief te bekomen.’
Schatbewaarder M.S. zelf had duidelijk
minder inspiratie. Als we hem om uitleg
vragen, klinkt het bot: ‘Ik hoef u niet te
woord te staan. Hier stopt het verhaal.’ l
Op 08/12 (20.20 uur) zendt RTBF La Une de
documentaire #Investigation uit.
Deze reportage kwam tot stand met de steun
van Fonds Pascal Decroos en Fonds pour le
Journalisme.

POVERELLO
REAGEERT
VIA ADVOCAAT
JO MUYLLE
‘De verdachtmakingen zijn volledig
ten onrechte en kaderen duidelijk
in de vergelding die door sommigen
wordt nagestreefd wegens het mis
lopen van hun persoonlijke ambi
ties.Uw bronnen kenmerken zich
door een visie die niet in overeen
stemming te brengen is met de
uitgangspunten en basisbeginselen
van vzw Poverello.
Blijkbaar hebben deze mensen
het nodig geacht om hun waan
ideeën en totaal onterechte beschul
digingen aan u mede te delen op
basis van een onterechte overtui
ging dat de middelen onbeperkt
zijn. Zij zien niet in dat gelet op de
omvang van de werkzaamheden en
de kosten die hieraan verbonden
zijn, bedachtzaam moet omge
sprongen worden met de middelen.
Het onroerend patrimonium van
de vzw is geenszins €50.000.000
waard. De waarde van het onroerend
patrimonium en van het roerend
patrimonium is steeds terug te vin
den geweest in de gepubliceerde
balansen.
Elke uitgave is steeds gelinkt aan
de werking van vzw Poverello.
Wanneer bepaalde keuzes wor
den gemaakt binnen de vzw, hetzij
de algemene vergadering, hetzij de
raad van bestuur, is hiervoor steeds
een reden.
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.’
Voor de volledige repliek van meester
Muylle zie www.knack.be/poverello

Hoe de kerk christelijke solidariteit
vormgeeft in het Rafaëlproject

‘Deze mensen kunnen
KOKEN, wassen en
strijken. Kan iemand
hun ONDERDAK geven?’

Toen de terminaal zieke priester Reginald Rahoens in 2010 toenadering zocht tot de kerk
om zijn idealistische huisvestingsproject in zijn geest voort te zetten, was zijn vzw Rafaël
financieel gezond. Elf jaar later heeft het kapitaal een duikvlucht genomen, is het
bijbehorendeziekenhuisgebouw ter waarde van 3,1 miljoen euro eigendom geworden
van de vzw Aartsbisdom Mechelen-Brussel en zijn de kansarmen die er onderdak hadden
gevonden uit het pand verdwenen. DOOR RUBEN BRUGNERA EN MARIEKE BRUGNERA

Als

onze stichter ziet wat er met zijn project
gebeurd is, draait hij zich om in zijn
graf’, zegt Mark Desmet. De 67-jarige
Kortrijkzaan besliste midden de jaren
90 om zijn leven te wijden aan het
idealist ische Rafaëlproject van de
charismatische priester Reginald Rahoens.
In 1997 had Rahoens de imposante
Sint-Annakliniek in hartje Anderlecht
gekregen van een Franse zusterorde, om
‘daar een plaats van christelijke solida
riteit te stichten voor de ontvangst en de
integratie van migranten en gemarginaliseerde personen’, aldus de brief
wisseling tussen Rahoens en de zusters
bij de schenking. Kansarmen, daklozen
en mensen zonder papieren vonden
onderdak in het Rafaëlproject.
‘Rafaël was een veilige cocon voor
heel kwetsbare mensen’, herinnert
theologe Mieke Vrints zich. Als sociaal
ondernemer werkte ze regelmatig
samen met de vzw en zag ze het project
groeien tot er zo’n 300 bewoners waren.
‘Jongeren, alleenstaande moeders,
gezinnen met kinderen, ouderen, gehandicapten en chronisch zieken – een bonte

mix mensen van verschillende etniciteit
en godsdiensten leefde er samen.’
De bewoners betaalden geen huur,
alleen een bijdrage voor nutsvoorzie
ningen en onderhoud. Wie geen enkele
bron van inkomsten had, betaalde niets.
In 2017 bijvoorbeeld ontving Rafaël
339.296 euro aan bijdragen, of – als
we uitgaan van 300 bewoners – een
gemiddelde van 94 euro per maand per
inwoner.
Vandaag blijft van dat project niets
meer over: de site is een bouwwerf en
ligt er doods bij. ‘Iedereen moest
vertrekken’, zegt Desmet. ‘De kerk wil
hier 52 sociale woningen bouwen. Dit
pand moet opbrengen. En daarom vliegen de allerarmsten – mensen die echt
nergens anders terechtkunnen – eruit.’

Renovatie

In 2010 zoekt de terminaal zieke priester
Rahoens toenadering tot de kerk om zijn
levenswerk in dezelfde geest voort te
zetten. Monseigneur Herman Cosijns
wordt bestuurder van de vzw. Hij is de
secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie, het hoogste overlegorgaan
van de Belgische katholieke kerk.
Zodra Cosijns in 2011 voorzitter van
Rafaël wordt, krijgt de kerk geleidelijk
aan meer gewicht in de raad van
bestuur. Marie-Françoise Boveroulle,
het hoofd van Diaconia, de dienst solida-
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riteit van Brusselse kerk, wordt in 2016
secretaris van Rafaël. Een jaar later komt
ook de directeur van Diaconia bij Rafaël
als penningmeester. Drie van de vijf
leden van de raad van bestuur komen
nu dus rechtstreeks uit belangrijke organen van de kerk.
Op 29 december 2016 bezoeken
twee stedenbouwkundig inspecteurs de
Rafaëlsite. Ze treffen in het voormalige
ziekenhuis de ene na de andere flagrante
schending van de Brusselse stedenbouwkundige regels aan. In het gebouw waren
veel meer woningen gecreëerd dan
waarvoor in 2004 toelating was aan
gevraagd. Ook de ondergrondse sportzaal,
de gemeenschappelijke ontmoetings
ruimten en badkamers waren niet in het
bestemmingsplan opgenomen.
De stedenbouwkundige problemen en
de overbevolking dateren al van de tijd
van Rahoens. Maar onder Cosijns is de
verloedering toegenomen, geven de bewoners aan. ‘Sinds hij in 2010 in het bestuur
is gekomen, is er amper nog geld voor
reparaties’, zegt Desmet. Hij toont ons de
beschimmelde kamers en de kapotte
dakgoten. ‘We hebben hier tien jaar in de
miserie gewoond. Verschillende mensen
zijn ziek geworden. Iemand had zelfs een
schimmelinfectie in zijn bloed. In plaats
van daar iets aan te doen, hebben ze ons
hier laten wegrotten met het gebouw.’
Op 9 juni 2017 komt de raad van

bestuur met een drastische oplossing.
Hij kiest voor een totaalrenovatie. Er
komen 52 sociale woningen die de helft
van het pand zullen beslaan. In de
andere helft komt een parochiecentrum,
een kinderopvang, een voedselbank en
een sociaal restaurant. Op een aantal
‘transitwoningen’ na, waarin mensen op
zoek naar huisvesting voor korte tijd
worden opgevangen, moet het project
van Rahoens plaatsruimen. De bewoners
moeten er voorgoed weg.
De renovatieplannen passen in het
Betlehemproject, dat in 2006 opgestart
werd. De kerk zoekt en stelt vastgoed
ter beschikking van de minder gegoeden.
Op die manier profileert ze zich als
geëngageerde speler in de sociale huisvesting, ten dienste van de armen.
Ondanks de geplande herbestemming
verschijnt er op 13 juli 2017 op de
Facebookpagina van Rafaël alsnog een
oproep om ‘via de projectrekening bij de
Koning Boudewijnstichting de christelijke leefgemeenschap van meer dan
300 personen’ te steunen. Niets in het
bericht waarschuwt de schenkers dat
die 300 personen moeten vertrekken.
Dat jaar haalt de vzw 87.500 euro op.

Op straat

Voor de bewoners van het Rafaël
centrum komt de stopzetting als een
mokerslag aan. ‘De grond zakte weg
onder mijn voeten’, zegt een jonge
ex-bewoner. Ze worden pas meer dan
een jaar na de beslissing ingelicht over
de nieuwe plannen. ‘We konden niet
meer slapen van de angst. Deze plek
heeft ons van de straat gered. Nu willen
ze ons weer op straat zetten’, zegt een
bewoner. ‘Ik kan niet geloven dat
iemand die zich een kind van God
noemt, een andere mens zoiets aandoet.’
Marie-Françoise Boveroulle reageert
verontwaardigd. ‘We hebben níémand
op straat gezet’, zegt ze. ‘Met veel geduld
hebben we 30 maanden lang geprobeerd
om voor alle bewoners een nieuw onderkomen te zoeken. De situatie van sommige mensen was zo precair, dat we ze
niet meer konden helpen.’ Volgens monseigneur Cosijns draaide het rond verantwoordelijkheidszin van de bewoners:
‘We hebben die mensen voor hun verantwoordelijkheden gesteld. Nu nemen
ze hun leven in handen. Ze hebben zelf
moeten zoeken naar een plaats waar het
beter is om te wonen, en de meerderheid
heeft er een gevonden.’

Daarvoor waren er verschillende
Een sans-papier getuigt: ‘Ik kon
initiatieven, zegt Cosijns. ‘Met de nergens heen. Het bestuur stelde steeds
gemeente en de huurdersbond hebben weer dezelfde vraag: heb je geen vrienwe een taskforce opgericht om oplos den die je kunnen opvangen?’ Zeker
singen te vinden voor de herhuisvesting twintig mensen verkeerden in deze
van de bewoners. Van april 2019 tot situatie en moesten noodgedwongen in
september 2020 hield de sociale dienst het verloederde gebouw blijven, waar
van Kuregem elke donderdagmorgen de situatie van kwaad naar erger ging.
“permanentie” in het centrum.’
De laatste twee jaar is er geen warm
Een groot deel van de bewoners water meer. Na meerdere aanmaningskan vrij snel vertrekken. In juni 2020 brieven beginnen de werken. De bewoblijven er nog zo’n honderd mensen ners getuigen over zware waterlekken
over, onder wie een dertigtal mensen die niet gerepareerd worden en kamers
zonder papieren. Voor mensen met een onder water zetten. De afvoerleidingen
inkomen lanceert Boveroulle enkele worden niet meer onderhouden. ‘Het
oproepen in de pers en via cathobel.be, rioolwater liep in mijn kamer’, zegt
de website van de Franstalige katholieke Desmet.
Uiteindelijk blijven er nog 22 mensen
kerk in België: wie kan bewoners van
Rafaël huisvesten voor een huurprijs over. 15 van hen worden op 13 juni
2021 – na 30 maanden onzekerheid – in
van maximaal 500 euro?
Voor de mensen zonder papieren een voormalig kraakpand in de Marollen
onderneemt secretaris Boveroulle per- ondergebracht. Het contract vermeldt
soonlijk actie. In een zoekertje op een dat de kamer ‘voor onbepaalde tijd,
cohousingwebsite roept ze mensen op maar met een absoluut maximum van
om bewoners op te nemen in hun huis- 1 jaar’ aangeboden wordt. Waar de
houden: ‘Als we niets vinden, belanden 7 anderen zijn ondergebracht, werd ons
deze mensen op straat.’ Ze wijst op de niet duidelijk.
voordelen: ‘Naast de menselijke kwaliteiten, kunnen deze personen heel nut- Zonder lunchpauze
tig zijn en kunnen ze zich ontfermen Het bestuur onder leiding van Herman
over een oudere persoon/een zieke, het Cosijns benoemt in juni 2017 ook een
huishouden doen, koken, de was doen nieuwe gedelegeerd bestuurster, Anne
(strijken en anders) en dieren verzor- Idago. Ze is een voormalige bewoonster
gen.’ Zelf ziet Boveroulle geen graten in en vervangt de Congolese priester
haar formulering: ‘Dat zijn knelpunt Charles Mbu. Voor David*, een van de
beroepen. Ik wilde de mensen
oorspronkelijke bewoners, verSINTanderde haar aantreden alles.
aanprijzen. Veel mensen zonder
papieren hadden het voor ANNAKLINIEK Na de afwijzing van zijn asielIN HARTJE
aanvraag had priester Mbu de
gesteld. Maar de oproep heeft
hoe dan ook niets uitgehaald.’ ANDERLECHT jongeman een kamer in Rafaël ➽
‘Dit pand moet
opbrengen.
En daarom
vliegen de
allerarmsten
eruit.’

aangeboden. ‘Dat was mijn redding.
Niet alleen omdat ik anders op straat
was beland, maar ook omdat ik zonder
officiële verblijfplaats geen recht had op
een pro-Deoadvocaat voor mijn asiel
procedure.’
Priester Mbu had David gevraagd of
hij in zijn vrije tijd wilde helpen bij de
voedselbank. ‘Het werk was licht en als
ik eens niet kon komen, was dat geen
enkel probleem’, zegt David. ‘Maar met
Anne Idago werd alles anders.’ Bij
priester Mbu werkten enkele vrijwilligers drie dagen per week, van half
negen ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s middags. Het waren vooral mensen zonder

soms ook op verplaatsing. Isaac: ‘Op een
dag hebben we Annes ouders verhuisd.’
Bestuurster Anne Idago ontkent elke
aantijging van misbruik: ‘Het was louter
vrijwilligerswerk.’
‘Mensen in zo’n zwakke positie, die
fulltime moeten werken, en die hun
woning dreigen te verliezen als ze dat
niet meer willen – dat is uitbuiting’, zegt
Jan Knockaert van Fairwork Belgium,
een organisatie die de rechten van
illegaal tewerkgestelde werknemers verdedigt. ‘Het gaat dan niet meer om vrijwilligerswerk. Want zelfs al krijgen ze
geen cent, als hun woning gelinkt wordt
aan het werk, dan moet dat gezien wor-

‘Toch wel,’ zegt de verzekeraar, ‘zelfs op
zijn naam.’ David: ‘Ik heb nog nooit een
bankrekening gehad, niet in België en
niet in het buitenland.’
Uit het verzekeringscontract blijkt
dat gedelegeerd bestuurster Anne Idago
zelf officieel optreedt als verzekeringsmakelaar. Sinds 2017 staat ze als ‘ver
zekeringssubagent’ ingeschreven bij de
FSMA, de autoriteit voor financiële
diensten en markten. Idago moet dus
voor elke aangebrachte klant commissie
hebben opgestreken. Navraag bij Dela
leert dat er op het adres van het Rafaëlcentrum 20 uitvaartverzekeringen zijn
afgesloten. 14 contracten zijn stopgezet,

‘Toen iemand wat meer respect vroeg, zei Anne: “Jullie moeten
zwijgen en wie niet wil werken, mag zijn sleutel inleveren”.’
D a vid, ex - b ew o ner Raf aël

papieren die gratis werden opgevangen den als een arbeidsrelatie. En dan gelden
omdat ze geen enkel inkomen hadden. – ook voor mensen zonder verblijfs
Nadat Idago het roer overgenomen had, vergunning – alle wettelijke arbeidsregels,
werken minstens acht vrijwilligers van zoals minimumlonen, arbeidsverzeke
maandag tot vrijdag, van half zeven ‘s ringen, pauzes en vakantiedagen. Wie die
ochtends tot drie uur in de namiddag. regels niet respecteert, is strafbaar.’
David: ‘Zonder lunchpauze.’
‘Het was zwaar werk’, zegt Davids Uitvaartverzekering
collega Isaac*. Vrijwilligers moeten bak- ‘We hebben trouwens een uitvaart
ken sjouwen en inladen, voedsel triëren, verzekering bij Dela’, beweert David.
koelkasten vullen en de pakketten ver- ‘Anne liet ons het contract tekenen.
delen. ‘Als ezels moesten we werken, Andere bewoners hebben dat ook gedaan.
jaren aan een stuk. Nooit hadden we Alle documenten hebben we afgegeven
vakantie. Zelfs in het weekend kon je aan Anne.’ Als we contact opnemen met
gebeld worden voor een klus. Wij durf- de verzekeraar, blijkt dat Davids beweden niet te protesteren. Iedereen was ring klopt: ‘Er is in 2017 een polis afge
bang om uit het centrum gezet te wor- sloten voor 10.000 euro.’ David zou drie
den.’ Er waren ook duidelijke
stortingen gedaan hebben van
dreigementen, zeggen David EEN KAMER IN 98 euro en een van 49 euro.
en Isaac. ‘Toen iemand van ons SINT-RAFAËL ‘Daarna heeft hij niet meer
Anne vroeg om met meer res- ‘Ze hebben ons betaald en is de verzekering stophier laten
pect te praten tegen ons, werd
gezet.’
wegrotten
ze kwaad. Ze zei: “Jullie moe‘Maar ik heb nooit een betaten zwijgen en naar mij luiste- samen met het ling gedaan’, reageert David.
gebouw.’
ren.Wie niet wil werken, mag
zijn sleutel inleveren en voorgoed vertrekken”’, zegt David.
‘We gehoorzaamden. Want waar
kun je terecht, zonder papieren,
zonder geld en zonder werk?’ zegt
Isaac. ‘Er was ook een diabetes
patiënt. Hij was doodsbang, want
zonder domicilie verloor hij zijn
ziekteverzekering en zonder ziekteverzekering zijn medicijnen.’ De
‘voedselbankvrijwilligers’ werkten
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6 lopen nog. De aflossingen van David
en vijf anderen gebeurden per post
cheque. Dela-woordvoerster Marysia
Kluppels: ‘Wij nemen dit bijzonder ernstig. We hebben een intern onderzoek
ingesteld en als blijkt dat er belangenvermenging is, zullen we de nodige juridische stappen zetten.’
Ook al is het niet duidelijk met welk
geld de stortingen zijn gebeurd, Jan
Knockaert vindt zo’n verzekering niet
onschuldig: ‘Die mensen hebben geen
geld om eten te kopen. Maar ze zouden
wel 50 euro per maand uitgeven aan een
begrafenisverzekering?’
Anne Idago wil niet reageren op dat
onderwerp.

Financiële ondergang

Sinds de dood van stichter Rahoens gaat
de vzw onder het voorzitterschap van
Cosijns financieel ten onder. ‘In 2011
was vzw Rafaël financieel gezond’, zegt
Hugues Fronville, boekhoudexpert en
partner bij consultancybureau BDO.
‘Het eigen vermogen, het totale kapitaal van de organisatie min de schulden, bedroeg 161.000 euro.’
Nauwelijks acht jaar later is die
situatie totaal veranderd: ‘De ver
liezen stapelen zich op tot het nettovermogen in boekjaar 2019 maar liefst
280.000 euro in het rood gaat.’ Die
verliezen zijn deels te wijten aan
teruglopende huurinkomsten, want
verschillende bewoners hebben ➽

HERMAN COSIJNS
REAGEERT:
hetpand verlaten. Maar ook de voor
bereidingen van het nieuwe project
wegen zwaar door. Voor het boekjaar
2018 vinden we gedetailleerde jaar
rekeningen. Daaruit blijkt dat de posten
‘onderhoud-herstel lokalen’ (er werd
een nieuw dak gelegd) en ‘erelonen
advok. deskundigen’ (dat blijken uitgaven aan architecten en studiebureaus te
zijn) samen 243.683 euro vermelden. Het
kapitaal van Rafaël, dat in de loop der
jaren opgebouwd is met bijdragen van
de bewoners en giften (in 2018 nog
93.985 euro), neemt een duikvlucht.
Op 23 april 2021 verliest vzw Rafaël
het ziekenhuisgebouw, 10.000 vierkante
meter woonoppervlakte, of de oppervlakte van meer dan honderd appartementen, door een notaris op 3,1 miljoen
euro geschat. Monseigneur Cosijns en
de andere bestuursleden schenken
het gebouw aan de vzw Aartsbisdom
Mechelen-Brussel. ‘De enige reden is dat
je een financiële garantie moet hebben
voor het verkrijgen van een aanzienlijke
banklening voor de renovatie. Daarvoor
moet je kunnen terugvallen op een sterkere partner, zoals het aartsbisdom’, ver
dedigt Cosijns zich bij monde van Tommy
Scholtes, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie en de aartsbisschop.
Komt er dan geen belangenconflict in
het spel? Want Cosijns is secretarisgeneraal van de Bisschoppenconferentie,
waarvan aartsbisschop Jozef De Kesel
voorzitter is. Cosijns vindt van niet: ‘Ik
zit niet in de vzw Aartsbisdom. Bovendien zijn Rafaël en Aartsbisdom allebei
vzw’s van de katholieke kerk die zelfstandig werken ten opzichte van elkaar.
Geen enkel lid van Rafaël is lid van het
Aartsbisdom.’ Juridisch expert Stéphane Rixhon ziet dat anders: ‘Mensen
die direct of indirect deel uitmaken van
verschillende structuren moeten minstens schriftelijk een mogelijk belangenconflict signaleren en zouden zich bij
belangrijke beslissingen afzijdig moeten
houden.’
Tijdens ons onderzoek komt nog iets
aan het licht. Wanneer we monseigneur
Cosijns vragen naar een raadselachtige
kostenpost, verspreekt hij zich. Hij moet
bekennen dat de vzw Rafaël in 2019
– terwijl bewoners het pand moeten verlaten en de vzw diep in de schulden zit –
een lening van 150.000 euro gaf aan
gedelegeerd bestuurster Anne Idago. Er
zou een contract zijn voor die lening,
maar dat krijgen we ondanks onze

vragen niet te zien.
Cosijns legt het uit als een daad van
naastenliefde: ‘Het gaat om een overbruggingskrediet. Die dame had vijf
kinderen en dreigde uit haar huis gezet
te worden door de bank.’ Heeft hij dan
het geld van de armen gebruikt om een
vriendin te helpen? ‘Het komt niet van
de armen. Het bedrag is voorgeschoten
door het Aartsbisdom.’ Het Aartsbisdom
bevestigt die versie van de feiten. Anne
Idago ontkent het verhaal van de lening
niet, en belooft dat ze het bedrag zal
terugbetalen, met interest.

Morele voortrekkersrol

‘Oude kliniek wordt sociaal dorp in het
hart van Anderlecht’, kopt stadsmagazine Bruzz op 15 september 2020. ‘De
bewoners waren enthousiast’, vertelt
Marie-Françoise Boveroulle in het artikel. ‘Ze zien dat de plannen nieuw leven
kunnen brengen in het centrum van
Anderlecht.’ Voor alle duidelijkheid:
Boveroulle heeft het dan over de buurtbewoners.
Het sociaal verhuurkantoor Habitat
en Participation regelt de verhuur van
de nieuwe appartementen. Als we hen
bellen, maken ze hun opzet meteen duidelijk: ‘Wie geen inkomen heeft, kan
geen sociale woning krijgen.’ We horen
prijzen van 360 euro voor een studio tot
600 euro voor een appartement met drie
kamers.
‘Wat er met het Rafaëlproject is
gebeurd, is echt zonde’, vindt theologe
Mieke Vrints. ‘Plaatsen zoals het
Rafaëlproject zijn broodnodig in Brussel.
Heel wat gezinnen met kinderen moeten
jarenlang wachten op hun verblijfs
vergunning en kunnen vaak nergens
terecht.’
De kerk moet een morele voortrekkersrol spelen, vindt Vrints, en zich
afvragen waar de grootse noden zijn.
‘Sociale woningen zijn heel belangrijk.
Maar om die dienst aan te bieden offert
de kerk hier een sociaal project op dat
nog veel dringender is, en dat nog niet
door de overheid wordt georganiseerd.’ l
Namen met een * zijn een schuilnaam.
Op 08/12 (20.20 uur) zendt RTBF La Une
de documentaire #Investigation uit.
Deze reportage kwam tot stand met de steun
van Fonds Pascal Decroos en Fonds pour
le Journalisme.
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‘WE HADDEN
GEEN ANDERE
KEUZE’
In naam van de vzw Rafaël
reageert Herman Cosijns dat de
zienswijze van de journalisten
op het functioneren van de vzw
geenszins strookt met de werkelijk
heid. ‘We verzetten ons formeel
tegen deze tendentieuze bericht
geving met onwaarheden die Rafaël
bewust in een kwaad daglicht stel
len. We hopen dan ook dat u bij
de opening van het gerenoveerde
gebouw met evenveel hardnekkig
heid een artikel of reportage wilt
maken over een sociaal project in
Anderlecht waar vele enthousiaste
actoren bij betrokken zijn, ten
dienste van mensen die in het leven
weinig kansen krijgen.’
Cosijns ontkent dat er sprake
was van verplichte arbeid. ‘Bewo
ners en niet-bewoners staken
soms een handje toe, maar steeds
en uitsluitend op vrijwillige basis
bijvoorbeeld voor de voedsel
bedeling (drie keer per week) en
voor het afhalen van meubelen
die de IJslandse ambassade aan
Rafaël geschonken had.’
Met de giften van de donateurs
in 2017 werd een deel van het dak
van het gebouw hersteld, gaat hij
voort. ‘Deze giften dienden dus
wel degelijk het doel van Rafaël.
We verstaan dat sommige bewo
ners ontgoocheld en teleurgesteld
waren met de optie tot renovatie,
maar wij hadden geen andere
keuze vanwege de beslissing van de
gemeente Anderlecht. We moesten
het gebouw restaureren en daar
voor diende het leeg te zijn.’
Het is tot slot ook volstrekt
onjuist dat Anne Idago druk uit
oefende om een uitvaartverzekering
te nemen, zegt Cosijns nog. ‘De
kerk wil een teken zijn van hoop en
respect voor de menswaardigheid
van ieder persoon, zoals ze nu
aanwezig is in de Begijnhofkerk in
Brussel in de zorg voor mensen
zonder de juiste papieren.’
De volledige reactie van Herman Cosijns
vindt u op www.knack.be/rafael.

