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zich aangesproken door het verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde
voor de kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar
buitenlandse kolonies. Ze vernam het verhaal van
haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf een
koloniekind, die gedurende de oorlogsjaren en langer
(1915-1919) in een kolonie in hartje Parijs verbleef.
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De schrijfster reconstrueert deze periode op basis van de mondelinge
getuigenissen en op basis van de opzoekingen die zij deed o.a. in de Parijse
kloosters. Ze stoffeert haar verhaal met tientallen foto’s. Ze achterhaalde hoe
deze kinderen de oorlogsjaren overleefden weggerukt uit hun ouderlijke nest.
Ze maakt een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek
heeft geraakt. Tenslotte ging het om meer dan tienduizend kinderen! Via
haar lezingen maakt ze het geheugen van betrokken toehoorders wakker, en
luistert ze naar hun verhalen.
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We verwelkomen u met koffie vanaf 14.00 uur.
In de pauze kan u genieten van lekkere koffiekoeken met koffie!
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Toegang: Leden € 6,00 - Niet-leden € 8,00, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 12 april 2018 bij
Gerda Verhanneman – gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82

Toegang: Leden € 6,00 - Niet-leden € 8,00, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 12 april 2018 bij
Gerda Verhanneman – gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82

