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Beste Mensen 

Hier zitten vrienden van vrienden. 

Hier zitten kennissen van kennissen 

Hier zit de Familie Bollen en hun partners en allen hier zijn gelijkgestemden voor het goede doel 

“AnFoundation”. 

Daarom vandaag dé gelegenheid voor immense dank te zeggen van uw bijdrage voor “HELP 

Madagascar”. 

Aan alle hulpen hier aanwezig dank U neven en nichten o.a. Karolien bedankt voor uw mooie 

artistieke uitnodiging. Frank voor de unieke vlag en Dochez Marcel, onze  AnFoundation-kok.  

Mijn jongste broer Patrick en schoonzus Riet  is een koppel met een hele carrière van goede doelen. 

Ook hier met de vzw Vrienden van Oscar wisten ze te steunen met 5000 Euro. In dit verband ook 

dank aan de Heer Paul Schrijvers, voorzitter van de vzw “vrienden van Oscar”.  

Oscar is het eerste straatkind van Paul Schrijvers en werkt nu zelfs als volwassene in de Mobile 

School.  Arnoud Raskin (Limburger) is met deze Mobile School de grootste Multinational van 

naastenliefde voor straatkinderen in 25 landen. Fijn dat ze ons steunen. 

Met genoegen ook en dank aan Joop Janssen voor de bijdrage aan AnFoundation als hospitalier van 

de Malta ridderorde van Sint Jan. Ik noem hem mijn Ambassadeur van AnFoundation want met kunde 

en gretigheid heeft Joop een knap dossier samengesteld in verband met een wedstrijd bij de orde 

van Sint Jan.  Ik mag in dit verband ook  André Bellens vernoemen.   

Wij behoren tot de genomineerden en duimen ! 

An, Kim en Colin zijn de drie mensen die in de mooiste periode van hun leven de verzuchting kennen 

er voor te gaan namelijk voor “Help Madagascar” in een omgeving waar ontberingen de hoogmis 

zijn,  luxe onbekend en de gezondheid  kwetsbaar. 

Elke Euro die ik stort beste mensen wordt door An bewaakt zoals fort Knox elke kilo goud bewaart.   

Tot slot…. Er is een zekere chemie tussen An en mij wat ik als verzamelaar onderken dat zij de 

verwondering kent bij het zien van grafisch werk. 

Ik mag nu een achttal prenten tonen van gravure Hedwig Pauwels. Buiten veel disciplines van kunst is 

hij een topfiguur in diepdruk  met aquatint. In het buitenland heeft hij een grote plaats bekomen in 

het pantheon van de ex libriskunst (meer dan 1000). 

De etsen zijn een moeilijke discipline, moeilijk en omslachtig te drukken en wordt in spiegelbeeld 

geëtst. Het is deels uniek en kent beperkte drukken. Elke vergissing is fataal. 

Mag ik An deze ets aanbieden van Hedwig Pauwels als hommage en herinnering aan Madagascar. 

Haar werk voor Fauna en Flora, haar inzet voor Help Madagascar en “last but not least” Ivoloina Park 

is tot model uitgeroepen van de parken in Madagascar. 

U ziet uitgebreid de Baobabs bomen zoals rijzende kathedraalzuilen, U ziet de lemuur in verband met 

haar doctoraatsthesis en tot slot twee mooie lieve hoofdjes van HELP. 

Deze ets is als steun te koop voor 70 Euro gedurende de receptie natuurlijk integraal voor 

AnFoundation. 

 Ik dank u    IRMA BOLLEN   


