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VOOROP  EEN  KLEINE  LEVENSLOOP van mijn petekekind, AN BOLLEN. 
 

Als  An niet aan het studeren was deed ze vrijwilligers werk. 
18 Jaar oud trok ze naar Ecuador met A.F.S. Dit was niet vanzelfsprekend,een andere cultuur, 
levenswijze en taal. Het lag in haar levenslijn dieren verzorgen,bestuderen en 
observeren.Buiten de contreien van Alken,b.v. schildpadden in Cyprus, Italië en Tunesië,op 
de Galapagos eilanden,het Walhalla voor natuurliefhebbers. 
In Zanzibar en in San Diego bewonderde ze ’t dolfijnen ballet. 
Ooit verzorgde ze zeehonden in Pieterburen bij de beroemde Lenie ’t Hart. 
Verder in Bologna kwam verzorging van verwaarloosde dieren. 
Ze doctoreerde in Madagascar over de lemuren.Haar nieuwe biotoop bestond uit vijf  
hulpen, enkele tenten, geen communicatie, geen douche, geen zacht bed ( geen Auping).  
Linten in de bomen als wegwijzer,geen g.p.s.  Soms weerklonk uit een tentje opera muziek, 
samen beluisterd met bio broer Giuseppe DONATI. 
’t Gaat er om ’t ontzeggen van de cellosuites van Bach,wat we samen nog beleefd hebben 
gespeeld door  YO-YO-MA. Ook het ontzeggen van de wereldcreaties van Anne Theresa de 
Keersmaeker,enz., enz. 
Al gauw nam ze medicijnen mee, geleverd  door Mama en Papa, voor de zieke autochtonen. 
Na werk in Yemen en Thailand,waar ze haar weerbaarheid goed kon gebruiken,belandt ze 
terug in Madagascar en werkt  voor de  NGO Madagascar Fauna Group. 
 
Wat An goed begrepen heeft is het  ETHISCH  RESPECT  voor alle volkeren,anders is de 
wereld niet leefbaar. NOVALIS zegt :  “ alle geslachten behoren aan de aarde “. 
Ieder van ons heeft verantwoording op alles,ondanks verschillen hebben we veel gemeen. 
Ik denk ook dat mensen gered worden door hun passies.Daar ligt ook bij veel mensen hun 
missie.Ook bij  An. Zij bezit een niet te voorspellen weerbaarheid en uithouding waar velen 
het voor bekeken houden. 
Ze ontzegt zich de carrière in ’t westen, ze wil iets betekenen voor de medemens ZONDER 
persoonlijk gewin. 
 
Paul Valery zegt : “ Wat af is,is niet gemaakt “. 
Wat An doet is nooit gedaan. Zij is een deel van het geheel.Succes najagen kent ze niet. 
De enige doorgever van alle giften aan AN  FOUNDATION is An. 
De vrienden KIM en COLIN ontmoet ze wekelijks,de weesjes ook. 
DE VEERKRACHT VAN HET KIND DIENT OM TE OVERLEVEN. 
 
Het is zeker een kleinschalige “ foundation “ met grootschalige gevolgen. 
Elke euro wordt uitvergroot  en is zeer,zeer welkom. 
 
Eerder zei ik al : de wereld is haar dorp,de inwoners haar gelijken, fauna en flora dwingen 
haar respect af en ze werkt deels aan het behoud van dit alles en nu sinds een jaar aan 
                                                AN  FOUNDATION. 
                                                                       Wij danken u, An 
                                                                       Uw Godmother, Irma. 


