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logsvluchtelingen en hun Britse 
gastgezinnen:
• Louis Vilain at  1 Rue d’Amster-

dam Ostend in 1919 (wife Angele 
children Alfred & Albert)

• Rachel Van Tourhaut of  2 Rue de 
l’Harmonie, Brussels (or her sis-
ters Bertha & Jeanne)

• Guillaume Minnoye of Korbeek-lo 
(children Francois, Louise, Renee, 
Joseph & Felix)

• Karl Jousseens De Laet of  Hou-
tembos by Vilvorden (children Jo-
seph, Edward & Adela)

• Georges Delahaye Lithographer 
of Tilly Hainault

Kent u familieleden of bent u zelf 
familie van deze Belgische oorlogs-
vluchtelingen tijdens de Eerste We-
reldoorlog? Dan kan u de Leintwar-
dine History Society contacteren 
via https://leintwardinehs.word-
press.com. 

Familieleden gezocht 
van Godelieve Devriese 
(zuster Mechtilde)
De zusters karmelietessen in Seoul 
(Zuid-Korea) zijn op zoek naar (le-
vende) familieleden van hun kloos-
terstichteres, Godelieve Devriese 
(Zuienkerke, 1889 - Noord-Korea, 
1950). Ze bereiden momenteel de 
zaligverklaring van Godelieve De-
vriese voor en zouden de familie 
graag hierover inlichten. Kent u 
familieleden of bent u zelf fami-
lie? Dan kan u ons contacteren via 
info@familiekunde-vlaanderen.be.

Foto van Godelieve Devriese.

Zomerafsluiter documentatie- en 
studiecentrum voor familiegeschiedenis
Het documentatie- en studiecen-
trum voor familiegeschiedenis te 
Merksem wordt gedragen door een 
vrijwilligersteam van onschatbare 
waarde, net zoals in elk documen-
tatiecentrum van FV overigens: 
mensen die stuk voor stuk hun 
steentje bijdragen aan een kwali-
teitsvolle opvang van bezoekers 
en een professionele ontsluiting 
en valorisatie van de collecties. 
Op zaterdag 3 september werd het 
topteam te Merksem in de bloeme-
tjes gezet met een hapje en een 
drankje. Het werd een gezellige na-

middag waarop men kon bijpraten 
en nieuwe toekomstplannen kon 
smeden. Daarnaast was het voor de 
nieuwe vrijwilligers een uitgelezen 
kans om de ‘oudgedienden’ wat 
beter te leren kennen. Lijkt het u 
ook wat om aan de slag te gaan als 
vrijwilliger in het documentatie- 
en studiecentrum voor familiege-
schiedenis of in één van de overige 
documentatiecentra van FV? Aar-
zel dan niet en neem vrijblijvend 
contact op via het nummer 03 646 
99 88 of via administratie@fami-
liekunde-vlaanderen.be.

Centrummedewerkers (v.l.n.r.)  
Lieven, Marc, Kris en Gerd snuisteren in genealogische literatuur.

Centrumdirecteur Jan Vanderhaeghe steekt zijn lof voor de centrummede-
werkers niet onder stoelen of banken.


