Crèche "Les Petits Fleuristes" krijgt een nieuwe naam
als eerbetoon aan Andrée Geulen, heldin van het verzet
Brussel, 10 december 2021 - Andrée Geulen is een heldin uit de Tweede Wereldoorlog. In 1942 sloot
deze onderwijzeres zich aan bij een clandestiene organisatie van 12 jonge vrouwen die erin slaagden
meer dan 2000 Joodse kinderen, waarvan er velen in de Marollen woonden, te verbergen en te
redden. Op deze Internationale Dag van de Mensenrechten wil de Stad Brussel haar eren door een
crèche in de Marollen een nieuwe naam te geven. De crèche "Les Petits Fleuristes" heet voortaan
crèche "Andrée Geulen".
1942. Andrée Geulen was dan 21 jaar oud. Ze gaf les op een Brusselse school. Haar leerlingen
noemden haar "Mademoiselle Andrée". In die tijd hielden de nazi's razzia's op Joodse kinderen in de
Marollen. De lerares merkte al gauw dat haar leerlingen met gele ster verdwenen. Vanuit haar
verontwaardiging sloot ze zich aan bij het verzet en vervoegde ze de Afdeling voor Kinderen van het
Joods Verdedigingscomité (JVC). Haar rol? Kinderen ophalen van ouders die om hulp vroegen en ze
naar een veilige geheime plek brengen. Samen met de andere vrouwen van deze clandestiene
organisatie slaagde Mademoiselle Andrée erin meer dan 2000 Joodse kinderen te redden.
Vandaag woont Andrée Geulen in Elsene. Dit jaar vierde ze haar 100e verjaardag. Een crèche in de
Marollen draagt nu haar naam, als eerbetoon aan haar heldendaden. "De nieuwe naam voor de crèche
"Les Petits Fleuristes" is een eerbetoon aan heldin Andrée Geulen en aan haar strijd tegen racisme en
onrechtvaardigheid, maar het is ook een manier om in herinnering te brengen, bij jong en oud, welke
belangrijke rol deze verzetsvrouwen hebben gespeeld bij het redden van duizenden kinderen, met
name hier in de Marollen", zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind. Op de Internationale
Dag van de Mensenrechten besloot de Stad Brussel dan ook hulde te brengen aan een van haar
heldinnen.
Er zal een gedenkplaat komen te hangen in de crèche in de Sint-Theresiastraat 7, 1000 Brussel. "Wij
zijn zeer ontroerd dat de Stad Brussel een van haar crèches naar mama heeft genoemd. Voor ons is
het ook een manier om haar strijd actueel te houden en de huidige en toekomstige generaties te laten
zien dat het altijd mogelijk is om op te komen tegen onrechtvaardigheid", besluiten Anne en Catherine
Herscovici, de dochters van Andrée Geulen.
Wilt u graag meer weten over Andrée Geulen, bekijk dan de reportage van Canvas.
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