
Maison de convalescence du Zoute 

    	 		 			 			 			
 			Het kader staat hier al, enkel de foto ontbreekt ...

U kan ons hierbij helpen.

Indien u over foto's (scans) beschikt van deze
kolonie dan kan u deze opsturen naar Martine Vermandere.

Indien u niet over een scanner beschikt, dan doen wij
het werk voor u. U kan de foto's opsturen
met de post, wij scannen die en bezorgen u
de foto's terug.

Adres: Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 GENT

Alvast bedankt!Â   			 			

 			 			 			 		 		 			 			 			

 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			

 			 			 			 			 			

 			 			 			 		 	   Adres     Knokke [deelgemeente van Knokke-Heist, gemeente in arrondissement Brugge - BE]        Bestaansperiode
  1919-[1922]   Oprichter    Koningin Elisabeth   Logistieke organisatie   Å’uvre de la Maison de convalescence du Zoute  
Korte situering                    In mei 1919 werd door de secretaris van de koningin, de heer Graux, en de heer Vivian
Phelips, eigenaar van een villa in Knokke, een overeenkomst voor drie jaar gesloten betreffende de huur van de villa.
Bedoeling was om in de villa kinderen te ontvangen die na de oorlogsontberingen een verblijf aan zee nodig hadden om
hun zwakke gezondheid te herstellen. In oktober 1919 ontving men de eerste veertig kinderen. Dokter Neelemans uit
Brugge was verantwoordelijk voor de recrutering en de behandeling van de kinderen. De kinderen mochten geen
besmettelijk ziekten hebben. In 1922 meldde dokter Neelemans dat veel kinderen er verbleven voor de duur van de
grote vakantie. Isabelle Ramy was directrice van de villa.         Bronnen  Koninklijk Archief, Archief PrivÃ©secretariaat
koningin Elisabeth, 189 en 807, Dossier Å’uvre de la Reine,  Maison de convalescence Knocke-Le Zoute, Rapport du 20
janvier 1922.  
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