
Eveline en Reginald FOUQUET – CHAMORRE
Paul FOUQUET
Micheline FOUQUET haar kinderen

Elke en Diederik ANNYS – RATHÉ
Amélie en Elouise

Niels en Stephanie ANNYS – SERRUYS
Keith en Oona

Bieke Annys
Nicholas FOUQUET 
Axelle FOUQUET haar klein- en achterkleinkinderen

De families SALLIAU – FOUQUET en POTIER – COMMINNE

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de aula van crematorium Polderbos, Grintweg 120 te Oostende
op vrijdag 22 oktober 2021 om 10.30u, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Bredene-Priorij, in familiekring.

Speciale dank aan huisartsenpraktijk Groenendijk en haar thuisverpleging.

Rouwadres: Familie SALLIAU – FOUQUET, Groenendijkstraat 89, 8450 Bredene                           Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Bredene - T. 059 32 16 91     •      Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21

Liefste mama, liefste Marraine,
a Belgian girl with an English heart

and the voice of a nightingale
Een gouden hart voor iedereen van ons

Een vrouw van geven
van vechten en nooit opgeven

Je kon als geen ander verhalen vertellen
alsof je leven uit een film kwam

en wij waren aan je lippen gekluisterd
Je gezin, kinderen en kleinkinderen waren je pride and joy

Know that we will miss you so much, for the love, 
the support and the warmth you gave us

You will forever be in our hearts

Lieve Marraine, vandaag vieren we je leven, een leven zoals wij
nooit hebben gekend. Van vluchten voor de oorlog en in
Engeland opnieuw starten, van verlies maar ook van liefde. Van
een meisje met een gouden hart tot een liefdevolle
overgrootmoeder. Je leven had je liever in Engeland
doorgebracht, het land van je dromen. Gelukkig vond je in
Bompa een partner  die ook na zijn eerste reis naar Brixham
head over heels verliefd werd op jouw beloved England. De vele
verhalen die we hoorden van je leven spraken als kind en
kleinkind tot de verbeelding. We hebben ook vele reizen samen
gemaakt. Brixham, Poulseur, Senonchamps en Benidorm zaten
diep in je hart, en dat heb je ook aan ons meegegeven. 
Sweet Marraine although we parted, we know that we will meet
again, don’t know when, don’t know where, but we know we
will meet someday.

Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Gisèle Salliau
Weduwe van Adelin Fouquet

Liefdevolle moeder van Eveline, Paul en Micheline

Super (over)grootmoeder van Elke, Niels, Bieke,
Nicholas, Axelle, Amélie, Elouise, Keith en Oona

Geboren te Oostende op 30 januari 1932 en

rustig ingeslapen in het AZ Damiaan te Oostende

op 13 oktober 2021.


