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Dag An, vertel eens iets over jezelf.
Mijn naam is An Paepe. Ik woon in Brugge en werk mee aan meer duurzame mo-
biliteit voor het provinciebestuur West-Vlaanderen. Mijn job sluit naadloos aan 
bij een van mijn grootste hobby’s: � etsen. Als ik dan nieuwe plaatsen of routes 
ontdek en wat leuke foto’s kan maken, is mijn � etstocht helemaal geslaagd. 

Wat doe je nog zoal in je vrije tijd?
Naast gaan � etsen, ben ik dol op reizen. Mijn 
favoriete reisbestemming is Griekenland. 
Daar kan ik me echt ontspannen dankzij het 
zonnige weer, de rijke geschiedenis, gezellige 
dorpjes, vriendelijke mensen en heerlijk eten. 
De mediterrane keuken is een feest voor een 
vegetariër als ik. Vanuit mijn enthousiasme 
voor het land volg ik al 5 jaar les Nieuwgrieks. 
Een echte uitdaging!

Verder lees ik graag en vaak zelfs een paar 
boeken tegelijkertijd. Ik heb net Papyrus uit-
gelezen van Irene Vallejo, over de boeiende 
geschiedenis van het boek. Een werk dat ik zeker kan aanraden. 

In het gamma � ctie verkies ik boeken met een vleugje humor. Momenteel lees 
ik The Marriage Bureau for Rich People van Farahad Zama. Een aanrader vind ik 
The Hundred Year Old Man who Climbed Out the Window and Disappeared van 
Jonas Jonasson. Heerlijke humor! 

Ik kijk graag naar � lms en ben dan ook een fan van de Natuurpunt Film op zon-
dag in Cinema Lumière. Dit jaar heb ik erg genoten van Onze Natuur. Ik hoop 
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dat deze prachtige � lm meer respect zal 
teweegbrengen voor de natuur. Wat goed 
dat er zoveel aandacht naar is gegaan in 
de media. 

Ken je Natuurpunt al lang?
Natuurpunt is toch wel een van mijn favo-
riete organisaties. Gronden opkopen en 
beheren lijkt me een prima strategie om ze 
te vrijwaren van nog meer verlies aan fau-
na en � ora. Daarom ben ik al jarenlang lid.

Enkele jaren geleden verscheen er een 
oproep in De Spille om dit ledenblad rond 
te dragen en zo mee te werken aan een 
jaarlijkse besparing van zo’n 5.000 euro 

portkosten. Dat leek mij een prima klus en daarom heb ik me hiervoor meteen 
aangemeld. Ik heb te weinig kennis over de natuur en voor beheerwerken voel 
ik mij evenmin geschikt. Ik ben blij dat ik op die manier kan bijdragen aan de 
werking van Natuurpunt. Ik vind het maar een kleine moeite en dankzij deze 
postronde ontdekte ik al verschillende straten en plaatsen in Brugge.

Meteen een oproep aan de andere leden: vrijwilliger zijn kan op uiteenlopende 
manieren!

Bedankt An, dankzij jou en vele andere De Spille-bedelers kan NP Brugge heel 
wat geld besparen.


