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Dit boek is onderdeel van de serie
‘Van klein tot groots’, waarmee
kinderen én volwassenen de
levensverhalen ontdekken van
belangrijke vrouwen uit de
wereldgeschiedenis. Elk deel laat
zien hoe een klein meisje met een
grote droom opgroeide tot een
sterke vrouw met grootse ideeën.

(Ixelles, 4 mei 1929 Tolochenaz, 20 januari 1993)
Naast filmster en een schoonheids- en
stijlicoon was Audrey Hepburn vooral
een vrouw die de wereld veroverde
met haar toewijding. Haar bescheiden
en menslievende levenshouding
leidde ertoe dat ze ambassadrice
werd voor UNICEF en kinderen hielp
in de meest hulpbehoevende landen
ter wereld. Voor het werk dat zij
verrichtte zal iedereen ter wereld
haar eeuwig dankbaar zijn.
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Kleine Audrey was een lief, vrolijk meisje
dat in Arnhem woonde. Ze wilde later
ballerina worden, of misschien wel actrice.

Op een dag, onderweg naar
balletles, zag Audrey soldaten
op straat. Het was oorlog.
Families werden uit hun huizen
gehaald en weggebracht met treinen.
Zelfs kinderen.

In de oorlog hadden Audrey en de andere kinderen heel weinig te eten.
Ze hadden vaak honger en Audrey werd daardoor erg ziek.

