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Augusta Chiwy is geboren op 6 juni in Belgisch Congo en 

gestorven op 23 augustus 2015 op 94 jarige leeftijd. Ze kreeg 

twee awards op 24 juni 2011: Orde van de Kroon (Belgiê) en 

op 12 december 2011 de Civiele Award voor Humanitaire Hulp 

dienst (USA). 

Augusta, een dochter van een Belgische dierenarts uit 

Bastogne die getrouwd was met een Congolese vrouw, werd 

op 6 juni 1921 geboren in het Belgische Congo . Ze keerde op 

negenjarige leeftijd terug naar België. In 1940, toen ze 19 jaar 

was ging ze naar Leuven om een opleiding tot 

verpleegkundige te volgen.  

Op 16 december 1944 keerde Augusta terug naar haar familie 

in Bastogne om Kerstmis te vieren , Op dat moment was 

Bastogne nog redelijk veilig en in Amerikaanse handen. Daar 

zou enkele dagen later veranderding in komen, toen de 

Duitsers de stad omsingelde in de slag om de Ardennen. Op 21 

december ging Augusta vrijwillig in dienst als verpleegster in 

de eerste hulp post van de 20ste Armored Infantry Battalion.  

Op 24 december 1944 werd de eerste hulppost getroffen door 

Duitse bombardementen. Er vielen meer dan 30 doden 

allemaal gewonde soldaten, en verpleegster Renee Lemaire 

kwam hierbij ook om het leven. Augusta overleefde de aanval 

omdat ze dringend was weggeroepen om zwaargewonde 

soldaten te verzorgen in een aanpalend gebouw. Wel werd ze 

bedolven onder een invallende muur maar overleefde dit. 

Twee dagen later waren de gevechten voorbij. 

Na de oorlog trouwde ze met een Belgische soldaat en kreeg 

twee kinderen , ze werkte in een ziekenhuis dat 

gespecialiseerd is in het behandelen van ruggegraatletsels.  

Zeer zelden sprak ze over de oorlog, maar Martin King, een 

Britse historicus, bracht haar in de aandacht door zijn boek 

Voices of the Bulge . Martin King bezocht haar in een Brussels 

bejaardentehuis en bracht een boek over haar uit getiteld : De 

vergeten verpleegster . 

Ook Stephen Ambrose maakte in zijn boek Band of Brothers 

een verwijzing naar haar onder de naam Anna en die is ook te 

zien in de gelijknamige tv-serie.  In juli 2015 kwam er een 

documentaire film uit : op zoek naar Augusta : de vergeten 

Engel van Bastogne. Deze film won een Emmy Award. 

Op 29 augustus 2015 werd er een begrafenisplechtigheid 

gehouden aan het Mardasson in Bastogne waarna ze begraven 

is op de gemeentelijke begraafplaats van Bastogne . 
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