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  OOwwnneerr//ffoouunnddeerr  ooff  SSmmaarrtteerrSScciieennccee  

  CCoommppaannyy  DDiirreeccttoorr  ffoorr  CCrreeddaabbiilliiuuss  LLttdd  

  MMSScc  eeaarrtthh  sscciieenncceess,,  ccuumm  llaauuddee  ((ddiissttiinnccttiioonn))  

  FFoorrmmeerr  AAssssoocciiaattee  EEddiittoorr  ffoorr  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  ooppeerraattiinngg  UUSS--bbaasseedd  

GGeeoocchheemmiiccaall  SSoocciieettyy  

  FFoorrmmeerr  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  ffoorr  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CChheemmiissttrryy  ((aanndd  

TTooxxiiccoollooggyy))  SSeeccttiioonn  ooff  tthhee  RRooyyaall  NNeetthheerrllaannddss  CChheemmiiccaall  SSoocciieettyy  

((KKNNCCVV))  

  FFoorrmmeerr  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  aanndd  mmeemmbbeerr  ooff  sseevveerraall  ccoommmmiitttteeeess  ffoorr  tthhee  

NNIIMMFF  ffoouunnddaattiioonn,,  aa  nneettwwoorrkk  ooff  wwoommeenn  iinn  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  

  GGrraadduuaattee  ooff  ““TTaakkiinngg  tthhee  LLeeaadd””  ((NNCCFFEE--aaccccrreeddiitteedd  aaddvvaanncceedd  lleeaarrnneerrss  

ccoouurrssee  iinn  ccoommmmuunniittyy  lleeaaddeerrsshhiipp,,  TTaakkeePPaarrtt  ccoonntteexxtt  PPoorrttssmmoouutthh  CCiittyy))    

  BBeeccaammee  lloonngg--tteerrmm  ttaarrggeett  ooff  ssoo--ccaalllleedd  ssaaddiissttiicc  ssttaallkkiinngg,,  iinncclluuddiinngg  eexxtteennssiivvee  hhaacckkiinngg    

  DDeevveellooppeedd  eexxtteennssiivvee  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  ootthheerriissaattiioonn  ((iinncclluussiivviittyy  aanndd  ddiivveerrssiittyy  iissssuueess  aass  wweellll  aass  

tthhee  rroollee  ooff  nneeuurroosscciieennccee  ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  bbiiooeetthhiiccss  aanngglleess))  aass  aa  rreessuulltt,,  bbuutt  

aallssoo  bbeeccaauussee  sshhee’’ss  bbeeeenn  aa  mmiiggrraanntt  ffrroomm  tthhee  EEUU  iinn  EEnnggllaanndd  ssiinnccee  tthhee  eenndd  ooff  22000044  

  HHaass  pprreevviioouussllyy  lliivveedd  iinn  tthhee  UUSSAA  aanndd  ddoonnee  ffiieellddwwoorrkk  iinn  sseevveerraall  EEUU  ccoouunnttrriieess  

  

IInn  11999977,,  sshhee  sseett  uupp  aa  ssmmaallll  bbuussiinneessss  iinn  AAmmsstteerrddaamm  wwiitthh  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteeaamm  ooff  aassssoocciiaatteess,,  

wwoorrkkiinngg  ffoorr  cclliieennttss  wwhhoo  ddeevveelloopp  aanndd  uussee  sscciieennccee  &&  tteecchhnnoollooggyy  kknnoowwlleeddggee..  HHeerr  mmaaiinn  aaiimmss  wweerree  ttoo  

ddoo  iinntteerreessttiinngg  wwoorrkk,,  ssuuppppoorrtt  hheerrsseellff  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  ooff  hheerr  cclliieennttss..  SShhee  lleeaarrnneedd  aa  lloott  iinn  

tthhee  pprroocceessss..  AAnnyyoonnee  wwhhoo’’ss  ssttaarrtteedd  aa  bbuussiinneessss  kknnoowwss  tthhaatt  iitt  aauuttoommaattiiccaallllyy  ccoonnffrroonnttss  yyoouu  wwiitthh  yyoouurr  

oowwnn  wweeaakknneesssseess  aanndd  ffoorrcceess  yyoouu  ttoo  ddoo  ssoommeetthhiinngg  aabboouutt  tthheemm,,  bbuutt  yyoouu  aallssoo  lleeaarrnn  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  dduurriinngg  

pprroojjeeccttss..  

  

AAnnggeelliinnaa  iiss  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  eennvviirroonnmmeennttss..  PPrriioorr  ttoo  bbeeccoommiinngg  aa  sscciieennttiisstt,,  sshhee  wwoorrkkeedd  iinn  

ttoouurriissmm  &&  hhoossppiittaalliittyy  iinn  AAmmsstteerrddaamm..  SShhee  ggrreeww  uupp  iinn  aa  rreettaaiill  bbaacckkggrroouunndd..  HHeerr  ppaarreennttss  hhaadd  lliittttllee  mmoorree  

tthhaann  aa  pprriimmaarryy  sscchhooooll  eedduuccaattiioonn  aanndd  sshhee  iiss  tthhee  eellddeesstt  ooff  tthhrreeee  ddaauugghhtteerrss..  SShhee  ggrraadduuaatteedd  mmaaggnnaa  

ccuumm  llaauuddee  ((ggrreeaatt  ddiissttiinnccttiioonn))  ffrroomm  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll,,  wwiitthh  aa  sscciieennccee  ppaacckkaaggee  tthhaatt  ccoonnttaaiinneedd  ffoouurr  

llaanngguuaaggeess..  IInntteerr  aalliiaa,,  sshhee  llaatteerr  ttooookk  aa  ccoouurrssee  iinn  ffrreeee--llaannccee  jjoouurrnnaalliissmm  aanndd  ggaaiinneedd  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  

EEnngglliisshh  llaaww..  

  

SShhee  iiss  hhiigghhllyy  vveerrssaattiillee  aanndd  fflleexxiibbllee,,  bbuutt  bbeeccaammee  hhaammppeerreedd  bbyy  aa  ccoonnttrroolllliinngg  aanndd  iinntteerrffeerriinngg  

bbeehhaavviioouurraall  pphheennoommeennoonn  ccaalllleedd  ““ssaaddiissttiicc  ssttaallkkiinngg””  ((aallssoo  kknnoowwnn  aass  ““rreesseennttffuull  ssttaallkkiinngg””))..  TThhiiss  

mmoottiivvaatteedd  hheerr  ttoo  ssttaarrtt  lleeaarrnniinngg  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  aabboouutt  ddiivveerrssiittyy  aanndd  iinncclluussiivviittyy  iissssuueess..  SShhee  tthheenn  wwrroottee  aa  

bbooookk  aabboouutt  tthhee  nneeww  eeuuggeenniiccss  aanndd  aannootthheerr  oonnee  aabboouutt  ootthheerriissaattiioonn..  SShhee’’ss  ppeennnneedd  ssoommee  ffllaasshh  ffiiccttiioonn  

aass  wweellll..  SShhee  kknnoowwss  aa  ffeeww  tthhiinnggss  aabboouutt  rreehhaabbbbiinngg  bbiirrddss,,  aa  jjoouurrnneeyy  tthhaatt  sshhee  bbeeggaann  iinn  tthhee  UUSSAA  iinn  tthhee  

11999900ss..  SShhee  lloovveess  ccooffffeeee..  
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