
In haar kinderjaren is mam een aantal keren verhuisd met het 
gezin. Zo heeft ze ook op De Horst, bij de Leigraaf, gewoond. 
De Leigraaf is te zien op de voorkant van dit kaartje. Ze was 
ook veel te vinden op de Galgenhei in de Kamp. Daar woonde 
haar oma en mam ging dan helpen in de moestuin. 

Ook heeft ze thuis veel voor de jongere kinderen moeten 
zorgen, omdat haar moeder ziek was. Op haar 18e is ze 
getrouwd en kreeg ze haar eerste kind. De tweede volgde vier 
jaar later en in die periode woonde ons gezin her en der in, 
bij oma of bij zussen en broers van pap. Ook daar heeft ze 
iedereen verzorgd. 

Daarna kregen mam en pap een eigen huis en werd hun derde 
kind geboren dat helaas maar acht maanden heeft geleefd. 
Dat verdriet is nooit meer weggegaan.

Het leven was niet gemakkelijk voor mam, maar ze zette altijd 
door. Ze was altijd bezig en ze ging ook nog buitenshuis werken 
tot dat, ze door haar gezondheid, niet meer kon.

Op haar 36e werd ze oma van haar eerste kleinkind en er volg-
den er nog twee. Ook haar achterkleinkinderen heeft ze mo-
gen zien. 

Ze is 86 jaar geworden. Haar lichaam was op en ze was al 
achttien jaar alleen. Het was goed. Ze wilde niet meer. Haar 
wereld werd ook steeds kleiner. Na een kort verblijf op 
Kalorama is ze daar rustig ingeslapen. Daar zijn we dankbaar 
om en we zijn ook dankbaar voor wat ze voor ons deed.

Mam, op dezelfde dag als ons pap, ben je achttien jaar na 
hem van ons heen gegaan.
Rust nu zacht, mam, oma en overgrootoma.

Ter herinnering aan 
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Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en voor 
uw blijken van medeleven.
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