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l bu meninggal dunia di tcngah anak-anak dan cucu-cucunya. lbu sen
ang sckali dikelilingi dèh anal..-anal..nya dan ibu merasa bcrbahagia. 
lbu berada di dalurn penghidupan ) ang terharu sekali. 
Berangkm dari negara panas yang terci.nta kc l'\cgeri Belanda. Ibu 
mencari pcnghidupan untuk hari depan. pcngharapan ibu ada sesuatu 
hari dcpan yang hcrbahagia untul.. anak-anal..nya. 
Baru datang l..e Nederland bapa l..ami meninggal dunia. dan ibu berada 
didalam keputusan asa. Karèna kehilangan ini bcrat sekali. ibu harus 
sendiri mcrawatkan 5 anak-anaknya yang masih kecil. 
Adakah sesuatu kckuatan yang ibu dapat untuk berhidup terus? Kami 
berpikir. hahwa ibu mcnd<tpat kekuatan ini. Karèna ibu hidupnya den
gan baik hati dan optimisti~. lbu percaya sekali atas pertolongan 
Tuhan Yang Maha Esadan ibu sa bar ju ga. 
lbu senang sckali berkurnpul di dalam kcharmonisan. lbu terlebih suka 
rumahny<t penuh dengun anak-anak dan cucu-cucu. lbu menikmati dan 
membanggakan anak-anaknya. 
Kami mclaksanakan. bahwa anak-anak mempunyai sesuatu nènèk 
yang mcngasih kcgirangan. cinta dan kcgembiraan. Sesuatu peringatan 
dengan berberapa macam kehuday<tan. dan kami berterima kasih kepa
da ibu. Unn1k l..ami penyakitan AILheimer ini. sebctulnya pen)akitan 
yang tidak adil. Kami ingin bahwa ibu hidup biasa dan gampang. 
Kami masih ingin men1kmati dari ibu yang halu-,, molèk dan pribadi
nya. Tctapi tidak ada harapan lagi. 
lbu mengabil penghidupannya -,ebagai kedatangannya. dan mengasih 
spesial keisihan di dalar11. 
Terima kasih ibu. 
Kami cinta dan tidal.. pcmah melupal..an pada mu. 
Selamat jalan. 

Anak-anak dan cucu-cucu. 
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~1ammic is temidden \an haar kinderen en kleinkinderen ingeslapen. 
Omringd te Ltjn door haar kinderen dat wilde ze altijd graag: ;o kon 
het gelukkig zijn. 
:-.1am heeft een zeer bewogen leven gehad. Het \ertrek uit haar wanne 
moederland om cider' een ont.eker be~taan op te bouwen. in de hoop 
dat hierin een gelukkige toekomst voor haar kinderen vcrscholen lag. 
De dood \·an OnLe vader kort na aankomst in ~edcrland bracht grote 
wanhoop. Ontheemd moest mam dit verlies verwerken en tegelijker
tijd alleen 7orgcn \Oor 5 kleine kinderen. 
Wat geeft een mens de kracht om door te gaan? Wij denken dat h<tar 
~til Ie krachten voortkomen uit onbegrensd lief te kunnen hebben. haar 
optimistische kijk op het leven en rotsvast vcrtrouwen dat met behulp 
van God. Allah of Tuhan. het wel goed zou komen. Sabar. 
Mam was erg gesteld op samenzijn in hannonie. Het liefst had ze het 
hub vol met kinderen en kleinkinderen. Ze kon enom1 genieten van 
haar kleinkinderen en was trots op ze. Wij realiseren ons steeds meer 
hoe waardevol het was dat on7e kinderen een oma hadden die haar 
sporen van wannte. genegenheid en vrolijkheid wist achter te laten. 
Sporen van het besef dat je meerdere culturen meedraagt en dat je daar 
dankbaar voor moet zijn. Alzheimer was in onze ogen een onrecht
vaardige ziekte ook al weten wc dat de rechtvaardigheidsvraag in deze 
kwestie~ nooit ~pech. Wc hadden het haar zo gegund dat ze bewust 
kon blij\ en genieten nu haar leven wat gemakkelijker werd. Wc had
den 1elf nog graag van deLe Lachte. charmante en sterke pcr-;oonlijk
heid willen genieten. Het mocht niet langer 10 zijn. 
~tam nam het leven 1oah het kwam, gaf het een speciale innllling en 
\\Î't het \ errijkt aan on' door te ge\ en. Terima kasi lbu. Wij houden 
'an je en wllen je nooit vergeten. 
Goede reis. 

Kinderen en kleinkinderen. 


