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Hoe moeilijk het ook is te aanvaarden, dat 
Sabien er n1et meer is, een grote troost blijft 
de herinnenng aan haar. 
Zoals Zij leefde voor de mensen die ze liefhad 
en waardeerde. De zorg en tederheid voor 
Rens, Luc en Nice, zullen ons altijd bijblijven. 

Zoals een regenboog 
zo kleumJk en intens 
zo is ook onze liefde 

eerlijk en onbegrensd. 

Sabien, wat moet ik in enkele woorden over je 
zeggen? Het is een bijna onmogelijke opgave. 
Ik zou met al die kle1ne dartele dmgen wel een 
boekwerk kunnen vullen. Een levensboek, met 
pijn en vragen, maar ook met enorme wils
kracht, warmte, tederheid. 
Je was een perfect1on1ste en streefde naar wat 
voor een mens vaak net niet haalbaar is. Wat 
dit betreft was Je een mens van uitersten . 
Je ging tot aan de grens. Dit maakte je levens
weg niet eenvoudig, maar wel diepgaand, be
wogen en intens. Je had zoveel gevoel voor 

kleur en harmonie. Je kon zo genieten van de 
warme energieke zonnestralen, nadat je je ge
meten had met de woeste hoge golven van de 
zee. Dartelend en springend kon Je opgaan in 
het fantastische kinderspel, maar ook de stilte 
kon je boeien .... met een glaaSJe wijn en de 
dieren om je heen Mede door JOU was ons huis 
een echt thuis en het is samen zo goed ge
weest. 
Gezellig samen-zi)n 1n de famihekrmg -zondags 
bij opa en oma- het deed je zo goed. Je kon er 
haast met meer van loskomen. Ook had je een 
bijzondere band met de natuur, met de d1eren. 
Einden hebben we gef1etst door de avondsche
mering. Onze tuin was je trots. In het voorjaar 
kon je het hart er echt aan ophalen. 
Samen hebben we als gezin geleefd, geliefd 
en gelachen. Samen ZIJn we door de nodige 
dalen gegaan, maar ook wijzer geworden aan 
het leven. De grote kracht lag vaak in het ge
wone: 'huisJe, boompje, beestJe! 
In die vele kleine goede dingen, d1e ons nooit 
meer af te nemen zijn en die we zuinig in ons 
hart bewaren. 
Sabien bedankt voor al wat je was; voor alles 
wat je ons aan warmte gegeven hebt. 

Vergeten zullen wij je niet! 

Maunce 


