
Herinnering aan 

Saskia Maria Theresia 
van Wanrooij -Peters 

• 19-07-1967 t 28-06-1996 

Lieve Saskia, 

Je was zo levenslustig, niets was je teveel, 
begaan met het leed van andere mensen. Eén 
en al bezorgdheid. 

Een jeugd die je vol vrolijkheid hebt doorge
bracht, een steun en toeverlaat voor een hele 
grote kring mensen, maar vooral je naaste fa
milie. 

Je hield niet van kromme zaken, je was altijd 
recht door zee. In het verenigingsleven was je 
ook een graag geziene vrouw. Je inzet voor het 
jongerenkoor en de volleybal waren enorm. 
Je gaf er alles voor, wat je vasthield liet je niet 
gauw weer los. 
Je werk deed je ook met veel plezier, jarenlang 
bij Auto Bleeker een vertrouwd gezicht. 
Bij jou zat het hem vooral in de kleine dingen, 

een vriendelijk gebaar of een kleine attentie. 
Als je ergens heen ging waar ook naar toe, 
bracht je altijd een kleinigheidje voor ons mee. 
De vakanties gingen steevast naar Zwitserland: 
je geliefde land, de hoge bergen, de smalle 
paadjes met het hoge gras erlangs. Dan kon je 
echt genieten, je leefde er enorm naar toe. 
Je hield van geborgenheid, alleen zijn kon je 
niet, altijd mensen om je heen, alles draaide 
om de gezell igheid. Met name de weekeinden 
waren voor jou hèt moment van samenzijn, za
terdags met je kleine mam, Gènia, en Mauro 
naar de stad, je hoefde niets te kopen, dat was 
niet belangrijk. 
Een geweldige toekomst had je nog voor je. 
vol met plannen voor je gezin. want op 1 sep
tember 1994 kreeg je Mauro, hij was alles voor 
je, een heel nieuw leven brak voor je aan, vol 
zorgzaamheid en liefde. Maar kort heb je van 
hem kunnen genieten, hij zal je vreselijk mis
sen. Hij zal weten hoe een geweldige moeder 
je was. 
Het leven is veel te kort geweest voor jou. Op 
de vraag waarom, zal niemand ooit een ant
woord kunnen geven. Een geweldige leegte 
blijft plotseling achter, maar in gedachten blijf 
je altijd bij ons. Altijd. 

Eric 


