
Ter herinnering aan 

Els Smits 

Els is geboren op 14 augustus 1965. 
Els was de twaalfde in de rij van de familie 
Smits. Els gmg als kleuter naar de school 
Zonnehuis in Oldenzaal. 
De nonnen van het Klooster hebben nog een 
tijdje geprobeerd haar te leren lezen en 
schrijven maar dat was erg moeilijk voor Els. 
Haar zus Jolanda mocht ook vaak mee, die 
vond dat niet zo leuk, maar Els vond het 
geweldig dat haar zus mee ging. Daarna ging 
ze nog een tijdje naar de EST in Oldenzaal. 
Els was altijd erg emotioneel Vooral bij de 
serie Het Kleine Huis daar huilde ze totdat 
het afgelopen was. 
Als er iemand huilde dan huilde ze altijd 
mee. Als ze bij iemand was of iemand bij 
haar en die ging weg dan huilde ze ook. het 
liefst wilde ze dat iedereen bij elkaar was. 
Na school ging ze werken bij de sociale 
werkplaats De Schakel. 
Ze vond het daar niet zo leuk. In 1993 
overleed haar moeder en ging ze samen
wonen met haar toenmalige vriend. 

Toen dit niet meer zo lekker liep is Els m 1995 
bij haar zus Jolanda gaan wonen. Toen is ze 
ook gaan werken op de LosserHof. Hier had 
ze het erg naar haar zin. 
In de pauze's kwam ze geregeld Freddy van 
Buiten tegen en bloeide de oude liefde weer 
op. Freddy kende ze ook al van haar 
schooltijd op de EST. Begin 2000 ging ze dan 
ook samenwonen in het huis van Freddy en 
bleef met heel veel plezier werken op de 
losserHof. In het begin ging ze elke dag op 
fiets naar haar werk. later ging ze met de bus. 
Alles ging prima totdat ze in Mei 2012 steeds 
buikpijnklachten kreeg. Na verschillende 
onderzoeken en zieken huis opnames mocht 
ze toch weer naar huis. Helaas kon dat niet 
meer bij Freddy omdat ze erg verzwakt was 
en slecht begon te lopen. 
Met behulp van de LosserHof hebben we een 
huis gevonden aan de Sportlaan in Losser 
waar meerdere mensen met een 
verstandelijke beperking wonen met 24-uurs 
begeleiding. Helaas mocht ze hier maar viJf 
dagen wonen en werd ze met spoed weer 
opgenomen in het ziekenhuis waar ze op 
24 oktober 2012 is overleden. 

Els is 47 jaar geworden. 




