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Ter nagedachtenis aan· 

Wim Brandehof 

Wim is geboren als de jongste uit een gezin 
van vijf kinderen . Na zeven liefdevolle , maar 
intensieve jaren thuis, was Wim de eerste 
mannelijke bewoner van de Losserhof. Dertig 
jaar lang heeft hij hier met veel plezier door
gebracht. 

Wim hield van een duidelijk en overzichtelijk 
leven waarin hij en zijn washandje onafschei
delijk waren . 
Zowel Pa als de groepsleiding waren een grote 
steun voor hem. Viel er een schakel uit zijn 
leven weg , dan was hij ontregeld. Dan werd 
zijn karakter goed zichtbaar en liet hij ons 
merken dat we iets in zijn ritme van leven 
waren vergeten . 
Elke ochtend vertrok hij met veel plezier naar 
de activiteitendienst. Hij hield van gemak en 
liet zich dan ook maar al te graag met de buurt
bus vervoeren . Had hij na afloop nog geen 
zin om naar huis terug te keren dan moest je 
erg creatief zijn om hem zover te krijgen. 
's Middags maakte hij graag een ritje in de 
ponykar. Hij zat dan in kleermakerszit op zijn 

eigen vertrouwde "plekkie". Bij terugkomst 
was hij pas bereid binnen te komen als de 
kar weer uit zijn gezichtsveld was verdwenen. 
Speciaal waren voor Wim de bezoekzonda
gen . Dan ging hij met Pa en Ma naar het 
ontmoetingscentrum om daar van twee gla
zen cola te genieten. Één van hemzelf en één 
van Pa. Ondeugend was hij ook. Soms kon 
je , als je goed oplette , aan z'n gezichts
uitdrukking zien dat er iets stond te gebeuren 
en moest je wel heel snel zijn om het te voor
komen. 
De laatste maanden liet zijn lichamelijke ge
zondheid hem dusdanig in de steek dat hij niet 
meer zo van zijn leven kon genieten als eer
der. Op zijn eigen manier gaf hij aan dat hij 
niet meer kon . 
Wim waar je ook bent, je blijft altijd in onze 
herinnering. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van Wim, willen wij u graag bedan
ken. 

Pa en Ma Brandehof en kinderen 
Groepsleiding Pollermarke 6 

Losser, 19 juli 2000 


