


t Ter nagedachtenis aan 

TREA DIJKSTRA 

Geboren 20 februari 1967 te Almelo. Overleden 21 
januari 1993 op de LosserHof. Op 25 januari d.a.v. na 
een gezongen uitvaartmis te ruste gelegd op het r.k. 

,>1rnrkhof te Vroomshoop. 

T rea was de jongste in een gezin met 2 oudere zussen 
die haar - zoals de ouders - met veel liefde en zorg 
omgaven. Hun hele leven draaide om Trea. Een zware 
belasting, maar ook iets wat ze voor geen goud hadden 
willen missen. 

Trea bezocht kinderdagverblijven en ZMLK-scholen. 
Trea, een levenslustig kind met blosjes op de wangen. 
Een beweeglijk kind dat van alles kon met haar lichaam 
maar ook snel vermoeid was. Een grappig kind, haa; 
spreken_ ondersteunend met veel gebaren. Heerlijk 
e1genw1Js, maar ook de vrolijke clown die de stemming er 
in bracht. 

Een moeilijke dag voor haar ouders was 8 februari 1978 
toen Trea naar de LosserHof kwam. Doch niet helemaal: 
want wel 100 dagen per jaar was Trea bij haar 
ouders.thuis of op de camping. 

Zo ontstond er een samenspel tussen ouders en 
LosserHof, waar Trea ook wel eens van profiteerde. 
Heel slim wist zij grenzen af te tasten, tot ze thuis of door 
de groepsleiding werd terug gefloten. Ze wist dingen te 
regelen, mensen tegen elkaar uit te spelen en beet te 
nemen. Ze wist woorden handig te verdraaien en kon 
geweldig fantaseren. 

Thuis was Trea alleen, op de losserHof met anderen 
met wie ze rekening moest houden. Ze ging graag naar 
huis, maar ook weer graag terug naar de losserHof. 

Al lang wisten we datTrea niet oud zou worden. T rea zelf 
ook wel een beetje. Met zijn allen zijn wij blij dat Trea zo 
mocht ontslapen. Niet onderweg of met iets bezig, maar 
rustig in haar bed. 

Missen zullen we haar allemaal. De LosserHof omdat ze 
zo vrolijk was, zo'n contact legde op de groep. Men zal 
er moeten wennen aan een leegte langer dan een 
weekend naar huis. Haar familie zal haar missen, omdat 
ze met alles zo blij was en zo genoot van het leven. Blij 
ook dat haar leefpatroon met vader en moeder tot het 
einde toe hetzelfde bleef. Zo was het goed. Of zoals haar 
moeder een dezer dagen zei: We geven Trea nu te:ug 
aan degene die als enige weet wat het beste voor ons is, 
zonder Wie ik niet kan leven: mijn Rots in de branding. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Dijkstra 


