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Wim van Dongen is geboren 22 januari 1952 te 
Amsterdam . Op vier-jarige leeftijd emigreerde Wim 
met vader, moeder en zusje Willeke naar Zuid-Afrika, 
naar Sommerset-West. Hier zijn Arend-Jan en later 
Yvonne geboren. 
Lopen op blote voeten naar de Engelse school, met 

., · veel discipline en schooluniform, met de schoenen on
der de arm, is hem altijd bijgebleven. Ook spelen in de 
bush, waar je spannende dieren zoals slangen tegen
kwam vond hij fantastisch. 

Toen Wim 11 was remigreerden ze naar Nederland . 
Wat direct opviel waren de donkerrode huizen , dode 
bomen en de sneeuw die op de grond bleef liggen. 
Terug in Nederland kwamen ze na wat omzwervingen 
in Zwolle uiteindelijk naar de Olmenlaan in Berkum, 
waar moeder nu nog woont. 

Sporten heeft altijd een grote rol in Wim's leven 
gespeeld. Zijn favoriete sport werd rugby bij de club 
Drienerlo-Tex. Als kind had hij in Afrika al kennis 
gemaakt met die sport. Hij heeft hier uiteindelijk 15 
jaar het spelletje gespeeld. 
Na de rugby stapte Wim over op tennis, ook weer net 
zo fanatiek. Dit heeft Wim bij de tennisvereniging van 
Signaal gedaan. Daarnaast ook nog eens fitness op de 
vroege zaterdagochtend. 

In 1976 studeerde Wim af aan de HEAO te Enschede 
en in datzelfde jaar trouwden hij en Ine op 23 november 
voor de wet. Nadat ze zich een flat en bruiloft konden 

veroorloven volgde de kerkelijke inzegening in Enschede 
op 21 april 1978. In 1981 kochten ze een huis aan de 
Vechtlaan 27 te Hengelo. Wim ging werken bij Hollandse 
Signaal Apparaten. In dat jaar werd ook Bram geboren. 
In 1983 volgde Ivo en Jaap als laatste in 1987. 

De vakanties waren ook altijd belangrijk, eerst met z'n 
tweetjes naar Frankrijk en Zweden. Later met de jon
gens naar Zeeland. Toen de jongens wat ouder werden 
zijn Wim en Ine met vrienden en hun kinderen op va
kantie geweest naar Frankrijk, Italië en Friesland, een 
hele dierbare tijd. Tot ze een gezinsweek op een Zeil
school in Balk ondervonden. Iedereen was enthousiast. 
Er volgden meerdere weekjes, met als gevolg dat Wim 
en de jongens zelf zeilles gingen geven. Er volgden zeil
vakanties met z'n vijven op verschillende boten door 
Friesland, Waddenzee en IJsselmeer. Later zeilden Wim 
en Ine alleen, genietend van de vrijheid, met een Valk 
door Friesland. 

Thuis kon Wim zich ontspannen door in zijn eigen 
bush, de tuin , te werken en met z'n allen te barbecuen. 
Verder was werken achter de computer zijn grootste 
hobby. 

In 2005 zijn ze nog een keer naar Frankrijk geweest, elke 
avond ergens anders het tentje opzetten. Dat werd de 
laatste vakantie. Eind 2005 werd kanker geconstateerd 
en volgde een intens jaar met dokteren, hoop, liefde, 
kracht en verzorging. Het einde was onafwendbaar en 
iedereen ging er op zijn eigen manier mee om. Wim op 
een bijzonder sterke wijze en daardoor heeft hij het tot 
een intense liefdevolle tijd gemaakt, waarvoor Ine en de 
jongens hem dankbaar zijn . Ook hebben we veel steun 
van familie en vrienden gehad.Overtuigd dat zijn sterke 
ziel doorgaat sluiten we hem voor altijd vol liefde in ons 
hart. 


