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Ze werd geboren als een van de oudsten in een 
gezin van 14 kinderen. Het was vanzelfsprekend 
dat ze de kleding van haar broers en zusters naai
de. Dat kon ze heel goed. Heel wat uren heeft ze 
achter de naaimachine doorgebracht. In de tweede 
helft van haar leven specialiseerde ze zich in het 
breien van jurken, truien, vesten enz., waarbij ze 
geen enkel patroon, hoe moeilijk ook, uit de weg 
ging. Het aantal dat ze gebreid heeft, valt zelfs bij 
benadenng niet te schatten, want ze breide niet al
leen voor haar eigen zes kinderen, maar ook voor 
vele anderen. Ze heeft het n1et gemakkelijk gehad. 
maar ze werd door vader altijd op handen gedra
gen. Ze had een introverte natuur en werd op het 
eind van haar leven geplaagd door depressies. 
Toch kon ze ook intens genieten: 's morgens in 
ochtendjas ging ze eerst in de tuin naar de bloe
men kijken. Ze zei nooit zoveel maar wat ze zei was 
wei direct to the point. Ze hield ervan om 's avonds 
nog wat te wachten met het licht aandoen, want ze 
moest even schemeren, zoals ze het zelf noemde, 
terwijl ze genoot van het uitzicht aan de Wijnberg
seweg 20. Dan kon ze ook heel goed luisteren. 
Goede herinneringen bewaren we aan Sinterklaas 
en Kerstmis: Wat had ze een plezier in het beden
ken van gedichtJeS en cadeautjes. We zijn trots 
op de manier waarop ze de bibliotheek van het 
ziekenhuis opzette en verzorgde, jarenlang. Van 
kamperen hield ze niet, maar de auto en de 
caravan zag ze helemaal zitten. AnJO bij Lugano 
was een geliefde vakantiebestemming en toen de 
caravan weg moest, ging ze met plezier naar 
Fuengurola. Ze zal in onze herinnenng blijven voort
leven als een lieve en bezorgde moeder. 

Voor uw belangstelling zeggen wij u hartelijk dank. 
Familie Slot 

Doetinchem, maart 1998 


