
Ter herinnering aan 

Dora Even 

Dora werd geboren op 27 februari 1933 in 
Losser. Zij was het vijfde kind en groeide 
op 1n het gezin van uiteindelijk elf kinderen 
Haar kindeqaren lijken 1n het licht van haar 
verdere leven nog vrij zorgeloos. Zij kon 
goed meekomen op de lagere school. 
Haar jeugdjaren veranderen volkomen als 
zij epileptische aanvallen krijgt, vermoede
lijk naar aanleiding van een val uit de laad 
bak van een rijdende vrachtauto. De ge· 
zinsleden proberen zoveel mogelijk rake· 
ning te houden met het veranderde en 
soms moeilijke gedrag van Dora. Als dit 
niet langer meer kan, wordt noodgedwon
gen gezocht naar andere voorzieningen. 
De ouders, maar vooral moeder heeft het 
er moeilijk mee. Na een tijdlang komt Dora 
weer naar huis. Nooit voor lang, want op 
nieuw is het nodig dat Dora in een tehuis 
wordt opgenomen. Zo verblijft Dora achte1 · 
eenvolgens in Beltrum, Heel, Z1>-!kenhu1s 
Enschede, Venray, Deventer, Wilp en de 
Losserhof 

In al die jaren blijft ze kontakt onderhouden 
met haar familie. In het weekend is ze wis
selend bij broers en zussen en op het ou
derlijk adres. "Heb ik mijn best wel ge
daan?" vroeg ze dan bij het vertrek. Ze wil
de het anderen graag naar de zin maken, 
maar kon dat vaak alleen binnen haar ei
gen vaste patronen Zij besefte haar handi
cap. "Stond ik maar in jullie schoenen" 
zuchtte ze wel eens. 
Dora moest haar eigen levensweg gaan. 
Geen gemakkelijke weg. De overstap van 
de ene woonplek naar de andere moet 
haar zwaar gevallen zijn. Ook de overstap 
naar de ouderdom. Zij werd steeds afhan
kelijker van anderen en kon op den duur 
niet meer op eigen benen staan. 
De laatste tijd gaf ze vaker aan dat ze niet 
meer verder kon. Op 7 januari 1997 is zij 
overleden en op 1 o januari daaropvolgend 
hebben we haar begraven op het R.K. 
Kerkhof te Losser 

Voor al uw blijken van medeleven en be
langstelling betuigen wij u onze oprechte 

dank. 
Familie Even 


