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Ter herinnering aan 

Carlo Primo Monasso 
- Calla -

echtgenoot van Toos Sars 

• 8 mei 1912 Bocholt (Duitsland) 
t 6 mei 1997 Doetinchem 

Pa werd geboren in een groot Italiaans 
gezin, dat de kost verdiende in het terrazzo
werk. Daarom trokken zij van ltalié naar 
Duitsland en kwamen uiteindelijk in Neder
land terecht. 
Binnen het gezin sprak men "furlan• en leef
den de Italiaanse tradities voort. Daarbuiten 
groeide vader op temidden van de Aaltense 
1eugd en werd Nederland hem al snel ver
trouwd. 
Na zijn schoolople1d1ng werd hij uiteindelijk 
vertegenwoordiger, waarbij hij voorgoed z11n 
hart verpandde aan "Biscuit- en Chocolade
fabriek Victoria" te Dordrecht. Hij was een 
aktieve man met humor, altijd eerlijk en 
hulpvaardig Zijn normen en waarden lagen 
vast in het katholieke geloof. 
Intussen was hij op 38-jarige leeftijd zover 
gekomen dat hij afstand kon doen van zijn 
familie thuis. 
Hij koos voor Toos Sars en zij trouwden in 
1950. Z11 kregen vier kinderen: Wim, Carlo. 
Annette en Marijke. 

Op de Hoop aan de Torontostraat ontstond 
een hecht buurtleven en met de familie heb
ben we veel plezierige uitstapjes beleefd. 
Rond 1960 raakte pa, door zijn gedreven
heid in zijn werk overspannen en moest 
wte1ndelijk het werken opgeven. Ma heeft 
hem ook in deze moe1li1ke 1aren onvoor
waardelijk gesteund. 
Pas vanaf de pensioengerechtigde leeftijd 
kon hij met hart en ziel genieten van zijn 
vrije tijd. "Ik heb een heerlijke oude dag~'. 
heeft hij vaak tegen ma gezegd. Daarb11 
genoten ze samen ook van de vijf klein· 
kinderen en bleef hij tot z'n 80e nog volop 
aktief rond huis en tuin Door duizend-en
één dingen gaf hij blijk van zijn zorg voor 
ons allemaal. 
In november '92 werd hij op Tenerife getrof
fen door een ernstige hersenbloeding waar
na hij helaas was aangewezen op verzor
ging in het verpleeghuis. Hoewel h1J op 
momenten zi1n situatie met scherpte doo.r
zag, schikte hij zich bewonderen~waard1g 
en behield hij zijn humor en waard1ghe1d. 
Toen hij al z1in levenskracht gegeven had 
stierf hij, net voor zijn 85e ver1aardag en 
kreeg hij welverdiende rust. 

Het was zijn tijd - wij zullen hem missen. 
Zijn zorg voor ons blijven wij voelen. 

Wij bedanken allen die door vriendschap, 
zorg en aandacht z11n leven verrijkt hebben 

Toos, kinderen en kleinkinderen 


