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Een sterke vrouw is van ons heengegaan. Oranda wa s een persoonlijkheid , 
die mensen met openheid ontmoette en verbond over de grenzen van ras, 

ge loof en politiek heen. Haar posi tieve kijk op het leven, ook in zware tijden, 

zorgde voor veerkracht, vooruitgang en ontwikkel ing. Dat had een aanste

kelijk effect op ons en haar omgeving. 

Haar jeugd was warm en geborgen, ze groeide als jongste op in een hecht 

gezin, in Hengelo. Haar twee oudere broers waren haar grote voorbeeld, ook 
in mogelijkheden . Zij was van mening dat zij als meisje recht had op dezelfde 

scholing als haar broers en dus ging ze naar de Mulo. Ze leerde daar drie 
talen, waar ze haar hele leven met veel plezier gebru ik van heeft gemaakt . 

De oorlog heeft op haar, als puber, een groot effect gehad. Als 18-jarige heeft 

ze extreem genoten van de bevrijding. 

Vriendinnen voor het leven ontmoette ze in Vlodrop waar ze werkte in een 
kindertehuis. In het heilige jaar liftte ze met vier vrouwen naar Rome. Ze ging 

bij de padvinderij en werd Ake la. Dit bracht haar op het liefdespad, bij het 
kampvuur ontmoette ze haar Johnny. 

Gedwongen door woningsnood, bouwden zij en John hun eigen nestje, 
huisje Wasa Wasa in Lonneker, waar ze na hun huwelijk gingen wonen . 

Ze was gelukkig, Godelieve en Gudule werden geboren en het buiten
leven met andere jonge stellen gaf haar een gevoel van samen zijn en 

onafhankeli jkheid. Ook lag hier de ba sis van loodgietersbedrijf Laarhuis, dat ze 

samen hebben opgebouwd, John de buitendienst en Oranda de binnendienst. 

In ve rband met de groe i van het bedrijf t rok het jonge gezin in bij de ouders 

.van John, aan de Steenweg in Enschede. Daar werden Annemarie en Tom 

geboren. 

De democratisering van de jaren '60 gaf Oranda, ondersteund door John, 
de ruimte om maatschappelijk actief te worden . Ook wijzigde hun visie op 

opvoed ing in deze jaren. Er werd hard gewerkt en in het weekend was er 

tijd en ruimte voor familie en elkaar. Lange boswandelingen en vakanties 

verbond het gezin en waren waardevol le momenten waar de teugels werden 

losgelaten. 

Moeilijke jaren volgden door zorgen om Godelieve, die haar geluk niet kon 

vinden. Na veel strijd en inspanning koos zij er voor om haa r leven te beëin
digen. Het gezin bleef in ontreddering achter. 

Oranda vond steun in haar rotsvaste geloof en gaf dit grot e verlies vorm door 

haar gevoelens te benoemen en anderen aan te moedigen dit ook te doen. 

Daarmee heeft ze het gezin opnieuw verbonden en heel hecht gemaakt. 

Oranda zelf stond vanaf dat moment nog meer open voor ieder ander. Een 
aantal jaren later waren Oran da en John weer in staat om uitgebreid feest te 

vieren. Met familie, vrienden en anderen vierden zij hun 30-jarige huwelijk 

en het succes van hun bedrijf. 

In 1987 overleed haar John, veel te vroeg en na een ziekbed van een jaar. 
Het verlies van haar levenspartner had grote impact op Oranda. Na vee l 

verdriet gaf zij vervolgens weer krachtig richting aan haar leven. Zij haalde 

naar HAVO-diploma, maakte vele reizen naar o.a. Australië en Jeruzalem, 
bezocht musea en theaters en zette zich politiek in voor de wijk Bothoven, 

het CDA en de allochtone vrouwen in Enschede. 

Met open armen en veel warmte en begrip ontving Oranda haar schoon

kinderen, zij wa ren direct onderdeel van haar gezin . Zij genoot van de 

gezellige avonden en weekenden samen, waarin altijd een wijntje werd 
gedronken en veel werd gediscussieerd. 



De komst van haar kleinkinderen maakt e haar intens gelukkig. Bezig zijn 

met hen vond ze geweldig en gaf haar voldoening. Zij paste op, bedacht 

spelletjes en toneelstukjes, zette leuke wandelroutes uit en nam hen mee 
naar de speeltu 'n. Ze vond het heel belangrijk dat haar kleinkinderen 

vooral ondeugend waren. De bezoeken aan kinderen en kleinkinderen waren 

ontelbaar. 

Begin 2000 verkocht Oranda het mooie huis met grote tuin aan de 

Espoortstraat, om terug te gaan naar haar eerste woonwijk in Enschede, 't 

Ribbelt. Ze betrok een klein, maar sfeervol appartement in De Papillen aan 

de Floraparkstraat, met uit zicht op Roberskom. 

Enke le ja ren later we rd helaas de ziekte van Alzheimer bij Oranda ge

constateerd. Ondanks haar kracht nam haar sterkt e en haar controle op 

haar leven af. Dat was niet makkelijk voor haar. Uiteindelijk werd ze in 2009, 
volgens haar eerder aangegeven wens, opgenomen in verpleeghuis 

Bruggerbosch. Ook in Bruggerbosch gaf ze, ondanks haar beperkingen, 

duidelijk aan hoe zij vond dat er met haar omgegaan moest worden en hoe 
zaken geregeld moesten worden. Tom en M arian waren in deze tijd haar 

grote steun. 

Na rui m zes jaar van liefdevolle, wa rme en gedu ld ige verzorging door de me
dewerkers en vrijwilligers van Bruggerbosch heeft Oranda nu eindelijk haar 

rust gevonden. 

Wij de len graag met u haar levensmotto: 
"Geniet van het leven, je bent er maar even/' 

Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven. 

Gudule en Guus, 

Annemarie, 

Tom en Marian 

en kleinkinderen 


