


Een dankbare herinnering aan 

Anna Dientje Bousché-Saffrie 
weduwe van Eduard Karel Bousché 

Geboren te Bandung op 17 november 1922 
Overleden te Losser op 9 mei 2012 

Onze moeder is geboren in Nederlands-India 
en het leek er eerst op dat ze in dat land oud 
zou worden. Maar na de Japanse bezetting 
veranderde de situatie voor Indo's met een 
gedeeltelijk Nederlandse afkomst. Moeder 
verhuisde met haar man Eduard en dochter 
Els naar Nederland. Nog op de boot werd Inge 
geboren en in Nederland volgden Charles, 
Yvonne, Jane en Ferdy. 

Het ging voorspoedig met ons gezin. Vader 
werkte op de Luchtbasis Twenthe en had daar 
een goede baan. In 1969 verhuisden we van de 
Lijsterbesstraat naar een mooie nieuwe wo
ning aan de Cato Elderinkstraat maar tijdens 
de verhuizing sloeg het noodlot onverbiddelijk 
toe. Onze vader overleed onverwachts. 

Het was voor onze moeder moeilijk zich over
eind te houden als alleenstaande vrouw in een 
land dat nog steeds niet echt het hare was 
maar ze deed haar best. Moeder ging regel-

matig mee op vakantiereizen naar de zon en ze 
deed graag mee aan allerlei activiteiten zoals 
bowling, bingo. zwemmen en volksdansen. En 
bovenal genoot ze van haar kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 

Haar verjaardagen waren altijd een groot fami
liefeest. Eerst bij haar thuis waar ze zelf zorgde 
voor heerlijk Indisch eten en later buitenshuis 
in combinatie met sport en spel. Het waren 
dierbare momenten. 

Moeder vond het belangrijk in haar eigen 
huis aan de Cato Elderinkstraat te bh1ven wo
nen maar toen dat niet meer kon omdat haar 
gezondheid verslechterde voelde ze zich ook 
prima thuis in verpleeghuis "Oldenhove". Een 
onverwacht laatste hoogtepunt was het weer
zien met familie uit lndonesie, een weerzien 
dat haar veel voldoening gaf. 

Wij zullen onze moeder nooit vergeten. 

Voor het medeleven, betoond na het over
lijden van Ans, wil len wij u hartelijk danken. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


