
Lieve Floris, 

Wat was het fijn dat je bij ons was. 



Ter nagedachtenis aan Floris Tuinte. 

Floris werd geboren in ziekenhuis Stadsmaten in Enschede 
op 14 november 1980. Hij is overleden op 12 juli 1993 in 
Medisch Spectrum Twente te Enschede na een verkeers
ongeval. De eerste jaren woonde Floris samen met papa en 
mama en later ook met Willem en Anne, aan de Waanders
straat in Haaksbergen. Hij had daar veel vriendjes en had 
daarom veel moeite met het verhui zen naar Hengevelde. 
Maar na een paar jaar had hij ook hier zijn draai gevonden. 
Hij ging graag met zijn vriendjes op de fiets naar het zwem
bad, maar veel vaker was hij alleen met zijn trein, lego, 
de computer of speelde met Willem, Anne en Maarten. 
Hij was actief en verdiende graag wat geld met het bezorgen 
van kranten en folders en besteedde dat aan CD's, zijn trein 
of aan een kadootje voor iemand anders . Veel tijd zat hij op 
zijn fiets om zo maar eens naar de oma' s, andere familie of 
vrienden te gaan. Hij stapte van zijn fiets als hij in de natuur 
ie ts bijzonders opmerkte. Floris was de laatste weken met 
hem typerend enthousiasme druk met het afscheid op 
school, de musical, de jeugddriedaagse en zijn overstap naar 
het Assink in Haaksbergen. Op vrijdag 9 juli 1993 fietste 
hij , na schooltijd , naar Haaksbergen om even van zijn eigen 
gel d een CD te halen. Op weg terug en vlak bij hui s, kreeg 
hij een ongeluk. Wij hebben, samen met het medi sch team 
van de intensive care van Medisch Spectrum Twente, Floris 
mogen helpen in zijn wanhopige strijd. Deze strijd hebben 
wij op maandag 12 juli jl. moeten opgeven. F lori s was 
een spontane en open jongen met altijd goede zin. 

Wij noemden hem dan ook vaak ' vrolijke Hendrik.' Hij was 
trots en stoer, maar o zó bezorgd en gevoelig. Hij genoot 
ervan de grootste te zijn en nam de kleineren graag mee 
achter op zijn fiets. Hij was intussen mama in lengte voorbij 
gegroeid en zei dan vol trots tegen papa: " ik haal jou ook 
nog wel in." Floris leeft verder in onze gedachten en in ons 
hart. Wij zijn blij te weten dat Flori s voor zoveel mensen 
een vriend is geweest. 

Vriend 
je hebt iemand nodig 
stil en oprecht 
die als het erop aan komt 
voor je bidt of voor je vecht 
pas als j e iernand hebt 
die met je lacht en met je grient 
dan pas kun je zeggen: 
'k heb een vriend. 
(Toon Hermans) 

Voor de vele blijken van medeleven na het ongeval en 
overlijden van Floris en alle goede gesprekken die we 
hebben gehad, zijn wij heel dankbaar. Ook wij hebben geen 
woorden voor het verlies van Floris. Tenslotte hopen wij 

van harte dat wij ook na het overlijden van Floris dezelfde 
fijne contacten met u mogen hebben als in het verl eden. 

Hengevelde, juli 1993 

Anneke, Tonnie, 

Willem en Anne Tuinte. 


