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Met dank aan al het verzorgend personeel
alsook het beste aan alle bewoners van Tangram.

Bedankt voor uw medeleven bij dit afscheid.

www.uitvaartdewulf.be Hansbeke 09-371 52 95 



Aandenken aan onze liefste zus en “Tangrammer” Rita.

Reeds op zeer jonge leeftijd ruilde jij ons ouderlijk huis 
in voor een permanent verblijf in het M.P.I. Heilig Hart 
te Bachte-Maria-Leerne.

Daar werd je met veel liefde en zorg opgenomen bij 
de leefgroep Schatteboutjes en was je vlug bekend als 
“onze Bloem van Bachte”.

Naderhand verhuisde je naar Noorderlicht waar jij je 
ontpopte tot een vrolijke meid die hield van onder 
andere zwemmen en op kamp gaan.

Bovendien werd je gaandeweg steevast gekenmerkt 
door jouw typische, uitbundige en aanstekelijke 
schaterlach.

Na Noorderlicht kwam je terecht bij de leefgroep 
Lievelingen en ondertussen had je vele harten 
veroverd met jouw levenslust.

Andere kwaliteiten waren jouw gevoel voor ritme en 
muziek alsook, en niet in het minst, jouw gezonde eetlust.

Ondanks jouw enthousiasme stelde jij 
je “alleen”- momentjes erg op prijs en liet dat ook 
duidelijk blijken.

M.P.I. werd D.V.C. en tenslotte belandde je bij de 
leefgroep Tangram, waar je eveneens vele mooie jaren 
mocht beleven.

Echter de afgelopen 2 jaar moest, maar bleef je 
meermaals vechten, tegen je verzwakte gezondheid, 
en zodanig kranig dat je, onlangs met alle broers en 
zussen nog kon genieten van een fantastische en 
gezellige namiddag. 

Helaas bleek dat een intens moment van opflakkering, 
dat we nog lang zullen koesteren, waarna je toch veel 
te vroeg en onverwacht van ons heen ging.

Maar samen met alle verzorgend personeel gaan we 
ons alleszins en minstens zeker jouw gulle lach her-
inneren, in het besef dat we jou maximum comfort 
geboden hebben om … jou uiteindelijk vredig te 
kunnen laten rusten!

Guy, Marc, Lily, Annie & Chris,
onze partners en onze kinderen


