Volkomen onverwacht is Theo Mariano de Calouta op 17 april overleden in het ziekenhuis in Bali. Via
deze nieuwsbrief informeren wij de ontvangers van de Naluri Nieuwsbrief over dit verdrietige bericht.
Met veel pijn in ons hart en verslagenheid, maar
ook vervuld van mooie herinneringen, hebben wij
het bericht ontvangen van het plotselinge
overlijden van

Theo Mariano di Calouta
Hij werd 66 jaar en overleed op 17 april
jongstleden in zijn geliefde Bali.
Wij kennen Theo als een positieve en
optimistische man, die het beste uit het leven
wilde halen.
Stichting Giri Asih Nederland is hem veel dank
verschuldigd, omdat hij zich iedere dag
belangeloos inzette voor ons kindertehuis in
Pohsanten. Ook heeft Theo de vele
vrijwilligers met raad en daad bijgestaan bij
de Balinese gebruiken en gewoonten.
Onze gedachten gaan uit naar iedereen die
Theo heeft gekend in Nederland en
Indonesië. Wij wensen zijn familie, vrienden
en bekenden ontzettend veel sterkte bij het
dragen van dit verlies, in het bijzonder zijn
partner Gert, die met hem een nieuw leven
had opgebouwd in Bali.
Namens het bestuur Giri Asih Nederland
Peter ten Cate – voorzitter

Wat is er gebeurd?
Theo voelde zich onwel, moest braken en is naar het ziekenhuis vervoerd. Daar konden ze hem niet meer helpen. De
exacte doodsoorzaak is dan ook niet bekend.
Het lichaam is vervolgens opgebaard in het mortuarium in het nabijgelegen Negara.
De kinderen van het tehuis hebben een altaar gemaakt
met zijn laatste foto erop. Er wordt in stilte samen
gekomen. Iedereen kan ook een woord in het schrift
schrijven.

De datum van de crematie is vastgelegd op dinsdag 24 april 2018.

Nederland/ Dordrecht
Ook in de omgeving waar Theo vandaan kwam, is zijn overlijden hard aangekomen. Theo was in de omgeving
Dordrecht zeer bekend en geliefd. We krijgen veel reacties en vragen.
Zo vragen klanten van de Bruna Winkel in Sterrenburg, vaak
bekenden en naasten van Theo en Gert, of er hier in Nederland ook
een gelegenheid komt om afscheid te nemen van Theo. Wij nemen
dit als bestuur in overweging.
In het Algemeen Dagblad (editie Dordrecht) is er een artikel
geschreven door journalist en
vriend André Oerlemans.
Bijzonder is daarnaast dat
Theo de Rooij, een vroegere
medewerker in de boekhandel
van Gert en Theo, als molenaar
‘zijn’ molen De Vrijheid in
Schiedam voor Theo in de
rouwstand heeft gezet.

Korte geschiedenis van Theo
Mariano di Calouta werd op 29 mei 1951 geboren in Soerabaja in Indonesië en kwam in 1958 met zijn oom en tante
met de Johan van Oldenbarnevelt aan in Amsterdam.

Uiteindelijk kwam hij met zijn familie in Dordrecht terecht. Na het
gymnasium ging hij geneeskunde studeren, maar hij studeerde af als
leraar Engels en Frans. Hij werd vervolgens leraar.
Theo en Gert hadden lange tijd een boekwinkel, Jeka in Dubbeldam. In
2012 verkochten zij hun boekenwinkel en vertrokken zij naar Bali om
nabij het kindertehuis te gaan wonen.

De vele foto’s van Theo temidden van de groep laten zien dat Theo hier een heel mooie tijd heeft gehad.
Hoe verder?
Gert heeft al
aangegeven dat het
werk in Bali te
belangrijk is om
ermee te stoppen.
Ook het bestuur in
Nederland wil nu
door gaan. Hoe we
dat gaan doen
zullen we
binnenkort
bespreken.
Namens het
bestuur,
Joost van der
Stappen, secretaris
www.Giri-asih.nl
info@giri-asih.nl

