
Mijn naam is Marian Fonville uit Oss 

Herinneringen aan Suus 

Suus, je wilde geen kanker geen borst minder en geen operatie, je wilde een 
feestje. 

Suus en ik….er was een klik. 
Wij hadden samen steeds dat feestje, tijdens onze werkzaamheden. 
Ik woon en werk in Oss als fysiotherapeut en was bezig met een project om de zorg 
thuis meer te ondersteunen. 
Je kwam op mijn pad via een tip van mijn projectmaat uit Amsterdam die met jou op 
cursus had gezeten en erg enthousiast was over jou. 
Zo ontstond ons eerste contact. 
Twee jaar geleden tekenden wij een contract om samen te gaan werken aan het 
vernieuwen van de website Samen Beter Thuis. Deze website geeft adviezen voor 
het kunnen zorgen voor elkaar. We hadden 130  instructie filmpjes gemaakt, die 
volgens jou zeggen extreem praktisch waren, en die moesten de wereld in en daar 
ging Suus voor zorgen. Ha 
Al doende kwamen we erachter dat mijn praktijk in het gebouw zat waar je opa en 
oma hadden gewoond, de Sterrebosflat, en dat je nota bene in Oss op school had 
gezeten en dat je ouders in Schaijk woonden, en bevriend waren met een vriendin 
van mij. Nou zeg, toevallig…! 
Dat je creatief was bleek al uit de offerte.  
Inspireren, Co-Creëren en Realiseren in de bedrijfstitel van Suus.nl.  
Als  pakkende kop:  Zelfstandig, voor elkaar. Dit beschreef precies wat de bedoeling 
was!  
Deze twee woorden beschreven ook jouw eigen persoonlijkheid. Ik vond in jou een 
gedreven gepassioneerde medeonderneemster. Zelfstandig, maar er zijn voor 
elkaar …..en tegelijkertijd voor je gezin, die regelmatig door het beeld heen 
sprongen als wij gingen skypen. Of je vertrok ineens omdat ze gered moesten 
worden uit de modder. 
We werkten met hetzelfde vuur, echt vanuit de bedoeling om informatie gratis te 
delen via internet en toegankelijk maken voor iedereen die voor elkaar wilde zorgen. 
Vooral Samen! En een beweging op gang brengen….. 
We moesten natuurlijk eerst jouw werkmethode volgen. Inspiratie en 
cocreatiesessies bij mij op de praktijk. De kinderen werden bij je ouders gedropt in 
Schaijk en jij kwam met een hele doos kleurtjes om alle wilde plannen goed te 
documenteren. Die kleurtjes waren bij ieder belangrijk overleg je standaard 
gereedschap.  
We werden door de buitenwereld er voortdurend op gewezen dat we geld moesten 
gaan verdienen. Maar in jou vond ik een  medestander die geld ook niet van belang 
vond.  
Je had er overigens alle vertrouwen in dat het schip met geld zou komen en in het 
komend succes. Want daar waren we het beiden wel  over eens. Dat Samen Beter 
Thuis gewaardeerd moest worden vanwege de toegevoegde maatschappelijke 
waarde. De maatschappij moest anders gaan denken en sociaal ondernemerschap 
belonen. Het zaadje was geplant. 



April 2016 belde je. Je had een wild plan Je wilde de opleiding sociaal ondernemen 
van Nyenrode gaan volgen en je kennis inbrengen voor Samen Beter Thuis. Je 
moest het dezelfde dag nog beslissen. Wij waren zeer enthousiast. Jij startte in mei. 
Ik kreeg dan regelmatig cynische of enthousiaste appjes over de lesstof en de 
medeleerlingen. 
We appten veel. Je bezigde vaak het woord lol en de afsluitende krachtterm Ha. Die 
termen hebben we vorige week nog gedeeld. Ik kon namelijk appen dat VGZ 
zowaar een sponsorbedrag voor Samen Beter Thuis had. Ha! 
Tot diep in de nacht hadden wij enorme discussies over de website die we samen 
aan het bouwen waren.  
Om 23.30 als alle familieleden naar bed waren, dan gingen wij los via de skype. 
Je nam me mee aan de hand in ICT land en Social media land. Ik leerde over 
scrum, wordpress,  googledrives, spreadsheets. Suus had humor, was direct, 
creatief en daadkrachtig. 
Ik moest van jou ook gaan twitteren. In twitter was de wereld een dorp. Een week 
later kreeg ik hierover een pakketje met de post: het boek “durf te doen” .  Dat werd 
mijn lijfspreuk als ik onzeker was. En daarom sta ik hier. 
We bezochten samen de zorg en ICT beurs, gingen in gesprek met grote 
organisaties, hadden strategiebijeenkomsten en legden vele supergoede contacten, 
afsluitend met lekkere lunches. 
Juni 2016 organiseerden we een bijeenkomst op het gemeentehuis in Oss. Met 
allemaal hotemetoten, Jij hield een goede presentatie en ging stevig in discussie 
met wethouders, en hoogleraren. 
Ineens was na de vakantie vorig jaar de energie weg. 
23 september 2016 stuurde je mij een app dat het goed mis was.  
Toch trokken we samen op om de opleiding in Nyenrode af te sluiten. We oefenden 
samen voor de finale. 
Ik filmde je uitspraken die zo typerend waren dat we ze hier willen delen. 
https://youtu.be/21LachZBoMw 
https://youtu.be/MR6dx8RtW5w 
 
25 november 2016 kreeg jij je diploma sociaal ondernemen van Nyenrode. 
 
Na een zoektocht van mij voor opvolging van jou, kwam ik dit voorjaar na veel 
dwalingen toch weer bij jou uit. Ik waande je halfdood, maar je fietste de halve stad 
door om samen te vergaderen met je kleurkrijten erbij, met een lekkere lunch. We 
besloten weer samen op te trekken zolang als jij dat zou kunnen, in je eigen tempo. 
Van het voorschot kocht je meteen een stel nieuwe laarzen waar je verliefd op was.  
 
Op jouw eigen prachtige website eniseen staat:  Samen Werkt het!  Dat heb ik met 
jou heel sterk ervaren.  
We zullen in  jouw geest en met jouw energie verder gaan: inspireren, co- creëren 
en realiseren en zo het feestje blijven vieren. 
 

https://youtu.be/21LachZBoMw
https://youtu.be/MR6dx8RtW5w

