
 

Een onuitputtelijk en enthousiast mens is overleden 

 

TON RUIS 

overleed enkele dagen geleden op 94-jarige leeftijd, 

21 januari 2023 

 

 

Ton Ruis was tientallen jaren een actief bestuurslid van de Stichting Sahelp. 

Niets was hem te veel, niets was onmogelijk, altijd had of maakte hij tijd; tot 

midden in de nacht. 

Want vele jaren stond hij tijdens carnaval in de garderobe van de Fleur 

(tegenover het station), tot ver na middernacht. De opbrengst was immers 

voor Sahelp. En geen braderie zonder Ton Ruis. 

Twintig jaar heeft Sahelp in Oss en Heesch gecollecteerd. Wat niet had 

gekund zonder Ton (met Lies van der Heijden en Flip Morel). Maar er waren 

ook de batik kerstkaarten, die Sahelp jaarlijks in december verkocht. Ton 

werkte hard mee aan het maken en verkopen van die kaarten. En hij ging 

regelmatig ‘de boer op’ om fondsen te werven: bij Osse bedrijven en naar 

scholen om leerlingen (en hun leerkrachten) enthousiast te krijgen voor 

Sahelp. Menige Osse basisschool of school voor voortgezet onderwijs heeft 

dan ook actie gevoerd voor Sahelp. Ook het Brabants Lach- en Liedfestival 

had profijt van de inbreng van Ton; niet op de voorgrond, maar altijd met de 

handen uit de mouwen. 

De lijst van zijn activiteiten is onuitputtelijk (en daarbij op de achtergrond 

altijd gesteund door zijn vrouw Riek). Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

de gemeente Oss hem onderscheidde. Maar ook een koninklijke 

onderscheiding viel hem ten deel. 

Toen hij tachtig werd, vond hij dat zijn taak nu door een jongere moest 

worden overgenomen en trad hij terug. Maar hij bleef belangstelling houden 

voor het reilen en zeilen van Sahelp, en in het bijzonder voor de mensen in 

Burkina Faso. 

De leden van Sahelp zijn dankbaar voor het feit dat Ton zich in hun midden 

bevond en dat hij zo’n grote inbreng had en ons allen inspireerde. 


