Ik wil niet de rijkste man op het kerkhof zijn ….
Gedurende 35 jaar hebben wij met veel lief en weinig leed intensief met elkaar
samengewerkt. Diepbedroefd en hevig ontdaan maken wij daarom het overlijden
bekend van onze goede vriend en zakenpartner

ARTHUR SMID
Stomapionier en Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Vlaardingen, 6 november 1950

Breda, 21 juli 2017

Arthur Smid was stomaverpleegkundige in hart en nieren en heeft zijn hele
werkzame leven gewijd aan het welzijn van mensen met een stoma.
Hij heeft dat binnen drie verschillende bedrijven kunnen doen. Per 1 januari 2016 is
Arthur met pensioen gegaan, om nog jaren te kunnen gaan genieten. Dat was hem
helaas niet gegund, want Arthur wist pas sinds half mei van dit jaar dat hij
leverkanker had en nog maar kort te leven had. Slechts één week voor zijn dood
kreeg Arthur thuis nog een ridderorde opgespeld door de burgemeester van Breda,
vanwege zijn grote verdiensten. Arthur had zijn slechte prognose volledig
geaccepteerd en heeft nog volop genoten van de intense contacten met zijn gezin
en vrienden, waarvan hij in stijl afscheid heeft kunnen nemen.
1982 - 1987 ConvaTec Nederland.
Hier was Arthur werkzaam als productmanager stomazorg, als stomatherapeut
en als redacteur van de nationale stomakrant ‘Colofoon’.
Hij was daar mede-organisator van mega stoma-manifestaties.
1987 - 1997 CombiCare, landelijk werkzame stomaspeciaalzaak.
Arthur was mede-oprichter en mededirecteur van dit bedrijf met destijds ruim
13.000 stomadragers in zorg. Bij CombiCare was hij jarenlang 24 uur per dag
bereikbaar voor mensen met stomaproblemen, toen er nog maar weinig stomaverpleegkundigen waren. Hij werkte vaak 16 uur per dag en trok het hele land door.
Arthur was ook mede-oprichter en bestuurder van de toenmalige Stoma Stichting
Nederland.
1997 - 2016 EuroTec, fabrikant van stomahulpmiddelen.
Ook van dit bedrijf was Arthur mede-oprichter en mededirecteur. Hij was directeur
Techniek en Patiëntenzorg. Dat was misschien een vreemde titel, die echter wel
precies de lading dekte. Naast stomaverpleegkundige was Arthur namelijk ook als
technische man vaak een uitstekende probleem oplosser.
De begrafenis heeft inmiddels in intieme kring plaatsgevonden.
Wij wensen Tilly, Wouter en Marijn veel sterkte toe met dit grote verlies.
Aat, Nellyette en Roos-Anne van der Leden
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