✶ AFSCHEID
Handwerk
Bij Mandenmakerij De
Mythe wordt de kunst
van het mandenvlechten
nog steeds beheerst.
Van wilgen van eigen
erf vlechten zij op maat
een grafmand of baar.
Door het gebruik van
natuurlijke materialen zijn de manden biologisch afbreekbaar en
dus passend voor iemand die zich bewust met het milieu bezig
hield (Mandenmakerij De Mythe, prijs op aanvraag).

Grafsieraad
Kiezen voor een grafmonument
is niet eenvoudig. Waar hield
iemand van? Hoe vertaalt zich dat
in een graf? Bij Den Hollandsche
Gedenktekens vindt u diverse
grafmonumenten en gedenktekens,
maar ook accessoires die een
graf een persoonlijk tintje kunnen
geven. Bijvoorbeeld deze bronzen
rozenstruik, voor iemand die van
tuinieren hield (Den Hollandsche
Gedenktekens, prijs op aanvraag).

afscheid op eigen wijze
“Veel mensen weten niet dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn op het
gebied van uitvaarten. Wij willen ze daar graag over informeren”, aldus Elise
Alders van hart & ziel uitvaarten. “Zo is het helemaal
niet noodzakelijk de dienst in een crematorium of kerk
te houden, er zijn genoeg andere plekken.” Haar collega
Martine Klumper springt daarop in: “Soms vinden mensen
een crematorium kil of afstandelijk. Dan is het vaak
goed om daar zo min mogelijk tijd door te brengen. Een
bijeenkomst kan eigenlijk overal worden georganiseerd,
bijvoorbeeld midden op het strand, of een open plek in
een bos. Ook kan er worden uitgeweken naar andere
locaties die je exclusief voor het gezelschap kunt afhuren.
Huis ter Zaanen in Haarlem-Noord is daar een mooi
voorbeeld van.” Elise: “Natuurlijk zijn er veel mensen die
bewust voor een traditionele uitvaart kiezen. Ook dan is er veel ruimte en is
er veel mogelijk om daar een persoonlijk tintje aan te geven. Je kunt kiezen
voor een bijzondere kist, waar bijvoorbeeld tijdens de dienst door aanwezigen
tekstjes op worden gezet. Ook een fotopresentatie kan mooi zijn. Of een
laatste toost op iemands leven in de aula. Zo kun je met kleine onderdelen de
dienst aanpassen aan iemands levensstijl.” “Bijvoorbeeld voor iemand die heel
erg met het milieu bezig was”, vult Martine aan. “Dan kun je ervoor kiezen
geen kaarten maar een e-mail te sturen. En dan geen simpel tekstberichtje,
maar een mooi vormgegeven verhaal.” Elise: “Je kunt ook in plaats van een auto
kiezen voor een fiets als rouwvervoer, of de catering laten regelen door lokale,
groene ondernemers. Zo kun je van iedere uitvaart een passend, persoonlijk
afscheid maken. Daar helpen we graag bij.”
hart & ziel uitvaarten | (023) 820 0920
www.hartenzieluitvaarten.nl

Uit eigen tuin
Margot Timmer-van Hees vat de liefde die iemand voor
eigen tuin had samen in een prachtig boeket. Door te
kijken naar en te werken met de bloemen en planten die
iemand in eigen tuin had, kan ze zo, ongeacht het seizoen,
een passend rouwboeket samenstellen (Margot Timmer-van
Hees, vanaf €100,-).

Tweede leven
Het verstrooien van as wordt
vaak geassocieerd met een
terugkeer naar de natuur. De
speciale kweekmethode van
Remember in Green maakt
deze wens nog concreter: met
behulp van een speciaal proces
wordt de as van de nabestaande
opgenomen in de wortels van
een boom of heester, waardoor
deze daadwerkelijk één wordt
met de natuur en op de
gewenste locatie geplant kan
worden (Remember in Green,
vanaf €1450,-).
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