Crematorium Hofwijk heeft aandacht voor de allerkleinsten
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ROTTERDAM - Het weekend van 4 en 5 oktober stond in het teken van de open dagen van crematorium
Hofwijk in Rotterdam. Ook Kitty van Dijk van Kleine Ster Uitvaartbegeleiding uit Rotterdam was daar
uitgenodigd om aan het publiek te laten zien wat zij te bieden heeft op het gebied van baby- en
kinderuitvaarten.
In de stand van Kleine Ster stonden mandjes, kistjes, kleine kleertjes, herinneringsalbums en nog veel meer.
Kleine Ster Uitvaartbegeleiding is gespecialiseerd in de uitvaarten van baby’s en kinderen, maar ook voor
volwassenen kan Kitty van Dijk van Kleine Ster een uitvaart op maat verzorgen. Tijdens de open dagen was het
mogelijk om achter de schermen te kijken van een crematorium.
Rondleiding
De rondleiding, ook langs de ovens, trok veel aandacht. De mensen waren erg nieuwsgierig wat er gebeurt na
een aulaplechtigheid met de overledene. In de koffiekamer stonden diverse uitvaartondernemingen, een bloemist
en diverse stands met herdenkingsmogelijkheden.
Mooie herinnering
De stand van Kleine Ster werd vaak voorbij gelopen omdat het toch nog een taboe blijkt te zijn als het over de
dood van kleine kinderen gaat. Daar wordt men liever niet mee geconfronteerd. Maar het gebeurt en Kleine Ster
probeert van die verdrietige gebeurtenis een mooie herinnering te maken. Kitty van Dijk: “Het verdriet kan ik niet
wegnemen, maar ik probeer wel , samen met de ouders, om een herinnering neer te zetten waar met een goed
gevoel op teruggekeken kan worden.”
“Met de mensen die wel verder durfden te komen heb ik hele mooie gesprekken gehad. Vaak kwamen er eigen
ervaringen naar boven van vroeger, toen een overleden kind zo snel mogelijk vergeten diende te worden. De
meesten vonden het een verrijking dat er nu meer aandacht aan geschonken wordt en keken met verwondering
wat er allemaal mogelijk was op het gebied van baby- en kinderuitvaarten”, aldus Kitty. Kleine Ster werkt in
Rotterdam en zeer ruime omgeving.
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