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Als verpleegkundige op een verloskamer, kreeg Kitty van Dijk te maken met doodgeboren of later overleden
kindjes.

Kitty van Dijk
Het begeleiden van de ouders in deze moeilijke situatie gaf haar veel voldoening. Ze startte Kleine Ster,
gespecialiseerd in de uitvaart van baby's en kinderen. 'Het verdriet kan ik niet wegnemen, maar ik kan wel proberen
het draaglijker te maken.'
'Het verlies van een dierbare is een van de moeilijkste dingen uit een mensenleven. Bij mijn werk op de
verloskamer vond ik het fijn om ouders hierbij te ondersteunen. Het was dan soms moeilijk om dit over te dragen
aan een uitvaartondernemer. Vaak gekleed in een zwart pak en met een laptop. Zakelijk en volwassen. Dat paste
voor mijn gevoel niet bij de situatie.' Zo kwam Kitty op het idee om haar eigen uitvaartonderneming te starten,
gespecialiseerd in de uitvaart van baby's en kinderen.
Kinderen en volwassenen
Na de opleiding voor uitvaartbegeleider, startte Kitty in 2010 Kleine Ster uitvaartonderneming. 'De naam kwam op
een nacht in mij op. Kinderen zien hun hun overleden broertje of zusje immers vaak als een ster.' Kleine Ster richt
zich met name op de uitvaart van baby's en kinderen, maar ook voor een volwassen uitvaart kan men bij Kitty
terecht. 'Mensen denken soms dat mijn uitvaartonderneming misschien kinderachtig is, maar dat is zeker niet zo.
Wel laagdrempelig, zo is mijn aanpak. Maar ik maak een uitvaart op maat, dus ook voor een volwassene', legt ze
uit.
Persoonlijk
Kitty benadrukt haar persoonlijke aanpak. 'Dat begint al bij het eerste gesprek. De laptop blijft thuis. Eerst wil je
elkaar leren kennen. Ik leg uit wat ik kan doen en bespreek met de betrokkenen de mogelijkheden en vooral: de
wensen. Want de uitvaart moet passen bij de familie, bij het kind. Een mandje of kistje, begraven of cremeren, wel
of geen rouwauto of de kinderrouwauto. Het is aan de familie.' Kleine Ster is een eenmanszaak, maar Kitty werkt
wel af en toe samen met Anja Berghout van NuNazorg. Zij helpt met name op de dag van de uittvaart als deze wat
uitgebreider is. De nazorg, tot een jaar na de uitvaart, is in handen van Anja. Nabestaanden ervaren dit als heel
prettig.'
Herinnering
In haar werk heeft Kitty met groot verdriet te maken. Natuurlijk grijpt haar dit aan. 'Maar ik kan de knop goed
omzetten. Ik kan het verdriet niet wegnemen. Maar ik kan wel proberen om het iets draaglijker te maken. Ik probeer
een herinnering neer te zetten. Dat nabestaanden met een glimlach kunnen terugkijken op een mooie dag. Ik vind
de uitspraak van kunstenaar Dali heel toepasselijk: afscheid nemen is de geboorte van een herinnering.' Een ander
mooi aspect van haar werk vindt Kitty het feit dat ze nooit is uitgeleerd. 'Je hebt te maken met allerlei culturen.
Soms ken ik de gebruiken in eerste instantie niet, maar kan ik uiteindelijk toch alles regelen. Zo leer ik steeds weer
bij.'
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