Vroeger lag hij in het schuurtje, 				
			 tegenwoordig mag hij op het bed!
bruisendE/zaken

Wanneer een huisdier overlijdt, dan wordt dit als heel ingrijpend
ervaren. Jacqueline van der Heijden, vestigingsmanager van
Dierencrematorium Majesta Maashorst in Uden, kan dit beamen. Zij
merkt iedere dag weer hoe ingrijpend het overlijden van een huisdier
kan zijn. “Soms vragen mensen mij of dat niet griezelig is, werken
op een dierencrematorium. Ik vertel dan dat ik werk met dieren
die hebben geleefd en met mensen die van deze dieren hebben
gehouden. Ik probeer het afscheid van hun huisdier zo mooi mogelijk
te maken. Dat helpt bij het verwerken van het verlies”.
Standaard biedt Dierencrematorium Maashorst de keuze tussen
een individuele crematie, of een crematie met meer meerdere
dieren tegelijk. Ceriac Dell, regiomanager: “Daarnaast doen wij
ons best om individuele wensen in te vullen. Soms wil een gezin
bijvoorbeeld op het crematorium afscheid nemen, in alle rust, met
mooie muziek op de achtergrond. Of mensen willen hun dier tot
aan de oven begeleiden en de crematie zelf in gang zetten. Dat
is allemaal mogelijk bij ons. Maar wat men ook kiest: bij Majesta
worden alle overleden dieren met evenveel respect behandeld!
Dat is ons werk en daar staan wij voor!”

Een beetje gechargeerd is deze uitspraak natuurlijk wel,
maar er schuilt veel waarheid in. Meer dan ooit wordt een
huisdier gezien als een lid van het gezin.

Nance Balfoort werkt nog maar pas bij Maashorst. Toen kort
geleden haar hondje Guus onverwacht overleed moest ze
besluiten wat er met hem zou gebeuren. “Gelukkig wist mijn
dierenarts dat ik Guus kon laten cremeren. Ik had anders niet
geweten wat ik moest doen: destructie vond ik geen optie en
voor begraven heb ik geen ruimte. Zo kwam ik bij Maashorst
terecht. En toen ik hoorde dat er een vacature was, heb ik
meteen gesolliciteerd!”

Wilt u meer weten?
Wij zijn altijd bereid om, geheel vrijblijvend,
al uw vragen te beantwoorden!
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