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Hierin staan vragen als ‘Wil je 
begraven of gecremeerd wor-
den?’, waar je dat wil doen, of je 
een kist of wade wil, enzovoort. 
Met dit boekje inspireren en 
informeren we mensen om 
eerder na te denken over hun 
eigen uitvaart. We merken dat 
hiermee de behoefte om een zgn. 
‘laatste wensengesprek’ enorm 
toeneemt, dat is een prachtige 
ontwikkeling vinden wij.

De bevlogen Caroline en Xandra 
bundelen sinds eind 2018 hun 
krachten. ‘Omdat we onafhanke-
lijk zijn, maken we optimaal ge-
bruik van alle mogelijkheden die 
er zijn. We zijn niet verplicht om 
met bepaalde externe leveran-
ciers in zee te gaan en we werken 
zonder provisie. Daardoor advi-
seren we objectief, zijn we trans-
parant en maken we een scherpe 
offerte’.  Er is veel veranderd 
in de uitvaartwereld, alles kan 

tegenwoordig. Een geheel witte 
uitvaart bijvoorbeeld, met auto 
en draagsters in witte outfit. Of 
een sfeervolle Italiaanse lunch in 
plaats van de bekende koffie met 
cake. ‘Niets mis met cake, maar 
als we horen dat de overledene 
gek was op de Italiaanse keuken 
en hield van lekker lunchen dan 
regelen wij dit. Ook de locatie 
hoeft niet persé een aula of kerk 
te zijn. Omdat lang niet iedereen 
religieus is, hebben we zelf mooie 
alternatieven die qua sfeer niet 
onderdoen voor een kerk’. 
Uiteraard verzorgen we ook uit-
vaarten op de Rusthof. Het gaat 
ons er om dat mensen kiezen op 
basis van informatie in plaats 
van dat ze denken dat het zo 
hoort. De kleine dingen maken 
een uitvaart juist persoonlijk. 
‘Een overledene spaarde schel-
pen. Na afloop krijgt elke aan-
wezige een schelp. Of wat dacht 
je van flessenpost met hierin 

persoonlijke herinneringen en 
anekdotes op een uitvaart van 
een zeilliefhebber? Zo’n tastbare 
herinnering biedt steun voor de 
nabestaanden. Het persoonlijk 
maken van een uitvaart helpt in 
de verwerking, het biedt troost 
en geeft kracht. Daar gaat het 
allemaal om’ .‘Laatst riep iemand 
mijn naam op straat’, vertelt Ca-
roline. ‘Bleek het iemand te zijn 
voor wie we de uitvaart van een 
naaste verzorgd hadden. Ik kreeg 
spontaan een omhelzing en ze 
bedankte me nogmaals voor de 
mooie uitvaart. Dat zijn momen-
ten waarop we merken dat we 
verschil maken en hoe mooi en 
dankbaar ons beroep is.’

Bloesem, een nieuwe generatie 
uitvaartplanners
Caroline van Engen en Xandra Kok van Bloesem Uit-
vaart voldoen niet aan het standaardbeeld dat je hebt 
van uitvaartbegeleiders. ‘Dat horen we vaker. Laatst 
vroeg iemand of we soms bij de familie hoorden’. Daar 
zit ook meteen de kracht van Bloesem: door hun laag-
drempeligheid zijn nabestaanden eerder geneigd hun 
kwetsbaarheid te tonen en dat komt het eindresultaat, 
een mooie ceremonie, weer ten goede. 

Onderneming
www.bloesemuitvaart.nl
06-19681380
info@bloesemuitvaart.nl 
24/7 bereikbaar, ongeacht 
verzekeraar.

“Toegankelijk”
“Lieve, warme persoonlijkheden”

“Oprecht”

Een gratis laatste wensengesprek? 
Ga naar www.bloesemuitvaart.nl 
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Caroline & Xandra

‘Een goede uitvaart is naar onze 
mening een persoonlijke. Wie 
was de overledene? Wat was 
écht belangrijk of kenmerkend 
voor diegene? Om dat in kaart te 
brengen praten we uitvoerig met 
de nabestaanden. Dat we mak-
kelijk te benaderen zijn helpt 
dan enorm. Er zijn veel keuzes te 
maken. En dat is best lastig als je 
hoofd er niet naar staat. Om die 
reden ontwikkelden we het  
‘ Laatste Wensen Werkboek’ 
(op te vragen via www.bloe-
semuitvaart.nl).Beeld: Lianne Torn


