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. Mia Dommanschet, vestigingsmanager van
Dierencrematorium Majesta Jori in Roosendaal, ziet dat iedere
dag weer. “Om te kunnen werken op een dierencrematorium
moet je veel inlevingsvermogen hebben en goed kunnen
luisteren. Mensen voelen zich gesteund wanneer hun verdriet
en hun emoties serieus worden genomen. Ik probeer het
afscheid van hun huisdier zo mooi mogelijk te maken. Dat
helpt bij het verwerken van het verlies.”
Standaard biedt Majesta Jori de keuze tussen een
individuele crematie of een collectieve crematie. Rina Konings,
part-time medewerkster bij Majesta Jori, vertelt dat altijd
zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met persoonlijke
wensen. “Op het crematorium kunnen mensen in alle rust
afscheid nemen van hun huisdier. Ook achterblijvende
huisdieren en kinderen zijn daarbij welkom. Kinderen krijgen
als troost een klein knuffeldiertje van het Wereld Natuurfonds
mee. Zo doen we ook nog wat voor dieren die het minder
goed hebben dan onze huisdieren.”

Een gechargeerde uitspraak natuurlijk, maar er schuilt toch
veel waarheid in. Tegenwoordig wordt een huisdier gezien als
een volwaardig lid van het gezin.
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Sinds kort biedt Majesta Jori ook de mogelijkheid van een
zogenaamde ‘anonieme crematie’. Medewerker van het eerste
uur Adrie van der Heiden vindt dit een goede aanvulling
op de crematiemogelijkheden. “Mensen kiezen soms uit
kostenoverwegingen toch voor destructie. Met de goedkopere
anonieme crematie biedt Majesta Jori daarvoor nu een
waardig alternatief”. En welke wijze van cremeren men ook

kiest, zo stelt hij: “Bij Majesta behandelen wij alle overleden
dieren met even veel respect! Dat hoort bij ons werk en dat
garanderen wij!”

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

Heerma van Vossstraat 55,
4708 AW Roosendaal,
0165 – 567168
info@dierencrematorium-roosendaal.nl
www.dierencrematorium-roosendaal.nl
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