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WHAT WE HAVE ONCE ENJOYED
WE CAN NEVER LOSE.
ALL THAT WE LOVE DEEPLY
BECOMES A PART OF US.
Helen Keller



 1/ TRØST wie en wat

Hey, ik ben Vanessa 

BEZIELER VAN TRØST 

Oprecht, creatief, liefdevol en betrouwbaar.
Dat zijn mijn waarden. En dus ook die van Trøst. 

Ik ben er voor jou, je familie en je vrienden.
Met raad en daad.
Met een inspirerend en helend ritueel.
In respect voor alle leven, dus ook ecologisch
verantwoord.

Het moeilijke mee mooier maken is een dankbare taak. 
Met deze gids informeer en inspireer ik je graag.
Ik hoop van harte dat hij taboe’s mag doorbreken. 
Ga open het gesprek aan. 
Want één ding is zeker: van leven ga je dood.

Heb je vragen? Ik luister.

foto: Siska van de Casteele voor KNACK



Wanneer een dierbare overlijdt,
onverwacht of aangekondigd, is
dat een shock. Daar ga ik geen
doekjes om winden. 
Er is veel te regelen op vrij korte
tijd. Tussen alle emoties door.
Om chaos en stress te
beperken, stelde ik de
downloadbare ‘TRØST-gids bij
overlijden’ samen. Je vindt hem
op
duurzaamafscheid.be/gidsen.
Zo kan je zelf aan de slag. Of
weet je waarin ik mee kan
begeleiden. 

Aan welke dingen denken, dag
per dag? 
Hier alvast enkele belangrijke
stappen.

1/ VERWITTIG DE DOKTER
Neem contact op met de
(huis)arts. Die stelt het
overlijden vast. Hij zet het
levenseinde officieel op papier.
Je ontvangt een verklaring van
overlijden. 

2/ NEEM JE TIJD
De rest kan nog wat wachten.
Zet een grote pot koffie of thee.
Neem tijd voor jezelf en voor
elkaar. Verdriet verdient ruimte. 

3/ MET OF ZONDER
UITVAARTONDERNEMER
Een uitvaartondernemer
contacteren is een optie, geen
verplichting.

KIES JE VOOR TRØST?

Ik sta met veel liefde klaar om jullie,
familie en vrienden, te begeleiden
en om het afscheid volledig
gepersonaliseerd mee te
organiseren. 
Ik kom langs wanneer het past om
te ondersteunen waar nodig.
Samen bekijken we hoe Trøst
concreet een toegevoegde waarde
kan bieden. 
Het verdere verloop bespreken we
in detail op het voor jullie geschikte
moment. De taken kunnen
verdeeld worden, of Trøst ontzorgt
volledig. 

Bij leven al beslissingen nemen,
wensen op papier zetten en
voorbereidingen treffen is
een goed plan.

Jij bent nu al gerust. Je familie en
vrienden kunnen later bezig zijn
met wat echt telt. Verdriet delen,
waardig afscheid nemen en
herinneringen koesteren. 

Wil je bewust je eigen afscheid
regelen? Weten wat je geliefden
wacht, ook op financieel vlak?
Ontdekken wat er allemaal
mogelijk is? Ik kom graag bij je
langs voor een uitgebreid
gesprek. Ik noteer al je wensen
en bezorg je nadien jouw
persoonlijke document.

2/ bij overlijden
We pakken
het sowieso

persoonlijk
en op maat

aan.

Het leven loslaten is lastig.
Maar ook een kans om te
zeggen, te doen, te tonen
wat er nog nodig is. 
Om in alle rust en
schoonheid te laten gaan.

TIJDIG EVEN
STILSTAAN 
BIJ JE EIGEN 
AFSCHEID 



3. optie: thuisopbaring 

Waar wordt er opgebaard? 

In de eigen woning: in de living, het
bureau of een andere ruimte. In je
tuinatelier. Bij familie of vrienden. Zolang
het maar goed voelt. Er zijn geen
wettelijke bepalingen voor de plek. Het
mag dus ook in een appartement. Of in
de kamer in een rusthuis, als de directie
daarvoor open staat. Je heb geen extra
bed nodig. De opbaring kan meteen op
de draagbaar, in de mand of kist
gebeuren of niet. 

Kan het misgaan?

Een lichaam is onvoorspelbaar. Soms
gaat het proces van ‘vergaan’ sneller. Ik
volg dit dagelijks (of sneller) samen met
jullie op. Er kan op elk moment
geschakeld worden. Ik denk graag mee
voor de beste oplossing. 

Hoelang duurt een thuisopbaring?

Dat hangt af van waar jij en de naasten
nood aan hebben. Soms is het fijn om je
geliefde de volledige periode tot aan de
uitvaart thuis te hebben, als de situatie
gunstig is. Maar enkele dagen kan al
voldoende zijn. We bepalen samen
wanneer we het lichaam in de kist of op
de wade leggen en wanneer we de kist
of de wade dichtmaken. Jij kiest wie
daarbij aanwezig is en we maken er een
mooi moment van luisteren naar je hart.
Wat buitenstaanders denken is niet
belangrijk. 

Heb je nog vragen? Neem gerust
contact met me op.

trost@duurzaamafscheid.be
0497 53 14 48

Kies wat goed voelt.
Luister naar je hart.
Niet naar de mening
van buitenstaanders.

Thuisopbaring kan vrede en tederheid
brengen. Vroeger was het heel gewoon,
maar wij zijn het niet meer gewend.
Logisch dat het vragen oproept. Het is
ook wat spannend. Want hoe gaat dat
dan, zo zonder funerarium of
mortuarium? 

Trøst staat je graag bij. 

Er zijn verschillende manieren om het
lichaam nog een tijdje thuis te kunnen
houden. Waaronder het opbaren op
graszoden en het gebruiken van filters
met actieve koolstof en geïmpregneerde
klei. Meer weten? Kijk op
duurzaamafscheid.be/thuisopbaring.

Wat als  thuisopbaring geen optie is? 

Zelf heb ik geen funerarium of locatie. Ik
werk wel samen met verschillende
mortuaria. En je kan kiezen uit twee
mooie locaties in Antwerpen en op
Linkeroever voor het opbaren van je
overledene. 
We bespreken altijd wat voor jullie het
meest wenselijke is. 

Je dierbare nog even heel dichtbij
In alle rust afscheid nemen, in een vertrouwde en liefdevolle omgeving.

Thuisopbaring kan een heel kostbare ervaring zijn. 
Helend voor het rouwproces.



4. kosten

Volledig op maat,
voor een eerlijke
prijs. 

ZOALS HET
HOORT

Tal van mogelijkheden,
grote keuzevrijheid.

Ik ben flexibel en denk graag mee na
over haalbare oplossingen, ook als het
budget beperkter is. Sommige mensen
organiseren graag zoveel mogelijk zelf.
Anderen geven graag zoveel mogelijk uit
handen. Voor Trøst maakt dat niet uit.
Wel dat je je als geliefde of familielid
praktisch en emotioneel gesteund voelt.
En dat je op de meest ideale manier
afscheid kan nemen. 

Wat zĳn mogelĳk externe kosten? Bĳ een
uitvaart kunnen heel wat uitgaven
komen kĳken. Een aantal daarvan kan je
niet vermijden. Lees er meer over in de
TRØST-gids ‘Externe kosten afscheid’.
Download hem gratis op mijn website. 
Net zoals bij een huwelijksceremonie of
andere viering varieert het totale budget
naargelang de wensen. Ben je omringd
door behulpzame mensen? Of hou je
het graag heel eenvoudig? Dan kan je
vast een aantal uitgaven schrappen of
beperken. 

Van vlak na het overlijden tot na het
afscheid ben ik er exclusief voor
jullie.

Ik werk met een begeleidingstarief, op
basis van 30 uur. Enkel gepresteerde
uren worden in rekening gebracht.
Gemiddeld kost een uitvaart tussen de
5000 en de 10.000 euro. Op mijn
website vind je enkele voorbeelden van
wat je daarvoor kan doen. 

Ik begeleidde al families in een intiem
afscheid waarvan het budget onder de
5000 euro lag, maar organiseerde ook
afscheidsceremonies voor meer dan 400
mensen op bijzondere locaties, met een
prijskaartje van meer dan 20.000 euro. 

Transparante 
externe kosten

HOE VERMINDER JE DE KOSTEN? 

Het kostenplaatje verkleint door creatief
na te denken. Een van mijn sterktes.
Denk aan een locatie van een goede
kennis, je eigen tuin, in de vrije natuur,
het scoutslokaal ... Je kan zelf een kist
maken, of een mooie doek die je al hebt
gebruiken als wade. De overledene zelf
dragen, met familie en vrienden. Een
natuurlijke thuisopbaring is in de meeste
gevallen goedkoper dan het huren van
een koeling. Verstuur de rouwbrieven
digitaal, maak zelf bloemstukjes, zorg
samen met helpende handen voor
eenvoudige catering ... 

Trøst is een kleine en onafhankelijke
onderneming. Hier geen hoge kosten
voor een eigen afscheidsruimte, koeling
en een groot wagenpark. Ik werk samen
met verschillende betrouwbare partners
en gedreven leveranciers. Zonder
verplichtingen en vrij van eigenbelang.
We delen dezelfde spirit.  

Bijkomende diensten en services
door kwalitatieve leveranciers en
partners factureer ik zonder marge
door.

Er is zoveel 
moois mogelijk 
voor minder
geld. 



5. duurzaamheid

TRØST ONDERNEEMT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK

Met Trøst kies je voor een
duurzamer afscheid. Zowel qua kist
of urne of lijkwade, drukwerk,
bloemen als qua catering.

AANDACHT VOOR GEVOELENS

Trøst biedt graag mee houvast in 
de emotionele storm van verlies en
rouw. Ook via een ondersteunend
netwerk met verschillende experten.

OPRECHTE 
PARTNERS

Trøst omringt zich goed met
gelijkgestemden die dezelfde
kwaliteit, integriteit en creativiteit
bieden. Persoonlijk en op maat.

DELEN VERZACHT 
TABOES

Trøst gelooft in openheid,
duidelijkheid en waarheid. Die
werken verlossend. Daarom delen
we graag informatie en inspiratie.

CONCREET
 

Meedenken
én doen.

eigen verplaatsingen met deelauto of fiets
samenwerkingen met ontwerpers en ambachtslui
geen ingevlogen bloemen
vervoer overledene met gespecialiseerde firma
verantwoord troostvoer
Lokaal: regio Antwerpen-Waasland
alternatieven voor kisten
ecologisch drukwerk



6. inspiratie en testimonials

Ik probeer te inspireren en opties
open te houden, in het belang van
de families. Er is heel veel mogelijk.
Dat start bij aandachtig luisteren
naar wat er in essentie nodig is. Wat
er echt past.

Mijn netwerk bestaat uit partners en
leveranciers met een gelijkgestemde
visie. Maar andere, eigen suggesties
blijven natuurlijk welkom. 

JULLIE KIEZEN, IK REIK AAN

Goed om weten: een kist is niet
verplicht.
In plaats van een kist kan je kiezen voor
een lijkwade op een draagbaar Een
duurzamer alternatief, met minder hout.
Maar het allermooiste is dat je je
geliefde zo liefdevol kan inwikkelen of
zacht toedekken. 

Een prachtig ritueel om samen te doen.
Je kan de wade zelf maken of laten
maken – bijvoorbeeld uit favoriete
kledingstukken van je dierbare. Of je
neemt gewoon een laken, deken of doek
– misschien wel een souvenir van een
gezamenlijke reis – die je in huis hebt.
Het is allemaal goed, zolang het maar
een natuurlijk materiaal is: katoen, wol,
zijde, linnen ... 

Ook een mand gevlochten uit
wilgentwijgen is een ecologische optie. Je
vindt nog opties op
duurzaamafscheid.be.

Meer tips en innovaties ontdekken?
Volg Trøst op Instagram en
Facebook.

Stijn, zoon van Jaak Inge, dochter van Jan

Delphine, zus van Cathy Mieke, dochter van Gaby

Hilde, dochter van Gaby Jolien, mama van Líon

“ Na enkele minuten zei je al ‘je kan alles
vragen, geen taboes, smijt alles maar op
tafel’. Dat werkte best goed, zo die ruimte
creëren. Net als de snelheid waarmee je

het gevoel opwekt dat je als
begrafenisondernemer echt mee wil
denken. Dat je aan de kant van de
familie staat en niet op het geld uit

bent.”
 

 “ Je begeleiding was, zoals beloofd, vlot,
begripvol en transparant. Je was
bovendien steeds bereikbaar- een

enorme plus. De bedachtzame touches
die je spontaan voorstelde of toevoegde,

kregen we er bij en werden enorm
geapprecieerd. Dank je. De ceremonie
voor onze zus was geen kleintje. Het

resultaat was prachtig en paste perfect
bij haar.” 

 

" Op een heel organische manier kreeg
alles vorm. Uiteindelijk maakten en

deden we nog meer zelf dan we initieel
gedacht hadden. Met Vanessa als

supporter aan de zijlijn. We beleefden
een intense maar ook heel mooie week
en zorgden voor een prachtig afscheid."

" Zonder jou zou het ons niet gelukt
zijn om op deze manier afscheid te

nemen van papa. Het voelde goed en
het voelt nog steeds goed dat we niets
volgens de traditionele regels hebben
gedaan en dat komt door jou hulp."

" Jij hebt onze familie zo goed
aangevoeld en je bent zo oprecht in je
"zijn". Hartelijk dank om wie je bent en
de manier hoe je ons begeleid hebt."

" Zij begreep onmiddelijk dat een
traditionele begrafenis niet bij ons en

onze situatie paste. Haar warme
persoonlijkheid, gaf ons een goed gevoel.

Ze was enorm flexibel en deed ook
geheel vrijblijvend eigen suggesties, die

pasten bij onze 'stijl'."



#ANDERSAFSCHEID  
#AFSCHEIDANDERS

Wat vind je in het algemeen
belangrijk voor het afscheid? 
Hoeveel budget kan en wil je
besteden?
Wordt het een kist, een mand of
een lijkwade met draagbaar?
Doen jullie de laatste verzorging
het liefst zelf of samen met mij?  
Laat je graag iets achter bij de
overledene? Een tekening, een
brief …
Willen jullie samen de kist sluiten
of de lijkwade dichtvouwen?
Wens je een laatste groet te
organiseren?
Hoe zie je de ceremonie of het
ritueel: in intieme kring of groter?
Wie wordt er uitgenodigd? Waar
en wanneer?
Is een wandeling in de natuur
samen een optie? 
 Wil je iets te eten of te drinken
aanbieden? 
Wat met muziek en aankleding?
Wat wil je op het
overlijdensbericht zetten en hoe
verstuur je het best? 

Denk hier alvast eens over na

kerk of aula 
Je hoeft niet tussen deze twee te
kiezen. Alternatieven zijn een
gezellig huurzaaltje, het stamcafé
van je dierbare, je eigen tuin 

teksten 
Ik gebruik geen standaard teksten.
Een persoonlijk verhaal is zoveel
meer waard. Dat kan je zelf
schrijven of we werken met een
ritueelbegeleider waar je een klik
mee hebt. 

mainstream grijze kaarten
Ik werk alle aankondigingen en
herinneringskaartjes zelf uit. We
beginnen van een wit blad en
vinden iets passend, iets unieks. 

vaste protocollen 
Er moet niets waar je je niet goed
bij voelt. Er zijn geen vaste regels of
wetten. Jullie vullen alles zelf in hoe
jullie het graag hebben. Ik help jullie
bij het leggen van de puzzel en de
uitvoering. 

corbillard
Liever een 'gewone' auto om de kist
te vervoeren, of iets helemaal
anders? Zelfs met een speciaal
uitgeruste fiets kan. Ik regel het. 

klassieke urnes
Er bestaan zoveel mooie manieren
om assen te bewaren.
Handgemaakte urnes,
koesterkeramiek, asjuwelen …
Ik inspireer je graag. 

bodybag
Dit is mijn absolute prioriteit.
Mensen horen niet in een zak.
Indien gewenst breng ik zelf een
basiswade mee om je overleden
geliefde in te wikkelen voor het
vervoer. Enkel wanneer het echt
niet anders kan, in uiterste nood,
voorzie ik een (bioafbreekbare)
lijkzak. 

koffietafel 
Een pistolet met preparé is niet
verplicht. Waarom geen receptie
met hapjes, of een vegetarisch
buffet? Zelfgemaakte gerechtjes
door de familie of een 'potluck',
homemade lasagne ... Alles kan! 

Het is jullie dierbare, 
jullie bepalen 
wat er gebeurt. 
ALTIJD 



STERVEN IS VERHUIZEN 
VAN DE BUITENWERELD 
NAAR HET HART 
VAN DE MENSEN 
DIE VAN JE HOUDEN.
Manu Keirse

Er is geen vast scenario. Er is alleen liefde en
toewijding.

Middenin het verdriet en de onmacht iets memorabels
doen. Heel sereen of net uitbundig. Zelf kiezen hoe je
vertrekt. Oprecht danken voor wat was en is. Het kan. 

Trøst mocht ondertussen al verschillende families
begeleiden in een uniek afscheid en eerbetoon. Heel
praktisch, tastbaar en volledig op maat. Vanuit wensen
die er al waren en vanuit wat zich op het moment zelf
aandiende. 

Welkom.

TRØST dankt Graciosa voor de mooie teksten, Siska
Vandecasteele voor het prachtige portret, Unsplash
voor de andere fijne foto’s 
Ontdek ook nog andere handige wegwijzers, gratis te
downloaden via duurzaamafscheid.be/gidsen. 

Vanessa Boel      +32 (0)497 53 14 48         trost@duurzaamafscheid.be
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