
MIJN 
AFSCHEID

hoe ik het liefst vertrek en het jullie zo makkelijk mogelijk maak

Een vertrek is heftig 

en brengt heel wat praktische 

to do’s en vragen mee.

Terwijl rust die eerste dagen 

zo belangrijk is, om tranen toe te laten.  

Om de druk wat weg te nemen, 

bundelde ik hier alvast  

wat zaken die moeten, mogen, kunnen 



Je laatste wensen neerschrijven en je 
einde praktisch regelen vraagt moed. 
Ik bewonder je kracht en sta je graag 
praktisch bij. 
Dat deze bundel het moeilijke mee 
makkelijker en mooier mag maken. 
Voor jou en voor al wie je graag ziet. 

Ik wens het jullie van harte.

WAAROM?



PRIJZEN

AFSCHEIDSDOOS GROOT €125 (PRE-ORDER €100)

De afscheidsbundel in een luxe doos A4 formaat met handige magneetsluiting:
de TRØST-gids
4 TRØST-kaartjes met quote in risodruk
USB stick
bewaarzakjes in bio katoen (2 formaten)
2 grote enveloppen
droogbloemetjes

AFSCHEIDSBUNDEL €75 (PRE-ORDER €60)
persoonlijk
praktisch
wensen
woorden
het boekje algemeen met info

AFSCHEIDSDOOS MET PERSOONLIJKE
BEGELEIDING €199 (PRE-ORDER €160)

De afscheidsbundel in luxe doos A4 formaat met persoonlijke begeleiding 
van 1,5u (incl verplaatsing regio Antwerpen)

AFSCHEIDSDOOS KLEIN €100 (PRE-ORDER €80)
De afscheidsbundel in een doosje:
de TRØST-gids
2 TRØST-kaartjes met quote in risodruk
USB stick

PRE-ORDER EN ONTVANG 20%
KORTING



INHOUD

persoonlijk (40p)

Leuk om te weten

Een invulboekje met leuke wist je datjes, wie je bent, wat je leuk vindt,

'vriendenboekweetjes' en diepere antwoorden.

praktisch (62p)

Handig om te weten

Een invulboekje met je persoonlijke en medische info, info rond vastgoed en

voertuigen, bankverzekeringen en notariële zaken, contracten abonnementen en

paswoorden en ruimte voor adressen en contactgegevens van naasten.

wensen (42p)

Belangrijk om te weten

Een invulboekje met vragen rondom de laatste levensfase, informatie over mogelijke

keuzes, wat na je overlijden en je uitvaartwensen.

woorden (54p)

Vanuit het hart

Een blanco boekje met ruimte om neer te schrijven waar je nood aan hebt, een

dagboekje, een 'ik schrijf het van mij af' boekje, een boekje gericht aan iemand...

het boekje algemeen met info  (16p) 

om je te gidsen en te ondersteunen tijdens het proces.

Alle boekjes werden voorzien van inspirerende quotes en beelden.

De invulboekjes hebben ringetjes, zodat neerschrijven op de pagina's makkelijk is. 

Het papier is ruw, zodat schrijven met je favoriete pen fijn aanvoelt.



INHOUD

Zowel de bundel als de dozen bevatten sluit-zegels In de grote doos
zit ook een handige checklist. De USB stick wordt voorzien van een adressenlijst.


