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FOTO’S SOLANGE HENDRIKSE

Het huisdierencrematorium te Brievengat.

Een gepaste en hygiënische afsluiting voor je
overleden huisdier, tegenwoordig kan dat op
Curaçao ook door middel van crematie. Sinds
enkele weken is het officieel en heeft het eerste
Crefona Pet Crematorium te Brievengat zijn
stichtingsdeuren geopend, gelegen naast het
reeds bestaande crematorium van Crefona.
Beide vallen onder dezelfde stichting, met
Tamara Curiel als manager.
Door Solange Hendrikse

E

en beetje bizar onderwerp? Maar toch wel
prettig om te weten op
welke manier er wordt
omgegaan met de resten
van je dierbare huisdier, dat vaak
heel lang deel van het gezin
heeft uitgemaakt.
Zoals het een crematorium
betaamt, heeft ook het huisdierencrematorium een ontvangstzaal, waar de gezinsleden kunnen vertoeven, terwijl het overleden huisdier met een speciale
lift-brancard uit de auto wordt
gehaald en de zaal ingereden
wordt. Daar kan in alle rust af-

scheid genomen worden, voordat het in een speciale doos, op
gepaste wijze de verbrandingsoven ingaat. Dan gaat het deurtje van de oven dicht en dat is
ook het eind voor de achtergeblevenen, want de deuren van de
zaal waarin de oven zich bevindt, gaan ook dicht voor het
verbrandingsproces. Dit hele
proces, vanaf de aankomst van
het overleden huisdier tot aan de
as in de urn, wordt begeleid en
verzorgd door de drie Pet Crematorium-operators, die tevens
werkzaam zijn bij het Crefona
crematorium en reeds de nodige
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Het Leven kent
geen retourkaartjes.
Martie Genger
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De verbrandingsoven.

Pet Crematorium-operator Soushelle Luyando.

De stukjes bot worden tot as vermalen. FOTO SOUSHELLE LUYANDO

