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ervaring hebben: chief operator
Cornelio Luyando, die dit vak al
acht jaar uitoefent, bijgestaan door
zijn dochter Soushelle Luyando, as-
sistant operator, die anderhalf jaar
geleden door toedoen van haar va-
der hierin is gerold. Daarvoor hielp
ze met de schoonmaak van het gro-
te crematorium en had de sfeer al
geproefd, toen ze uiteindelijk over-
ging tot wat ze nu doet. De derde is
Dionel Henriette, assistant opera-
tor en tevens de mecanicien voor
het onderhoud van de apparatuur.
Dionel is nu drie maanden in z’n
proeftijd en al helemaal gewend
aan het werk. Hij heeft er ook geen
moeite meer mee, ingewerkt en 
begeleid door zijn baas, Cornelio
Luyando. Bij het uitoefenen van 
dit beroep is het een vereiste je goed
te kunnen afsluiten tijdens deze bij-
na dagelijkse emotionele handelin-
gen.

De temperatuur van de gasoven
wordt opgevoerd naar 1.650 graden
Fahrenheit en van tijd tot tijd wordt
het verbrandingsproces in de oven
in de gaten gehouden, totdat het he-
lemaal is voltooid. Het afkoelings-
proces duurt ongeveer 24 uur,
waarna de overgebleven stukjes bot
gemalen worden en de fijne as in
een urn wordt gedaan, die de vol-
gende dag afgehaald kan worden.

Het Pet Crematorium is slechts
voor huisdieren, gezien de omvang
van de oven. Er is een introductie-
prijs van 275 gulden per dier tot 25
kilo. Met meerdere kilo’s gaat de
prijs steeds omhoog. De prijzen
zullen binnenkort aangepast wor-
den al naar gelang de kosten en ba-
ten, die hiermee gepaard gaan. 

Het Pet Crematorium is te berei-
ken via telefoonnummer 6908451.

De brancard-lift.

De urn, waar de asresten in gaan.

Aankomst van het overleden
huisdier. 
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Overgebleven stukjes bot worden bijeenge-
veegd en in de ovenla opgevangen. 
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Het maalapparaat, dat de over-
gebleven stukjes bot helemaal
fijnmaalt tot as.De rouwzaal.

voor huisdieren


