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een levend monument
Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Een boom of heester als blijvend monument voor uw

gebeurtenis. Vaak is er behoefte om de overledene een

dierbare. Al naar gelang de voorkeur kan deze worden

respectvolle en bij voorkeur tastbare laatste rustplaats

geplaatst op de begraafplaats, een park, de eigen tuin of

te geven zoals een (urnen)graf, sierurn thuis of

zelfs natuurgebied, met voor kleine bomen en heesters

columbarium. Verstrooien op een dierbare plek is ook

ook de mogelijkheid van een balkon of dakterras.

mogelijk. Er bestaat nog een mogelijkheid. De as die,

Een boom die vele tientallen jaren garant staat voor

na crematie, overblijft bevat natuurlijke stoffen die

een onbetaalbaar gevoel van verbondenheid met uw

kunnen dienen als voedingsbodem voor een veelheid

dierbare. Een boom die ieder jaar groeit en zich per

van bomen en heesters. Mijn boom verbindt beide

seizoen in een wisselende gedaante manifesteert; en

elementen tot een levende en tastbare herinnering.

in de lente, bij het ontluiken van de knoppen, symbool
staat voor nieuw leven. Een levend monument.
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onze werkwijze
Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor

Wanneer de boom middels de zorgvuldige kweekwijze

deze toepassing. Wij kunnen u adviseren over de beste

volledig is doorgeworteld kan deze op de gewenste

keuze; mede afhankelijk van uw voorkeur en plaats waar

eindbestemming worden geplant.

de boom uiteindelijk wordt geplant. Niet alle bomen
zijn immers geschikt voor een willekeurige grondsoort.

Het planten van de boom wordt, samen met familie,
gedaan door onze groenspecialisten. Wij zorgen ervoor

Als de as beschikbaar komt, is er de ceremonie van

dat deze vakkundig wordt geplant en geven dan ook

‘samenvoeging’ waarbij de as vermengt wordt met

volledig garantie op het aanslaan van de boom.

speciale aarde. De samenvoeging kan plaatsvinden bij
Mijn boom op de Plantage in een sfeervolle, overdekte
binnentuin. U kunt ook kiezen de samenvoeging thuis
of op een andere locatie naar wens te laten plaatsvinden.

De jonge herinneringsboom komt daarna gemiddeld
negen maanden op de Plantage te staan. Een periode
waarin de boom tijdens het natuurlijke groeiproces
de tijd heeft om alle voedingsstoffen uit de as in zich
op te nemen. Gedurende de groei staat de boom
onder dagelijks toezicht zodat voorkomen wordt dat
de voedingsstoffen uit de as wegspoelen.
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Verzegeling en
certiﬁcering

Wanneer de as
, grond en
boom zijn samen
geb
wordt de boom ve racht
rzegeld
en krijgt de fam
ilie een
certiﬁcaat mee
zodat we
zeker zijn welk
e boom bij
welke familie be
hoort.

Kweekperiode

Na de kweekperiode van
gemiddeld 9 maanden kan
de boom op de gewenste
eindbestemming geplant
worden.
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de laatste levensfase
Steeds vaker denken mensen zelf mee over de invulling

van mensen die in de laatste levensfase verkeren,

van hun eigen uitvaart. Dit bespaart de nabestaanden

omdat ze zelf mee willen denken over een waardig

veel zorgen over de te nemen beslissingen en wat

afscheid en hoe ze in herinnering willen blijven bij

de wensen van hun dierbare zouden zijn geweest.

hun nabestaanden. Medewerkers van Mijn boom zijn

Er komen steeds vaker vragen om informatie

getraind om in deze, voor een familie moeilijke

Een boom die stevig met zijn wortels
in de aarde verankerd staat.
Een boom die je kunt bezoeken en ons in elk
seizoen in een andere hoedanigheid begroet.
Een boom die groeit en bloeit en waar
de nadruk ligt op het leven.

en emotioneel zware periode, ondersteuning te

boom tijdelijk thuis te houden tijdens de laatste

kunnen bieden aan zowel volwassenen als kinderen.

levensfase. Dit geeft, zeker als er kleine kinderen bij

Middels een bezoek aan huis of een hospice zal

betrokken zijn, de gelegenheid om er een verhaal bij

gezamenlijk een mooie boom en plantlocatie gekozen

te maken.

worden. Tevens is het ook mogelijk om de gekozen
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nog altijd samen
Wanneer mijn blad ontspringt in het voorjaar
denk dan bij elk lichtgroen blaadje
aan alle mooie momenten van vroeger
want ik ben nog steeds je levensmaatje
Als een merel z’n nestje bouwt tussen mijn lentebloesem
hoop ik jou hierbij een teken van leven
in de vorm van bloem en vogelvrij
het gevoel van samenzijn te kunnen geven
Wanneer de warme zomerzon mijn bladerdek omarmt
hoop ik dat hij ook jouw hart verwarmt
Dat je niet al te lang treurt om mij
want kijk dan naast je en zie ons staan, zij aan zij
Als een merel zingt op een van mijn takken
probeer ik tegen je te zeggen
dat ik alle momenten mis
dat we samen hebben gelachen

lk
t.

Wanneer het herfstweer mijn blad verkleurt
en de vogels vertrekken naar een warmer oord
besef dan, ik kom weer terug
daarvoor geef ik je nu mijn woord
Als een merel zich voedt aan mijn zaden
is het om na de winter voort te bestaan
Zodat de kringloop des levens
in het nieuwe jaar weer door kan gaan
Wanneer de winter, guur en koud
ik me tijdelijk teruggetrokken heb
moet jij beseffen dat ik aan je denk
en nog steeds enorm veel van je houd
Als je de merel hoort in de winter
verlangt hij naar de voorjaarszon
Weet wanneer die weer schijnt
ik ook deze winter weer overwon
Wanneer ook jouw tijd is gekomen om te gaan
kom je dan lekker dicht bij me staan?
Dan zullen we net als vroeger de stormen
trotseren en samen fantaseren
over onze toekomst in ’t licht van de volle maan!
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Mijn liefde

Mijn oma

Mijn maatje

Mijn vader

Mijn kind

Mijn vrouw

Mijn man
Mijn zus

Mijn broer
Mijn opa

Mijn moeder

contact
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van
Mijn Boom of wilt u een bezoek brengen aan onze
plantage? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
Mijn Boom

Tel: 088-888 7 444

Dependance

De Kwakel 24

info@mijn-boom.nl

Nieuwveens Jaagpad 45a

7891 XD Klazienaveen

www.mijn-boom.nl

2441 EK Nieuwveen
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