Vijf vragen aan:
Esther Weller van Weller Uitvaartverzorging:
"Elke uitvaart heeft wel iets speciaals en
unieks, dat moet gezegd worden"
1. Wie ben je en wat doe je precies?
Mijn naam is Esther Weller en ik ben zelfstandig uitvaartverzorger. Mijn
onderneming heet ‘Weller Uitvaartverzorging’. Ik verzorg niet alleen uitvaarten,
maar voer ook voorgesprekken met mensen die graag (alvast) hun
uitvaartwensen willen laten vastleggen. Iets dat ik trouwens iedereen adviseer
om te doen!
2. Hoe ben je in het vak gerold? (Is het een beroep die je altijd al wilde beoefenen?)
Ergens heeft het altijd al gesluimerd dat ik de uitvaartwereld in wilde. Ik las over
een oriëntatiedag voor de vakopleiding uitvaartverzorger en heb toen de knoop
doorgehakt en ben dat gaan doen. In 2017 heb ik mijn diploma behaald.

3. Wat maakt jouw aanpak uniek?
Dat we het samen doen: ik sta niet te ver weg, en ik kom ook niet te dichtbij. Ik ben en blijf gewoon mezelf. Ik merk
vanzelf of een familie liever ‘gestuurd’ wil worden, of liever wat meer zelf de regie wil houden en ik op de achtergrond
aanwezig ben en alles in de gaten houd. Ik heb trouwens ook heel veel kennis van kerkelijke uitvaarten. Je zult mij ook
nooit bedankjes (bloemen, persoonlijke kaartjes) van families op social media zien posten, dat vind ik echt ongepast.
4. Welke uitvaart is jou het meest bijgebleven en waarom?
Elke uitvaart heeft wel iets speciaals en unieks, dat moet gezegd worden. Omwille van de privacy van de families wil ik
ook geen specifieke situaties weergeven. Eén van de dingen die me bij blijft, is een kinderuitvaart. Buiten had het
gesneeuwd, maar toen we de aula verlieten, ging de zon schijnen. Maar zo heeft elke uitvaart altijd wel een 'kippenvelmoment' hoor.
5. Je hebt dagelijks te maken de dood, een verdrietig onderwerp
wat maakt het werk dan toch zo mooi en dankbaar?
Ik denk toch het ontzorgen van mensen, en dat je daarmee toch een klein stukje
verlichting kan brengen. Zodat nabestaanden echt kunnen focussen op het afscheid
en afscheid nemen. Dat is het allerbelangrijkste!
Wil je meer informatie over uitvaartverzorging? Kijk dan op Welleruitvaart.nl of
volg Esther op @welleruitvaartverzorging

