
GEACHTE
RELATIE
De Jong Uitvaartverzorging blikt terug op een
prachtig jaar waarbij met veel toewijding gewerkt is
om de kwaliteit  van de dienstverlening hoog te
houden. Mede door uw motivatie is dit gerealiseerd.
Wij bedanken onze samenwerkingspartners, collega's
en een ieder die ons heeft ondersteund het afgelopen
jaar. Aan u allen fijne feestdagen en een voorspoedig
2023!

KWARTAAL
N I E U W S B R I E F

Een warm begroetingsmoment tussen Mariska
De Jong en medebezoeker, Lillian Callender
tijdens het cultureel event "Katibo..ons tot slaaf
gemaakte voorouders".
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Marronuitvaarten
aangemeld bij
Netwerk Immaterieel
Erfgoed

Op 24 oktober is een droom van eigenaar De Jong
Uitvaartverzorging werkelijkheid geworden; het starten
van een Uitvaartschool in Suriname! Deze is in nauwe
samenwerking met Gerold Yngard gerealiseerd. Yngard
zelf Obductieassistent van beroep, is aangesteld als
directeur en opleider. De uitvaartschool heeft
momenteel tien trainees die gedurende een jaar
verschillende uitvaarttrainingen volgen.

Eigenaar Mariska de Jong
    +31642536620
www.dejonguitvaartverzorging.nl
info@dejonguitvaartverzorging.nl
 

De Jong Uitvaartverzorging Suriname.
Manager: Bridney Hiwat
   +597-7736901 
info@dejonguitvaartverzorging.sr

Contact

Met medewerking van Carolina
Verhoeven zijn wij bijna twee jaar
hiermee bezig geweest. En, het is
gelukt! Dit immaterieel erfgoed
wordt steeds opnieuw
vormgegeven in samenhang
met maatschappelijke
veranderingen. Het doel is om
zoveel mogelijk met een ieder te
delen ter behoud van onze
tradities. Op de website kun je de
voortgang hiervan volgen.
https://www.immaterieelerfgoed
.nl/nl/rouwrituelen-van-de-
ndyuka.

Dhr. Yngard tijdens een training.

Op de foto met de organisatoren van de Lezing "Hulp bij Rouw en Verlies',
Monique Houtzager (L) en Angelique Schildt Gooijer (uiterst rechts). Hoogleraar,
Manu Keirse (2e L).

Uitvaartschool
Suriname van start

Lezing 'Hulp bij Rouw en
Verlies'

De Jong Uitvaartverzorging
bezocht als mede-
specialist in rouwrituelen en
rouwverwerking ook deze
lezing, verzorgd door
Hoogleraar Manu Keirse. 
Bij deze gelegenheid mocht
De Jong het boek over
rouwverlies, liefde en verder
leven: "Fietsen om de wind"
van Dini Peters in ontvangst
nemen. P.s. Het boek kost 15
euro en is nu alleen te
verkrijgen via
info@detroostwerkplaats.nl. 
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