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Ballonverstrooiing

Ballonverstrooiing
Steeds meer mensen zoeken naar een unieke en persoonlijke manier

De ballonnen die wij gebruiken zijn van hoogwaardig natuurlatex, een biologisch en

voor de laatste bestemming van een geliefde. Ballonverstrooiing, een

snel afbreekbaar materiaal, dus niet schadelijk voor het milieu.

nieuwe vorm van asverstrooiing, is een mooi en waardig vaarwel.
De met as gevulde opstijgende ballon symboliseert de reis van de ziel.

Als alle voorbereidende handelingen zijn verricht, worden de ballonnen aan de

Deze intieme manier van afscheid nemen versterkt het samenzijn van

nabestaanden overgedragen. Op een door de nabestaanden gekozen moment worden

de nabestaanden en draagt positief bij aan het verwerkingsproces.

de ballonnen losgelaten en kunnen ze vredig opstijgen. De aanwezigen kunnen de
ballonnen, onder de juiste weersomstandigheden, tot soms wel 30 minuten volgen.

Ballonverstrooiing kan op elke denkbare locatie worden uitgevoerd,

Tijdens het opstijgen neemt de luchtdruk buiten de ballon af waardoor hij uitzet. Op

zolang er maar voldoende ruimte is om de ballon veilig te laten gaan.

een hoogte van 20 tot 25 kilometer wordt de druk op de wand van de ballon zo groot

Denk daarbij aan: een open veld, een park of op het strand als

dat hij knapt, de as verstrooiend over de vier windstreken.

passende locatie. Wanneer u een locatie met een speciale betekenis in
gedachte heeft, zoals de middenstip van een sportveld of een andere
dierbare plek, dan onderzoeken wij de mogelijkheden om aan deze

Kinderen

Wensen

Op de locatie zelf is elke vorm van gedenken en
verzorging bespreekbaar. Zo kunnen de familieleden
en genodigden samenkomen in een daarvoor geschikte

wens te voldoen.
Als er kinderen bij de

Graag informeren wij

gelegenheid, of tijdens de vlucht van de ballonnen een

De ballonnen worden op locatie in een speciaal hiervoor ingerichte

plechtigheid aanwezig

u over alle mogelijk-

goed glas champagne heffen op een mooie laatste reis.

trailer gevuld met de as. Als het de wens is dat alle as door middel

zijn, kunnen wij ook met

heden en uw persoonlijke

Ook het afspelen van muziek op de locatie behoort tot

van een ballon de vrijheid krijgt, zal er vanwege het totale gewicht van

helium gevulde kleine

wensen voor de plechtig-

de mogelijkheden. Een persoonlijke boodschap zoals:

twee ballonnen gebruik worden gemaakt. De ballon wordt naast de as

ballonnen verzorgen.

heid op de locatie van uw

een brief, tekening of bloem kan aan de ballon worden

gevuld met heliumgas. Helium is een natuurlijk gas, onbrandbaar, niet

Deze worden met de

keuze.

bevestigd.

giftig en maakt deel uit van onze atmosfeer.

grote ballonnen, als
begeleiding, opgelaten.

