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WIJ ZORGEN DAT IEMAND DIE EENZAAM 
STERFT GEEN EENZAME UITVAART KRIJGT 
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ln een niet-alledaagse omgeving tussen 
vu_renhouten planken en lijmklemmen eet 

· · .. ilteen broodje Mario met Radboud Spruitfén 
'Bart van Riet. Radboud was één van de eerste 
bûsbeheerders van de Tussenvoorziening. 
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Hij kan zieh het sollicitatiegesprek 
met Jules en mij nag goed herin 
neren. De Tussenvoorziening be 
stand een klein jaar en hiel9 nag 
kantoor op de zolder van de Sleep 
Inn. Het ging allemaal heel gemoe 
delijk. Hier wil i~ werken, dacht 
Radbaud. Al snel werd oak Bart van 
Riet aangenomen. Bart hoorde bij 
de eerste groep vrijwilligers van de 
Tussenbus en was zo enthousiast 
dat hij al na enkele weken opteerde 
voor de functie van busbeheerder. 
Hij moest nag wel even zijn groat 
rijbewijs halen. Radbaud en Bart 
standen als het ware aan de wieg 
van de Tussenvoorziening. 'Bij de 
Tussenvoorziening heb ik geleerd 
om te pionieren. lk heb geleerd dat 
je alles vanaf nul moet bedenken', 
vertelt Radbaud. 
Vijfentwintig jaar later hebben bei 
de mannen elkaar weer gevonden, 
in een heel andere setting. 

Radbaud is na ongeveer vijf jaar 
bij de Tussenvoorziening zijn eigen 
bedrijf begonnen als kistenmaker 
in de uitvaartbranche. Bart is na 
zijn loopbaan bij de Tussenvoor 
ziening via de GGZ-verslavingszorg 
op een MBO terechtgekomen als 
docent en begeleider. Maar na al 
die jaren voelen Radbaud en Bart 
zieh nag steeds betrokken bij het 
werk van de Tussenvoorziening. 
Ze willen hier op een bijzondere 
manier uiting aan geven. En dan 
ontstaat het plan om een bedrijfje 
voor sociale uitvaarten te begin 
nen. 'lk loop eigenlijk al lang met 
dit idee rond', vertelt Radbaud. 
'Een uitvaart organiseren is ei 
genlijk heel eenvoudig, terwijl het 
vaak veel te duur wordt gemaakt. 
Het is · vreselijk om te zien hoe 
een uitvaart wordt afgeraffeld als 
mensen weinig geld hebben of als 
de gemeente moet betalen. En dat 

terwijl je met weinig middelen een 
heel mooi afscheid kunt organi 
seren.' 

Zander poespas en met een beetje 
hulp uit de omgeving verzorgen 
Radbaud en Bart een waardige 
uitvaart, waarbij tijd géén geld 
kost. Dankzij hun bevlogenheid 
en ervaring houden ze de kosten 
laag en speien ze flexibel in op 
de wensen van nabestaanden. ln 
nood kan de uitvaart zelfs vanuit 
hun werkplaats plaatsvinden. 'Wij 
zorgen ervoor dat iemand die een 
zaam sterft geen eenzame uitvaart 
krijgt', vertelt Radbaud. 'Bovendien 
zijn we bekend met de doelgroep 
en kunnen we familie of hulpverle 
ners goed adviseren', vult Bart aan. 
Want een waardig afscheid is voor 
alle nabestaanden belangrijk. Of je 
nu familie bent, medebewoner of 
hulpverlener. 

Meer weten? Kijk op: www.zelfuitvaart.nl 
Tussendoor I 


