
Afscheid van 
mijn liefste dier

Kuaga
U i t v a a r t z o r g  v o o r  H u i s d i e r e n



Patrick en Yolanda

Ons gebouw is gelegen aan de rand 
van de “Sahara”. 
Deze locatie werd gekozen omwille van 
de bosrijke omgeving en de stilte. 
De binnen- en omgevingsruimte straalt 
een sfeer uit van eerbied en rust.

Gebouw en ligging

De naam Kuaga komt vanuit het 
Swahili en betekent “afscheid”.
Niets is zo belangrijk als de tijd daar 
is om afscheid te nemen, dat dit kan 
gebeuren op de manier die u zelf kiest, 
en waar u nood aan heeft.
Ons doel is het bieden van optimale 
opvang en zorg, en dit op een liefde-
volle en respectvolle manier voor uw 
huisdier en uzelf. Hier hebt u beiden 
recht op. 

Filosofie



Er zijn 2 wachtruimtes en 2 afscheids-
ruimtes voorzien zodat u over de 
nodige privacy beschikt om in alle rust 
om te gaan met uw emoties en 
overleden huisdier.
Muziek (die u zelf kan kiezen), kaarsen, 
een foto van uw huisdier in de 
afscheids- en/of wachtruimte... 
Alles is bespreekbaar.
Het opbaren gebeurt met de grootste 
zorg en respect door middel van een 
persoonlijke en menselijke aanpak.
Indien gewenst, kunt u in alle rust een 
wandeling maken in het nabijgelegen 
natuurpark.

Afscheid...

U kan ook bij ons terecht voor het 
kiezen van een urne, juweeltjes,... 
die u de gelegenheid geven om een 
blijvende herinnering aan uw overleden 
huisdier te hebben.

Herinnering...

Geeft u er de voorkeur aan om uw 
huisdier te laten uitstrooien op onze 
strooiweide? 
Dat kan ook in alle sereniteit en er is 
zelfs de mogelijkheid om een gedenk-
plaatje te laten voorzien.

Strooiweide

Daar wij zelf in het bezit zijn van een 
modern laserapparaat zijn we in de 
mogelijkheid om zelf foto’s en teksten 
op urnes en spiegels te laseren.

Laseren



“De vriendschap die je samen deelde blijft altijd...”
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