Onze coaches
Monika Schiedon,
Capelle aan den IJssel.
‘Ik wist uit ervaring dat er veel
bij komt kijken als je een uitvaart
moet organiseren. Nabestaanden
met een laag inkomen helpen, dat
trok mij. Het is erg belangrijk dat
je zaken vooraf goed geregeld
hebt. Mijn persoonlijke ervaring
en mijn kennis zijn handig bij het
geven van de voorlichtingen.’

Wij zijn 24/7
bereikbaar op

06 - 50 40 18 60
Wij geven voorlichting en
informatie over de regels
rondom een overlijden. Waar
moet je op letten en wat zijn
de kosten voor een uitvaart?

Mariesella La Roche,
Rotterdam.
‘In onze samenleving ontbreekt
het vaak aan goede informatie
over uitvaarten en wat er allemaal
bij komt kijken. Daarom geef ik
graag voorlichting. Ik vertel aan de
hand van praktische voorbeelden
waar je op moet letten als je een
uitvaart moet organiseren. Ik geef
tips om het anders te doen.’

VRIJWILLIGERSORGANISATIE
Wij helpen nabestaanden
met een laag inkomen

www.samsamuitvaartcoaching.nl
info@samsamuitvaartcoaching.nl
samsamuitvaartcoaching.nl

bij het regelen van de
uitvaart van een geliefde.

Angelique Duvekot,
Middelburg.
‘In één week verloor ik mijn vader
en mijn baan. Ik weet hoe het voelt
als je onvoorbereid een uitvaart
en de nalatenschap moet regelen.
Vaak komt de dood onverwacht.
Hierdoor kun je financieel onder
druk komen staan. Ik ondersteun
mensen graag als uitvaartcoach.’

Samen, Anders, Meer...

Stichting SamSam Uitvaartcoaching is ANBI-geregistreerd
en wordt ondersteund door:

www.samsamuitvaartcoaching.nl

Samen een uitvaart organiseren.
Anders een uitvaart mag
geen schuldenlast worden.
Meer met minder.

Wanneer een geliefde overlijdt, dan krijg je
met moeilijke vragen te maken. Als je een laag
inkomen hebt, wordt het allemaal nog lastiger.

Een crematie of een begrafenis?
Welke muziek wordt er gedraaid?
Wie gaat er spreken? Wel of geen rituelen?
Wat kost het allemaal? Ben ik wel verzekerd?

Ook helpen onze vrijwilligers bij alle zaken die
daarna nog geregeld moeten worden.
Wij geven juiste en eerlijke informatie,
zodat jij de juiste keuzes kan maken.

Bij een overlijden komen allerlei vragen naar
voren. Voor mensen met een laag inkomen kan
het regelen van een uitvaart extra lastig zijn. De
coaches van SamSam Uitvaartcoaching kunnen
jou helpen bij de voorbereiding van een uitvaart.
Ook helpt SamSam bij alle zaken die daarna nog
geregeld moeten worden. De coaches helpen
je om de juiste keuzes te maken. Op die manier
worden schulden zo klein mogelijk gehouden.
Of misschien helemaal voorkomen.

Samen, Anders, Meer...

in wat belangrijk is om binnen 24 uur na het
overlijden te doen. Of om juist nog niet te
doen. Samen met de familie worden de wensen
besproken en de kosten daarvan. Ze geven

SamSam Uitvaartcoaching helpt mensen met een
laag inkomen bij het regelen van een uitvaart.

Onze coaches komen thuis langs. Ze schatten

aan op welke kosten bespaard kan worden.
Als het nodig is, helpen zij met de aanvraag
bijzondere bijstand. Ze helpen met formulieren
en documenten, ook na de uitvaart.

Is een dierbare overleden? Wij zijn
24/7 bereikbaar via 06-50401860 of
info@samsamuitvaartcoaching.nl.
Onze vrijwilligers komen gratis
langs voor ondersteuning.
Samen, Anders, Meer...

