
 
 

 

Pet Water Urn  
 

De Pet Water Urn is deels gemaakt van de schors van 

een moerbeiboom en is biologisch afbreekbaar.  

De bast van de boom wordt duurzaam geoogst wat 

betekent dat de boom zelf doorgroeit en niet gekapt 

wordt om deze Water Urn te kunnen vervaardigen. 

 

Deze Water Urn wordt gevuld met as op de vijver, rivier 

of zee gelegd en zal korte tijd blijven drijven.  

Dan zinkt hij naar de bodem en zal op natuurlijke wijze 

worden afgebroken. Natuurlijk kun je ook een bloem 

of een klein steentje meegeven als dat goed voelt. 

 

De hoeveelheid as dat hierin 

past (0,98 liter), is van een 

huisdier tot 25 kilo. Op aanvraag 

is ook een grotere Water Urn 

verkrijgbaar voor zeer grote 

huisdieren tot ruim 75 kilo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pet Earth Urn 

 

De Pet Earth Urn is een prachtige urn in de vorm van 

een hart en is biologisch afbreekbaar in de grond.  

 

De as wordt in de urn gedaan en begraven in de 

grond, waarna er desgewenst een boompje, mooie 

plant of speciale bloemen boven worden geplant.  

Zo is er altijd een plekje om even naartoe te gaan en 

weer even stil te staan bij de liefde 

en genegenheid voor je trouwe 

vriend(je). 

 

De Pet Earth Urn heeft ruimte  

voor 0,49 liter as, geschikt voor  

de as van een huisdier tot 12 kilo.  

Op aanvraag is een grotere Pet 

Earth Urn (3,6 liter) verkrijgbaar 

voor huisdieren tot ruim 80 kilo. 
 
 

 
 
 

Het is mijn verlies, mijn verdriet en  
mijn manier van afscheid nemen    
 

 

 

 

 

 

De naam L' Y L A komt van Little Yla 

 

Ze was nog heel klein, geschat op vijf weekjes oud, toen ze gewond in 

het asiel aankwam. Haar achterhand was verlamd, maar ze was zó 

dapper. Ze sleepte zichzelf moedig van haar mandje naar de 

kattenbak. Alles is gedaan om haar te helpen, maar uiteindelijk heeft 

ze het niet gered. Ze stierf op 19 januari 2015. 

 

Ik mocht haar een naam geven en ik koos voor Yla. Yla komt van Idola 

en dat betekent 'op handen gedragen'. 

 

Zij is de eerste die in een Pet Sheet is gewikkeld. Dit kleine dappere 

poezenmeisje staat symbool voor deze afscheidsdoeken.  
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Als je huisdier sterft… 

 

 



Wood Print  
 

De Wood Print is een houten troostkei van Lindehout. Hij 

wordt gemaakt door houtkunstenaar Will Schropp uit 

Duiven (www.houtenbeelden.nl).  

 

Een WoodPrint is een troostkei die gebruikt kan worden 

als je verdrietig bent na het overlijden van je huisdier. 

De ingesneden pootafdruk kun je zachtjes beroeren en 

zo het verdriet er laten zijn. Ook praten mensen 

makkelijker over hun verdriet als ze iets in hun handen 

hebben, dat zul je zelf ervaren als je een WoodPrint 

hebt gekocht of gekregen. De wereld weet vaak niet 

hoe intens het verdriet om het verlies van een huisdier 

kan zijn en deze troostkei zou zelfs voor verbinding 

kunnen zorgen met de mensen die daar niet eerder 

echt bij hebben stilgestaan. 

 

De WoodPrint is ongeveer 13-15 cm en is gemaakt van 

Lindehout. Niet voor niets is er gekozen voor het hout 

van de Lindeboom, want de Linde staat symbool voor 

verbondenheid en rust. Al duizenden jaren is de 

Lindeboom een huisboom, bij elk huis werd en wordt 

nog vaak een Lindeboom geplant. Die verbondenheid 

tussen huis en boom en mens en huisdier komt hier 

samen in de WoodPrint. 

 

De WoodPrint is ook verkrijgbaar met een persoonlijke 

pootafdruk van je eigen hond of kat, het is zelfs mogelijk 

om wat as in de WoodPrint te laten inbrengen. Neem 

hiervoor schriftelijk contact op met de bedenkster op 

contact@lyla.eu. 

 

Een waardevolle, tastbare en mooie 

herinnering aan je bijzondere vriend.  

 

 

 
 

 

 
 
 
  

 

Het verdriet om het verlies van een huisdier 
is vaak groter dan de wereld weet  
 

Als je huisdier sterft… 
 

Vroeger liepen dieren rond het huis, later werden ze 

steeds vaker naar binnen gehaald en tegenwoordig is 

een huisdier onderdeel van het gezin geworden. De 

liefde voor een huisdier kan zo intens zijn dat het 

overlijden een enorme leegte en gemis met zich 

meebrengt. Het verdriet om het verlies wordt niet altijd 

door de omgeving opgemerkt of serieus genomen.  

 

Wanneer een mens sterft, is er van alles mogelijk, maar 

voor het sterven van een huisdier zijn nog relatief weinig 

mogelijkheden. L’ YLA wil graag een begin maken met 

een breder aanbod aan nieuwe huisdieroverlijdens- en 

herinneringsproducten. Er zijn een vijftal producten, te 

weten de Pet Card, de Pet Sheets, de Wood Print, de 

Pet Water Urn en de Pet Earth Urn. 
 

 

Pet Card  
 

Er is vooralsnog één dierencondoleancekaart in ons 

assortiment verkrijgbaar.  

Op termijn komen er vast meer bij. 

 

Het maakt op zich niet uit welk 

kaartje je stuurt, elk kaartje dat 

laat zien dat er aandacht en  

medeleven is na het overlijden  

van een huisdier volstaat. 

Een klein gebaar met een enorm 

grote waarde. 
 

 

          
 

 

Pet Sheets 
 

Mijn huisdier zou ikzelf na zijn overlijden niet bij de dierenarts 

achterlaten. Dat wezentje waar ik al mijn liefde en 

genegenheid aan heb gegeven, verdient een mooi en 

waardig afscheid. Ik wil hem verzorgen, zijn vachtje 

kammen, hem zijn knuffel of speeltje meegeven en niet in 

een oude doek, doos of krant. Mijn huisdier wil ik toedekken 

in een zachte wade, stapje voor stapje zijn lijfje bedekken 

en op het laatst met een mooi lint samenbinden om nooit 

te vergeten. Sentimenteel? Ja. Overdreven? Misschien… 

maar het is mijn verlies, mijn verdriet en mijn manier van 

afscheid nemen. 

 

Met de Pet Sheet wikkel je je trouwe vriendje in doeken van 

herinnering. Een dierenwade van 100% natuurlijke stof en 

sluitbanden. De afscheidsdoeken zijn in vier verschillende 

ruime maten verkrijgbaar en voldoen aan de eisen van 

dierenbegraafplaatsen en dierencrematoria. 

 

XS 140 x 90  ruim voor een kat/mini-hond formaat 

S 140 x 120 ruim voor een kleine hond, Maltezer formaat 

M 140 x 170 ruim voor gemiddelde hond, Beagle formaat 

L 170 x 210 of groter alleen op bestelling 

 

De Pet Sheets zijn verkrijgbaar in 

verschillende en steeds wisselende 

uitvoeringen, echter altijd met 

dezelfde natuurlijke uitstraling. Er 

wordt een antilekmatje en een 

beschrijving meegeleverd. 
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