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Vivian Albertyn regelt uitvaarten voor expats in Dubai

Foto's: Thessa Lageman

Dubai zien en dan sterven

Vivian Albertyn volgde geen uitvaartopleiding. “Door ervaring ben ik alles te weten gekomen. Bijvoorbeeld dat moslims en hindoes geen doodskisten
gebruiken.”
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Als een overledene aids had, moeten dure balsemers
uit het buitenland ingevlogen worden

De christelijke begraafplaats in Jebel Ali, aan de rand van Dubai.

Repatriëring
Terug naar eigen land gaan om begraven
of gecremeerd te worden is veel duurder
dan in de Emiraten vanwege de transportkosten. Toch kiest maar liefst 90 procent
van de buitenlanders daarvoor. Dubai en
de rest van de Emiraten is namelijk voor
de overgrote meerderheid van de buitenlanders die er wonen geen thuis, maar
een tijdelijke woonplek waar ze proberen
zo veel mogelijk geld te verdienen.
De meerderheid van de expats is bovendien voor repatriëring verzekerd via hun
werkgevers. Repatriëring naar India – daar
komen de meeste gastarbeiders vandaan
– kost rond de 1000 euro, naar Europa
ongeveer 5000 euro en naar Afrika nog
meer. Albertyn: “Vorige week hadden we
een hele grote Zuid-Afrikaanse vrouw.

In het hindoeïstische crematorium naast de christelijke begraafplaats.
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Verenigd maar niet Arabisch
85 procent van de inwoners van de
Verenigde Arabische Emiraten komt van
buiten. Dat was in 2005. Maar ook in 1982
kwam 50 procent van de inwoners al uit
Zuid-Azië. De islam is staatsgodsdienst in
de VAE; 76 procent van de inwoners van de
Emiraten is ook moslim. Christenen zijn
goed voor 9 procent van de bevolking, de
rest is voornamelijk hindoeïstisch of boeddhistisch. Mensen zonder religie bestaan
officieel niet.

Je hebt hier heel veel kansen en kunt er
een goed leven leiden.” Toch is hij niet
van plan om zo lang te blijven dat hij hier
ook begraven zal worden. Hij glimlacht:
“Hopelijk niet.”
Naast Middle East Funeral Services heeft
Albertyn ook nog het bedrijf Baby Steps,

Ook voor minder religieuze graven is plek in Dubai.

dat zorgt voor al het papierwerk als er een
zegt hij, “al was het wel apart om voor het
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niet verdrietig van werken in de uitvaart-

Bijvoorbeeld dat moslims en hindoes

ter plekke in Abu Dhabi en twee later in

brache? “Zo zie ik het niet. Maar ik denk

geen doodskisten gebruiken.” Hij woonde
wel een paar sessies over rouwverwerking
bij in een rouwcentrum in Dubai, waar
hij soms ook mensen heenstuurt die veel
moeite hebben om hun rouw te verwerken. “Ik moest leren om meedogend te
zijn en tegelijkertijd niet te betrokken te
raken. En ik kwam erachter dat iedereen
een verschillende rol aanneemt als er
iemand overleden is. Ikzelf ben op zo’n
moment een doener. Ik help mensen
graag om deze moeilijke situatie een
beetje gemakkelijker te maken.”

Ingewikkelde gevallen
De uitvaartbranche staat dus nog erg
in de kinderschoenen in de Verenigde
Arabische Emiraten, maar inmiddels heeft
Albertyn wel drie concurrenten. “Geen
echte bedrijven”, volgens hem. “Ze zijn

De Verenigde Arabische Emiraten zijn niet alleen maar woestijn.
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