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SAMENVATTING

De TOLAD staf (Totem Of Life And Death) is een Nederlandse noviteit waarmee nabestaanden de

as van een overleden dierbare stap voor stap kan verspreiden. Behalve de elegante uitstraling zorgt

de TOLAD ervoor dat het verspreiden van as bovendien gemakkelijker is dan wanneer men een

traditionele urn gebruikt. De TOLAD verspreidt automatisch en gelijkmatig stap voor stap de as over

een route van ongeveer 2 km. Via een App kan men de gelopen route bijhouden en plaatsen op een

eigen persoonlijke (beveiligde) herdenkings-webpagina. De TOLAD is in diverse kleuren te koop en

is bovendien eenvoudig te personaliseren met teksten, tekeningen en foto’s.

Met de TOLAD krijgt het verstrooien van as een geheel nieuwe betekenis. Niemand hoeft zich druk
te maken om de ongemakkelijke taak van het verspreiden van de as. De staf (1,65 m lang, 6 cm
breed) gaat bij een wandeling van de nabestaanden van hand tot hand en herinneringen, gedachten
en verhalen worden gedeeld. Met elke stap wordt een beetje as automatisch verstrooid, wat de
TOLAD ook lichter maakt: het loslaten wordt letterlijk voelbaar.

Eigentijds ritueel 
TOLAD maakt van het verspreiden van as een ritueel waarbij respect, aandacht en betrokkenheid
centraal staan. Via de TOLAD app kan de gelopen route worden bijgehouden en op een persoonlijke
en beveiligde herdenkingspagina worden geplaatst. Zo kan men de wandeling nog herbeleven en zal
de wandeling onvergetelijk worden. Op deze pagina kunnen de nabestaanden ook teksten, foto's,
filmpjes, muziek plaatsen.

Persoonlijk design 
De TOLAD is volledig te personaliseren. Niet alleen qua kleur, maar ook met teksten, foto's en
tekeningen. Na de wandeling kan men met verschillende accessoires een herdenkingsmonument van
de TOLAD maken. Op 1 januari lanceert het Nederlandse bedrijf Cycle of Rituals de TOLAD in
Nederland. De TOLAD is te koop (€ 490,-) via de TOLAD website, via diverse crematoria en bij meer
dan honderd uitvaartondernemers. Meer informatie op de website www.tolad.eu.
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OVER PR MATTERS

Zorg dat er over je gesproken wordt, dat is de missie van PR Matters. Klanten werken met ons omdat ze
geloven in de kracht van free publicity en goede relaties, en wij ook. Dat begint bij nieuwswaarde creëren die
zowel de media als de doelgroepen aanspreekt. PR Matters bestaat sinds 2008 en heeft een gevarieerde groep
klanten.
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