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“Toen we te horen kregen dat mijn man

een zware chemokuur moest ondergaan

waren we het snel eens: we wilden een

aantal mooie gezinsfoto's laten maken bij

een vakfotograaf. Omdat we beseften dat

je er na z'n kuur wellicht een stuk minder

florissant uitziet . Misschien kom je er

zelfs helemaal niet doorheen. In het geval

van mijn man werd dat helaas realiteit . Als

steun bij het verwerken van dit verdriet en

als dierbare herinnering aan zijn leven

zijn wij zeer gelukkig met de prachtige

foto's die Rob Pluijm heeft gemaakt.”

Miny Berends

“Omdat je ouder wordt, word je ook vaker

geconfronteerd met begrafenissen en

crematies. Meestal staat er op de kist een

foto van de overledene. Vaak is die foto

niet mooi. Hij is gemaakt tijdens een

vakantie of op een feestje. Dat is zonde.

U en ik willen er graag netjes bijlopen,

gaan naar de kapper en kopen mooie

kleding, maar over het laatste moment

denken wij niet na. Ik heb besloten een

portretfoto te laten door Rob Pluijm, want

dan hoeven mijn nabestaanden niet

allerlei fotoboeken door te bladeren.”

Theo Peters

Ieder mens
verdient een blijvende herinnering.
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Portretfoto’s met karakter,  gemaakt in uw vertrouwde omgeving

Iedereen verdient het om op een mooie manier te worden vastgelegd. Mensen aan

het begin én aan het eind van hun leven. Zieken en gezonden. Voor wie niet meer

in staat is om ergens naar toe te komen heeft fotograaf Rob Pluijm de oplossing.

Hij komt langs.

Rob Pluijm is als fotograaf gespecialiseerd in het

maken van portretten met karakter. “Ik leg mensen

vast zoals ze zijn en probeer het punt te bereiken

dat je hun ziel ziet . Juist bij mensen met veel

levenservaring levert dit een mooi resultaat op,

waar ze zelf ook erg trots op zijn."

“Er zijn heel veel redenen te bedenken om mooie

foto’s te laten maken wanneer u bent aanbeland in

de laatste fase van uw leven”, vervolgt Rob. “Eén

van die redenen is dat uw dierbaren op die manier

een blijvende tastbare herinnering aan u hebben

wanneer u er niet meer bent.” 

Mensen op hogere leeftijd of met een ziekte zijn

soms niet meer in staat om naar de fotostudio van

Rob in het centrum van Ravenstein te komen.

Daarom zet hij nu in verzorgingstehuizen en

ziekenhuizen een tijdelijke studio neer. Bewoners

kunnen zich inschrijven voor het maken van een

reportage. Dat kan ook als duo met bijvoorbeeld

uw partner of een kind.

Maar wie liever wel naar de studio van Rob komt is

daar uiteraard ook meer dan welkom. “Mijn manier

van werken is hetzelfde, of het nu in mijn eigen

studio of op locatie is. Het maken van een goede

portretfoto vergt voorbereiding, tijd en aandacht. Ik

neem altijd ruimschoots de tijd om kennis te

maken voordat ik mijn fototoestel erbij pak.”
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