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Setprijs trouwringen vanaf: € 880,= 

De vlag van het indiaanse volk waarvan edelsmid Zhaawano ten dele afstamt, de 
Baawititigowinini Anishinaabeg uit Noord-Michigan (hun nazaten noemen zich 
tegenwoordig officieel Sault Ste. Marie Tribe of Chippewa Indians), voert de kleuren 
van de vier heilige windrichtingen. Geel voor het oosten, rood voor het zuiden, zwart 
voor het westen en wit voor het noorden.

Deze trouwringen, die Zhaawano met de hand heeft gesmeed, dragen de naam 
biidabaan. Dit betekent “eerste licht uit het oosten”. De trouwringen zijn voorzien van 
een unieke laagbolle vorm en bestaan uit 14 karaats geelgoud; ze zijn  4 mm breed 
en 1.4 mm dik. Op de afbeelding is de damesring van binnen en van buiten voorzien 
van een hoogglanzende afwerking; (de buitenkant van) de herenring is daarentegen 
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gematteerd. Beide trouwringen hebben een luxe, ergonomische pasvorm 
meegekregen. 

De vlag van de Sault Ste. Marie Tribe Of Chippewa Indians

De gele kleur van de trouwringen symboliseert - zoals de naam al aangeeft -  het 
licht dat uit het oosten komt. Het oosten, de richting vanwaar de zon opkomt, wordt 
door de Anishinaabeg van oudsher beschouwd als een aadizokaan (Grootvader). 
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Deze grootvader, die Waabananang oftewel Ster uit het Oosten heet, personifieert 
de sterren, de winden, de wolken en alle overige natuurlijke verschijnselen die 
afkomstig zijn uit deze richting. Het oosten is de richting van het stoffelijke, alles wat 
lichamelijk is. Het symboliseert al het nieuwe in de Schepping, zoals alle 
nieuwgeboren schepselen, de mens inbegrepen. Net zoals de zon dagelijks aan de 
horizon verschijnt, komt uit het oosten kennis op die de menselijke geest als het ware 
verlicht. Bewustzijn licht op zoals iedere ochtend een nieuwe dag oplicht. 

Waabananang, de beschermgeest uit
  het Oosten, brengt  met iedere nieuwe
dag heling, geboorte en hergeboorte,

en bewustwording.

De seizoenen veranderen mee met het ritme waarin de zon zijn dagelijkse 
cirkelvormige pad volgt. Het oosten is daarom ook een tijd van verandering. Het staat 
voor de lente, de periode die van duisternis overgaat naar licht en schoonheid. 

Net als de verbintenis tussen twee mensen die elkaar liefhebben, is het licht uit het 
oosten als het eerste zonlicht in de ochtend dat boven de horizon uitstraalt…De 
eerste zonnestralen van de dag verlichten de geesten van de geliefden met 
bewustzijn en laten goedheid hun harten binnenstromen … 
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Leland Bell / Bebaminojmat: `Destiny`

                                                                                                     
                                                                                                     

Prijsindicatie trouwringen*: Vanaf  € 440,= per ring (14 karaats geelgoud).
                             .
                                                          

* Genoemde prijzen van trouwringen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, 
ringdikte, speciale wensen van de klant en edelmetaalkoersen op het moment van 
inkoop. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakkings -en portokosten.

Over de actuele prijs van een trouwringen-model kunt u zich desgewenst 
telefonisch, per fax, per e-mail  of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten 
informeren.  
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Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...

Zhaawano GiizhikZhaawano Giizhik
La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio

Warffum NederlandWarffum Nederland
info@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059Tel./fax (0031) (0)595425059
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