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'Aadizookaan' is de naam van deze trouwringen met de delicate en eenvoudige 
vormgeving. Dit is Ojibwe-Anishinaabe voor 'Grootvader' of ‘Geesthelper’. De 
symboliek van de trouwringen verwijst naar de Dondervogel die zijn woonplaats in de 
zuidelijke lucht heeft, en de natuur regen en vruchtbaarheid brengt. Zijn ‘goede 
medicijn’ zegent de toekomst van twee mensen die samen een verbintenis voor het 
leven aangaan.

                                               Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animikii

Beide bicolor trouwringen worden gekenmerkt door de toepassing van applicatie 
(oplegwerk). De ene trouwring toont een (geometrisch gestileerde) afbeelding van 
een Dondervogel, uitgevoerd in geelgoud, die ‘geappliceerd’ (opgelegd) is op een 
roodgouden ringscheen. De andere trouwring heeft roodgouden vleugels van de 
Dondervogel die zijn opgelegd op een geelgouden ringscheen. De (optionele) groene 
smaragd en de briljantgeslepen diamant, die respectievelijk het magische oog en het 
hart van de Dondervogel symboliseren, benadrukken het machtige medicijn van dit 
bovennatuurlijke wezen, dat van oudsher door de Anishinaabeg wordt beschouwd 
als de grootvader van alle mensen.
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            Zevenluik ‘ honoring the thunder-grandfathers and praying for strong medicine'  © Unieke Trouwringen.nl 
                            

De Donderwezens daalden lang geleden af  naar de aarde als vertegenwoordigers 
van bovennatuurlijke krachten. Deze krachten - waar de meeste mensen geen 
controle over hadden - regeerden over de kwaliteit van het menselijk bestaan en die 
van de dieren en plantwezens. Aangezien de Anishinaabeg de Donderwezens van 
oudsher beschouwen als aadizookaanag of grootvaders van het mensenras, zullen 
ze nooit vergeten op speciale plaatsen asemaa, oftewel gewijde tabak aan hen te 
offeren… 

 

Sacred white  birch bark showing Thunderbird design
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Prijsindicatie trouwringen*                             € 470,= per ring (14k. rood- en    
                                                                       geelgouden ringscheen zonder  
                                                                       edelsteen);   

                                                                       € 590,= per stuk (14k. rood- en  
                                                                       geelgouden ringscheen voorzien van 
                                                                       2mm. briljantgeslepen smaragd, sic);

                                                                       € 577,= per ring (14k. rood- en 
                                                                       geelgouden scheen met  2 mm. 
                                                                       briljantgeslepen saffier);

                                                                       € 820,= per ring (14k.rood- en 
                                                                       geelgouden scheen met  0.035 k., 
                                                                       2 mm. Top Wesselton - V.V.S.I.- F/G-(2-
                                                                       2)-422 briljantgeslepen diamant, sic). 

 . 

Bovenstaande prijzen van de trouwringen zijn gebaseerd op ringschenen van 3 of 4 
mm breed. Wilt u de ringen breder dan zal de prijs iets hoger liggen. Neem contact 
op met het atelier voor actuele prijzen. 
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Wanneer een heren- of damesring is uitgevoerd in 14k. witgoud en voorzien van 
rood- of geelgouden applicatie (oplegwerk), wordt de prijs vermeerderd met  € 30,= 
per ring.

Wilt u weten wat deze ringen kosten indien uitgevoerd in 18 karaats goud ? Neemt u 
dan contact op met het atelier.

*Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van 
de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief 
verpakkings -en portokosten.

De trouwringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een 
vlakke binnenzijde. Wilt u weten wat dezelfde ringen in een ‘comfort fit’ uitvoering 
kosten -dus in een zwaardere en extra luxe uitvoering en voorzien van een 
bolvormige binnenzijde - neemt u dan contact op met de goudsmid. 

Over een juiste prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per 
fax, per e-mail of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.  

Heeft u nog vragen? U kunt altijd bij ons terecht...

Zhaawano GiizhikZhaawano Giizhik

La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio
WarffumWarffum

NederlandNederland

info@unieketrouwringen.nl

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

T E R U G  N A A R  D E  W E B S I T ET E R U G  N A A R  D E  W E B S I T E
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