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Deze moderne, strak vormgegeven trouwringen onderscheiden zich door hun
ringschenen, die een vlakke vorm bezitten en uit twee kleuren goud bestaan. De
naam van de trouwringen is naawaajiwan, een woord dat uit de Algonkische taal van
de Anishinaabeg komt. De letterlijke betekenis ervan is ‘in het midden van een
stroomversnelling’. Dit is een beeldspraak die naar het huwelijk verwijst - ingegeven 
door  de natuurlijke leefomgeving van de Ojibwe-Baawitigowininiwag, de indiaanse 
voorouders van de edelsmid, die aan de oevers van de stroomversnellingen van de 
St. Mary's River in noordelijk Michigan leefden. De stroom of rivier in de trouwringen 
symboliseert het huwelijk tussen twee mensen - alsmede zekere deugden die ermee 
geassocieerd worden.

Cecil Youngfox

De buitenste banen van deze trouwringen, die de edelsmid heeft gesmeed uit 
14 karaats wit- en geelgouden draad, staan symbool voor de levens van twee 
individuele mensen - als twee afzonderlijke stromingen in een rivier. De strakke 
witgouden baan middenin de geelgouden ringscheen vertegenwoordigt de stroming 
waar ze beiden in terechtkomen, oftewel de nieuwe weg die ze samen opgaan. 
Samen navigeren ze - bij wijze van spreken - hun kano op reis naar een gedeelde 
toekomst. De edelsmid heeft de stroming een kaarsrechte vorm meegegeven als 
symbool voor wat zijn voorouders noemden: gwayako-bimaadiziwin. Dit betekent 
letterlijk: een recht leven.
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De ingetogen stijl en stilistische spaarzaamheid van deze trouwringen benadrukken
waarden als een eerlijk en oprecht leven en deugden als bereidwilligheid,
vindingrijkheid en trouw binnen het huwelijk.

Beide trouwringen zijn 4 mm breed; de herenring is gematteerd aan de buitenkant,
terwijl de damesring een hoogglanzende afwerking heeft meegekregen. Tevens is de
damesring gezet met een (optionele) flonkerende 0.015 karaat briljantgeslepen witte
diamant. Het geheimzinnige vuur van de diamant symboliseert de alomtegenwoor-
digheid van het Grote Mysterie. De edelsteen steekt enigszins boven de rinscheen
 uit - alsof de ringdraagster zoveel mogelijk licht van de hemellichamen
wil opvangen, om zodoende te beschikken over de kennis en wijsheid die het
omringende universum ons ter beschikking stelt. 

Behalve witte diamant kunnen ook andere kleuren diamant in de trouwringen 
geplaatst worden, in meerdere variaties wat betreft vorm, kleur en zetmethode. Ook 
bestaat de mogelijkheid andere soorten edelstenen in de trouwringen te verwerken.
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Prijsindicatie trouwringen:*

€   699,= per ring (in 14 karaat bicolor goud);
€ 1.013,= per ring (in 14 karaats bicolor goud met 0.015- karaat diamant, Top 
Wesselton- V.V.S.I.- F/G- (2-2)-422).

* Genoemde prijzen van de trouwringen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, 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 deze trouwringen 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
WarffumWarffum

NederlandNederland

info@unieketrouwringen.nl

 Tel./fax (0031) (0)595425059 
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