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Modelnummer trouwringen 5-1A

Setprijs trouwringen vanaf: € 1.900,=

Niets brengt meer vreugde en romantiek in de harten van Anishinaabe-geliefden dan het 
fluisterend ruisen van het water in een rivier of beek. Het sublieme aangezicht van een 
zilveren zoetwatermeer en het serene geluid van kabbelende golven tegen de boeg van een 
berkenbasten kano. Het geluid van peddels die het kalme wateroppervlak doorklieven, of het 
zachte geklop van rijststokken die de boven het wateroppervlak uitstekende stengels van de 
wilde-rijstplant tot een gulle oogst bewegen. De aanblik van een zonsondergang die de 
golven van Gichi-Ojibwe-Gamiing (het Bovenmeer) rozerood kleurt. Of de wilde kreet van 
een verre loon (Canadese ijsduiker) die de avondstilte boven het spiegelende 
wateroppervlak doorbreekt...
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Manoomin (wild rice) picking on the lake, circa 1905 (Minnesota Historical Society)

Het  minimalistisch vormgegeven, tweekleurige design van deze gouden overlay-
trouwringen, die de naam gichigami manidoo (letterlijk: geest van het grote meer) dragen, 
geeft op expressieve wijze het subarctische karakter van het Noord-Amerikaanse Great 
Lakes-gebied weer. Maar bovenal weerspiegelen de donkere contourlijnen in het 
witglanzende oppervlak van de trouwringen – het witgoud staat hier symbool voor de serene 
uitstraling van een noordelijk zoetwatermeer –  de ziel en het wereldbeeld van de Ojibwe-
Anishinaabeg, een volk dat sinds mensenheugenis een onlosmakelijk deel van dit bos- en 
waterrijke gebied uitmaakt.

‘Partners’ by Zhaawano Giizhik © Unieke trouwringen.nl
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De warme uitstraling van het roodgouden design in deze 10 mm  brede trouwringen stelt 
Giizis (de zon) voor die ondergaat achter de golven van het grote zoetwatermeer, nadat hij 
met zijn stralen de koude biosfeer van het noordelijke woudgebied nieuw leven heeft
geschonken. Op de drempel van de nacht brengt Giizis met zijn uitwaaierende stralen al het 
leven op en onder het meer een laatste groet, voordat hij bij het aanbreken van de dag weer 
tevoorschijn komt om de wereld opnieuw licht en leven te brengen. 

Rick Beaver (Ojibwe painter) 

                                                       © Unieke Trouwringen.nl
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Prijsindicatie trouwringen*:       v.a. € 950,= per ring  (14k. witgoud met roodgouden 
      inlegwerk en 1e gehalte zilveren 
      binnenzijde)

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

De trouwringen zijn voorzien van een regular fit uitvoering, d.w.z. met een vlakke binnenzijde. Wilt u 
weten wat dezelfde trouwringen 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. 

Zhaawano Giizhik 
Tel-(0031) (0)595425059

info@unieketrouwringen.nl
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De noordelijke oever van Gichi-Ojibwe-Gamiing (Lake Superior)
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