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W ishes for the Earth 
 
 
The Wheelbarrow-Walk: a Pilgrimage For the Earth.

This Pilgrimage For the Earth touches something at the core of 
people. There is a deeply felt connection with mother Earth and 
caring for her. Hundreds of people send a tablespoon of soil from 
their garden inclusive of their personal wish For the Earth and a 
donation.

I was overwehlmed with all the bundles of soil I received. I carried 
this for over 500 kilometer in my Wheelbarrow from the Veerhuis 
in Varik to you, Mr Eloundou Assomo director World Heritage at the 
UNESCO in Paris.
In this little book you will read just a small portion of all the “quotes” 
people send and what they told. During my journey I have met 
hundreds and even thousands of people who share the same 
love and care for the Earth and each other.

Let this Wheelbarrow-Walk be the first stage of our Journey in 
which these quotes support us as a constant reminder and 
motivation to create a step change and keep moving Forward 
towards the beautiful Future we envision and realize together.

Henry Mentink 
 
Veerhuis Varik 
For the Earth



Wishes For the Ear t h

Mieke Elzenga Babbelbeekse Beemden Duffel

Gertrude en Dirk van de Glind

Wishes For the Ear t h

Take the Earth off the 
stock exchange, the earth 

belongs to everyone!

That we feed the Earth
as the earth feeds us!

Haal de aarde van de beurs, 
de aarde is van iedereen!

Dat we de aarde voeden 
zoals de aarde ons voedt



Babbelbeekse Beemden Duffel

Wishes For the Ear t h

Giving the Earth 
space to be itself again

So that all the Earth will be free

De aarde terug ruimte geven om zichzelf te zijn

Opdat de hele aarde vrij zal zijn
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Meppel

Gertrude en Dirk van de Glind

The Earth deserves attention, 
love and respect

We donate a S poonful of 
fertile Grootbroekse soil

De aarde verdient aandacht, liefde en respect

Wij schenken een lepel vruchtbare Grootbroekse aarde
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Earth full of life
Earth for life

So that all the Earth will be free

Aarde vol leven 
Aarde voor leven

Opdat de hele aarde vrij zal zijn
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Friso en Rosaline Amsterdam 

Eline

Wishes For the Ear t h

L ove goes through the bottom, 
all little critters help

My beloved Homeland

Liefde gaat door de bodem, alle kleine beestjes helpen Wees jezelf en kies altijd voor liefde

Mijn geliefde geboortegrond



Frans Willem Deliën  -  Marinus Behrens

Wishes For the Ear t h

Be Yourself and 
always choose love

We are directly connected 
to mother Earth all our lives

Wees jezelf en kies altijd voor liefde

Wij zijn ons hele leven direct 
verbonden met moeder aarde
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Dirk en José Kooy 

Henriëtte en Tjepko

Marleen

Dear Earth, my wish for you 
is that we as humans have more love 

and respect for your greatness!

De aarde voor allen 
van onschatbare waarde

Lieve aarde, mijn wens voor jou is 
dat wij als mensen meer liefde en respect 

voor jouw grootsheid hebben!

De aarde heeft verbeelding nodig

Marianne Zweden

The Earth Needs Imagination
The earth is priceless to all

De aarde heeft verbeelding nodig
De aarde voor allen van onschatbare waarde
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Henriëtte en Tjepko

Marleen

For a healthy Earth on which people live in 
harmony in love and with respect for each other

For caring with the earth and all its fellow inhabitants

Voor een gezonde aarde waarop 
mensen in liefde en met respect 

voor elkaar in harmonie leven
Voor zorgzaam omgaan met de aarde 

en al zijn medebewoners

Marianne Zweden

The Earth Needs Imagination
The earth is priceless to all

De aarde heeft verbeelding nodig
De aarde voor allen van onschatbare waarde
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Mieke

Beautiful mother earth 
I wish you a mutual loving connection 

with all your children

Today I A m free! 

Prachtige moeder aarde ik wens je een 
wederzijds liefdevolle verbinding toe met al je kinderen

De aarde dat zijn wij!

Vandaag ben ik vrij!
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Clemens

Koen

Beautiful mother earth 
I wish you a mutual loving connection 

with all your children
We are the Earth!

The Crusade for a 
Recognition of the Earth

De aarde dat zijn wij!

De kruitocht voor een erkenning van de aarde
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Maria

Wiebbe

May people begin to see the magic 
of Mother Earth and take care 

of her with conviction!
Groningen clay, U nruly and fertile

If the earth belongs to everyone, 
we are ‘earther’ for N ature

Mogen de mensen de magie van moeder aarde
 in gaan zien en vol overtuiging voor haar gaan zorgen!

Als de aarde van iedereen is 
zijn we ‘aardeger’ voor de natuur
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Aukje

May people begin to see the magic 
of Mother Earth and take care 

of her with conviction!
Groningen clay, U nruly and fertile

Earth be yourself you remain of value
If the earth belongs to everyone, 

we are ‘earther’ for N ature

Groninger klei, weerbarstig en vruchtbaar

Aarde wees jezelf je blijft van waarde



Wishes For the Ear t h Wishes For the Ear t h

Tamar

Lapland, Haarlem or Australia
All the same W orld,  

the same earth
through the eyes of man and a camel

So that we may cherish  
and celebrate her!

Lapland, Haarlem of Australië
Allemaal dezelfde wereld, 

dezelfde aarde door 
de ogen van de mens en een kameel

Opdat we haar mogen koesteren  
en vieren!
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S oil from: The Small Earth  
De kleine aarde

In Boxtel, the Netherlands

There is something fundamentally 
wrong in our world, but W e can change that

In onze wereld is iets grondig mis, 
maar wij kunnen daar verandering in brengen

Lapland, Haarlem of Australië
Allemaal dezelfde wereld, 

dezelfde aarde door 
de ogen van de mens en een kameel

Opdat we haar mogen koesteren  
en vieren!
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Hold on!

Bye dear Ajo, 
to you and Everyone there 

XXX

Hou vol!

Dag Lieve Ajo, 
voor jou en iedereen daar

XXX

Jan & Baukelien
Culemborg

Earthsmiles

Ingrid
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Burger Boederij Oosterwold

Anita

Also the Youngest ground 
in the Netherlands

Deserves to be protected and shared!

May we treat the Earth with 
much more respect

Also the youngest ground in the Netherlands
Deserves to be protected and shared!

Dat we met veel meer respect met de Aarde mogen omgaan
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Aarde uit Udenhout, Goede reis

H.Goris

Vredes zand 60 landen 

Peace sand 60 Countries

Aarde leeft achterstevoren 
mens staat tussen twee muren 

Verlangen hangt in de lucht

Hans 

Earth lives B ackwards
man stands between two walls

Desire is in the air
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Boterbloem A’dam Lutkemeer

Buttercup A’dam Lutkemeer

Aarde uit Udenhout, Goede reis

Earth from Udenhout, 
Have a G ood trip
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Annelies
Bedankt De wereld wordt 

een betere plek met mensen zoals jij
Beste GAIA, 

ik wou dat wij mensen 
begrepen dat we één zijn

Thank You The World becomes 
a better place with P eople like you

Dear GAIA,
 I wish we H uman 
get that we are one

Een hemel op aarde creëren
Voor onze mooie aarde!

Organi verde Lysbet Lok en Nieske Bokma dochter en moeder

Creating Heaven O n Earth For our Beautiful earth!
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Annelies

Beste GAIA, 
ik wou dat wij mensen 

begrepen dat we één zijn

Dear GAIA,
 I wish we H uman 
get that we are one

Voor onze mooie aarde!

Lysbet Lok en Nieske Bokma dochter en moeder

For our Beautiful earth!
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Edegem

Heel veel succes met dit fantastisch initiatie! Hartelijk dank dat  
ik op deze bescheiden manier “mee mag doen”. Ik kijk er naar uit om 

“te volgen“ hoe alles verloopt, en misschien ergens in Vlaanderen  
de krui-tocht te ontmoeten. Meelopen kan helaas voorlopig niet, 

wegens een knieschijfbreuk vorig jaar. 

Annemie

Edegem 
Good L uck with this 

fantastic initiation! 
Thank you very much 

for allowing me to “participate” in 
this humble way. I’m looking forward 
to “following” how everything goes, 
and maybe meeting the Crusade 

somewhere in Flanders. 
Unfortunately, it is not possible to 

participate for the time being, due to a 
kneecap fracture last year.
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Met de zon op mijn gezicht
De wind door mijn haar

Word ik gedragen
Door haar die mij elke dag voedt

Het geluk van blote voeten in het gras
Het zwemmen in de zee

Doen mij werkelijk kind voelen
Van onze mooie Moeder Aarde

Laten we haar lief hebben zoals ons zelf

Henriëtte

With the S un 
on my face

The wind through my hair
Am I carried

Because of her  
who feeds me every day

The happiness of bare feet in the grass
Swimming in the sea

Really make me feel like a kid
From our beautiful Mother Earth

Let’s love her like ourselves
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The E arth that carries me
The Earth That Feeds Me

The earth that gives me joy
Thanks to the earth

The earth, not our possession 
but a breeding ground for everything that lives

I nvaluable in present, past and future!us!

De aarde die mij draagt
De aarde die mij voedt

De aarde die mij vreugde geeft

De aarde, niet ons bezit maar een 
voedingsbodem voor alles wat leeft

In heden, verleden en 
toekomst van onschatbare waarde!

Woongroep Zandroos Diever
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Van het land aan de oever
Dat ruimte bied 

aan een enorm divers gezelschap 
van vrije vogels

Wel een miljoen soorten en meer
Die voor nu en in de toekomst echt vrij willen zijn!

Oeverlande aarde

From the land 
to the shore

That offers S pace 
to a hugely diverse group of free birds

A million species and more
Who really want to be free  
for now and in the future!
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May all people walk on
 this beautiful planet in R eason, 

love, gentleness and respect
Enjoy her abundance together!

A World
An Earth we know

And where we can all do something for & on 
Beautiful initiatives

And have a nice trip to Paris
And nice to be on the road

Henry & your lovely team 

Nice to be with you this weekend  
and get to know more And above  

all to enjoy his now and for everyone’s future

Mogen alle mensen in rede, liefde, zachtmoedigheid 
en respect over deze mooie planeet lopen

Samen genieten van haar overvloed! Een Wereld 
Een Aarde die we kennen

En waar we met z’n allen iets voor & op kunnen doen
Prachtig initiatieven

En alvast een mooie reis naar Paris
En fijn onderweg zijn

Henry & jullie aardig team
 

Fijn om dit weekend bij jullie te zijn en meer kennis te maken
En vooral te genieten van zijn nu en voor een ieders toekomst

Anemie Edegem België

Groeten Joop en Jolanda Rotterdam
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The earth is our Homeland
When the end of our lives is there

our bodies return to earth

Anemie Edegem België

De aarde is onze geboortegrond
Wanneer het einde van ons leven daar is 
keert ons lichaam terug naar de aarde

By being loving in the I nteraction with the earth
we also give ourselves and all our relationships loving attention

Door in de interactie met de aarde liefdevol te zijn 
geven wij ook onszelf en al onze relaties daarmee liefdevolle aandacht
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Fertile soil of W ilhalla, 
a seed planted  

by Daniel Willaeys and Aleide Lagarde
and it continues to flourish over 

generations

Vruchtbare grond van Wilhalla, een zaadje geplant 
door Daniel Willaeys en Aleide Lagarde

en het bloeit verder over generaties heen

This earth is from the Kormme-Rhine regionF ertile river clay, inhabited and cultivated for centuries

Cothen

Deze aarde is uit de Kormme-Rijnstreek
Vruchtbare rivierklei, al eeuwenlang  

bewoont en bebouwd
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Voor vrede op aarde met betrekking tot elke korrel
We dekken met elke stap die we nemen

met betrekking tot alle stenen, alle planten,
alle elementen van de lucht, alle dieren, de hele mensheid

Met andere woorden, respect voor het universum

For P eace on earth  
with respect to each grain

We cover with every step we take 
with respect to all the stones,  

all the plants, 
all the elements of the sky,  
all the animals, all mankind

In other words, 
respect for the universe

Land of the old brick factory  

of Maurik
So that it can be returned  

to her mother

Arno en Dénise

Grond van de oude steenfabriek van Maurik
Opdat het teruggeven word aan haar moeder

More Car sharing
is more green

is more leeway
is more earth

Bart en Ellen

Meer auto delen is meer groen
is meer speelruimte is meer aarde
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Land of the old brick factory  
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to her mother

Arno en Dénise
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is meer speelruimte is meer aarde



Wishes For the Ear t h Wishes For the Ear t h

From Noordwelle in Zeeland I send you the soil of the brand new village 
and monastery garden with standard fruit trees, native shrubs and 
plants. The name is Wellehof and is derived from the village name and 
the monastery initiative Kloosterwelle

We would like to join the Crusade because we love our earth, the whole 
earthz

Birgitta
 
 
Uit het Zeeuwse Noordwelle stuur ik jullie de aarde van van de gloednieuwe dorps- en 
kloostertuin met hoogstam fruitbomen, inheemse struiken en planten
De naam is Wellehof en is afgeleid van de dorpsnaam en het kloosterinitiatief 
Kloosterwelle

Wij willen graag aan de kruitocht meedoen omdat wij van onze aarde houden, van 
heel de aarde

-----

The earth and its fullness is the Lord’s, the world and those who dwell in 
it. May mankind be guardians of the earth and enjoy its life-giving fruits
May you remain the most beautiful spaceship in our galaxy for a long 
time to come

Pieter
 
Des heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.
Moge de mensheid als hoeders met de aarde omgaan en genieten van haar leven 
gevende vruchten Dat je nog lang het mooiste ruimteschip van ons melkwegstelsel 
mag blijven

A nd many more...
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Towards a man-parted earth
That probably won’t go without a fight
therefore earth and a cloth for the bleeding

Bewoners van het Lodewijk van Deysselhof Culemborg

Op weg naar een mandelige aarde  
Dat gaat vast niet zonder slag of stoot
daarom aarde en een doekje voor het bloeden

-----

Earth under a sun under a moon that we all stand on
Let’s treat you more respectfully and in solidarity

All the earth free the whole earth!

Cocratos
Aarde onder een zon onder een maan waar we allen op staan
Laten we respectvoller en solidair met jou omgaan

Heel de aarde de hele aarde vrij!
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A shovel from the Flevopolder and we hope it can stay dry
Wishing the whole earth an unburdened future

Wilma en René
Een schepje uit de Flevopolder en wij hopen dat hij droog mag blijven
Voor de hele aarde een onbelaste toekomst toegewenst

-----

A shovel of earth from Almere Oosterwold,
a piece of garden for sustainable vegetables and plants
for our food and biodiversity

Francien en Gerrit

Een schepje aarde uit Almere Oosterwold, 
een stukje tuin voor duurzame groenten en planten
voor ons voedsel en bio diversiteit 

-----

Dear Henry,
My husband took a newspaper from Earth a while back and I saw the 
article in it about Unesco and the Kruitocht for the Earth.
What a wonderful idea and inspiring text! It always makes me very 
happy to learn what others do with love for the earth. Hereby an 
envelope with dune soil (sea sand) from my island Goeree.
As a poet, every month I send a letter and poem of mine to a stranger 
by post. This poem seemed to go well with the pouches of earth, so here 
it is. Wishing you a loving and inspiring cruise.

P.S. De Droomgaard really appealed to my imagination and I have now 
ordered Eric Boyden’s book, thanks for the reference
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In Name Elements

If I have a forest
was, then I would
please rest
want to be left.
When I sea
was, then I would
please everyone
want to live.
If I’m the sky
was, then I would
like to have sole rights.
If I like the earth

was, then I would
please humanity
want to whisper:
cherish me
walk me
honor me
live with
me
along

Liane Constante Goeree

Kruiwagen tocht 2 juni 2022

Beste Henry,
Mijn man nam een tijdje terug krantje van de 
Aarde mee en daarin zag ik het artikel staan 
over Unesco en de Krui-tocht voor de Aarde.
Wat een prachtidee en inspirerende tekst!
Ik word er altijd heel blij van om te leren wat 
anderen met liefde voor de aarde doen.
Bij deze een envelopje met duinaarde (zeezand) 
van mijn eiland Goeree.
Als dichteres stuur ik elke maand per post een 
brief en gedicht van mij aan een onbekende.
Dit gedicht leek me mooi samen te gaan met 
de buideltjes aarde, dus bij deze.
Een liefdevolle en inspirerende krui-tocht 
toegewenst.

P.S. De Droomgaard sprak bij mij erg tot de 
verbeelding en ik heb inmiddels het boek van 
Eric Boyden besteld, dank voor de verwijzing
 
 
 
 
 
 

In naam elementen

Als ik een bos
was, dan zou ik
graag met rust
willen worden gelaten.
Als ik zee
was, dan zou ik
graag alle vianen
willen laten leven.
Als ik de lucht
was, dan zou ik
graag alleenrecht hebben.
Als ik de aarde
was, dan zou ik
graag de mensheid
willen toefluisteren:
koester mij
bewandel mij
eer mij
leef met
mij
mee
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Alle stappen voor de aarde op de wereld erfgoedlijst zijn waardevol
Geniet van de tocht

Mirjam Bemelmaas
All steps for the earth on the world heritage list are valuable
Enjoy the trip

-----

We wish your flowers a blooming earth
On behalf of GEN Netherlands Global Ecovillage Network 
 

Koen de Kruiff

Wij wensen je flowers een bloeiende aarde
Namens GEN Nederland Global Ecovillage Network

-----

Taking care of the earth and its inhabitants together
Earth for everyone

Nicoline 

Samen zorg dragen voor de aarde en haar bewoners
Aarde voor iedereen 
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Long live the Earth!
Hihi, I thought a toe card like this was funny. Glad there are people like 
you, Henry.
They help ensure that our earth never ends up in the morgue with such 
a card.

Wilma 

Lang leve de Aarde!
Hihi, ik vond zo’n teenkaartje wel grappig. Fijn dat er mensen zoals jij zijn, Henry.
Die helpen zorgen dat onze aarde nooit met zo’n kaartje in het mortuarium terecht 
komt.

-----

A bag of sand from the beach of Egmond aan Zee
Good trip!

Carla uit Wormer

Een zakje zand van het strand van Egmond aan Zee 
Goede reis!

-----

Everyone is from Earth
And the Earth belongs to Everyone

Hans en Margreet uit het Twentseland

Iedereen is van de Aarde
En de Aarde is van Iedereen
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Mother Earth

The Earth is our only home under the stars
In prehistoric times they were caves, today unfortunately also metro 
stations in Ukraine
The earth is – to me, my dear children and grandchildren, my dear 
friends and
Contemporary here and in Africa- yes, for all earthlings, our precious 
home.

She is also the resting place for the ashes of my dear Marian, who was 
my companion for over 40 years.

The Earth is groaning under threats caused by increasing warming.
Only with respect for her nature and in connection with each other will 
we die of our
Earth can temper and perhaps prevent. Let it be!

But, at all times, to keep hope alive, I will follow Luther in his statement:
‘If the world ends tomorrow, I will plant an (apple) tree today’
 

Jan Werschkull 

Moeder Aarde

De Aarde is ons enige huis onder de sterren
In prehistorie waren het grotten, vandaag de dag helaas ook metrostations in Oekraine
De aarde is – voor mij, mijn lieve kinderen en kleinkinderen, mijn dierbaren vrienden en 
Tijdgenote hier en in Afrika- ja, voor alle aardgenoten, ons kostbare huis.

Zij is ook de rustplaats voor de as van mijn lieve Marian, die meer dan 40 jaar mijn metgezel was.

De aarde kreunt onder bedreigingen veroorzaakt door toenemende opwarming.
Alleen met respect voor haar natuur en in verbinding met elkaar zullen wij het sterven van onze
Aarde kunnen temperen en misschien voorkomen. Laat het zo zijn!

Maar, te allen tijde zal ik, om de hoop levend te houden, Luther volgen in zijn uitspraak:
‘Als morgen de Wereld vergaat plant ik vandaag nog een (appel)boom’
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This tablespoon of earth is symbolic of a Care First Oasis yet 
to be discovered and created
In the Netherlands. A place that is built from the first moment 
by Care First.
A place where every piece of Earth, every building block and every 
choice is uncompromisingly Care First.
A piece of cleared earth for future generations. A place on earth where 
the energy of Care First can be felt, experienced and lived.
A journey of discovery in new creation.

Care First Oasis

A place for everyone
A place to rest and restore
A place to find your inner self
A place to play, to sing, to dance
A place to heal yourself
and Mother Earth

We wish you a beautiful earth-honoring cruise,
The initiators of the Care First Oasis

Will Vos, Jacques van de Nord, Marion Takens en Doranne Janssen

Deze eetlepel aarde staat symbolisch voor een nog te ontdekken en te creëren Care First Oase
In Nederland. Een plek die vanaf het eerste moment gebouwd wordt vanuit Care First.
Een plek waar elk stukje Aarde, elke bouwsteen en elke keuze compromisloos Care First is.
Een stukje vrijgemaakt aarde voor toekomstige generaties. Een plekje aarde waar de energie 
van Care First voelbaar is, ervaren kan worden en geleefd wordt.
Een ontdekkingstocht in nieuw creëren.

Care First Oase

A place for everyone 
A place to rest and restore 
A place to find your inner self
A place to play, to sing, to dance  
A place to heal yourself 
and Mother Earth

We wensen je een mooie aarde-erende krui-tocht, 
De initiatiefnemers van de Care First Oase
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My wish for the earth is that
Her beauty through humanity,
Being seen, heard, tasted and smelled again
But above all, felt.

Judith 
 
Mijn wens voor de aarde is dat
Haar schoonheid door de mensheid,
Weer gezien, gehoord, geproefd en geroken wordt
Maar bovenal gevoeld.

----

We share an Earth
We share one Earth
Nous partageons une Terre

Aarde uit Heidelberg, Zuid Afrika via Boxtel 
 
We delen een Aarde 
We share one Earth 
Nous partageons une Terre

----

Out of LOVE for the Earth
We are part of the whole

Greet & Guido

Uit LIEFDE voor de aarde
We zijn deel van het geheel
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Aljezur, Balsinha (ferry),
Portugal, 10 hectares of nature reserve
We live here in my childhood drawing
I drew this country as a child

Aljezur, Balsinha (veerboot), 
Portugal, 10 hectare natuurgebied 
Wij wonen hier in mijn kindertekening
Ik heb dit land als kind getekend

----

“Each human being is a source of positive energy
Together we form the inexhaustible power
To protect the world and to improve life.”

Patricia Haverman

“Elk mens is een bron van positieve energie
Samen vormen we de onuitputtelijke kracht
Om de wereld te beschermen en het leven te verbeteren.”

----
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A spoonful of earth in a layer of recycled felt from I-DID from Utrecht

Felt products made from industrial textiles.
How can you create a valuable design product from discarded 
clothing?

Sorry, not biodegradable… but it’s a start.

The vast majority of this felt is recycled (corporate) textiles,
mixed with recycled flakes from PET bottles. To make it a
Unfortunately, to make sturdy felt, two virgin materials still have to be 
used.
There is a spunbond (a wafer-thin layer of polyester fabric) under the 
felt that we need to ‘needle’ the felt on and a small percentage of 
fusible fibers is added to help the felt bond better.

All felt colors are made from recycled textiles. This saves water and CO2 
by recycling textiles into beautiful felt.

I-DID employs people who, for whatever reason, have hardly ever 
worked. People who want to participate, but have never seen or had the 
opportunity to do so alone. Together we discover opportunities, through 
coaching, guidance and of course by working and getting to know 
someone as a colleague.

Wishing you a lot of impact on the crusade to Paris!

Raoul Postel, Utrecht 

Een lepel aarde in een laag gerecycled vilt van 
I-DID uit Utrecht

Vilten producten gemaakt van bedrijfstextiel.
Hoe kun je een waardevol design product 
creëren van afgedankte kleding?

Sorry, nog niet biologisch afbreekbaar… maar het 
begin is er.

Het overgrote deel van dit vilt is gerecyclede 
(bedrijfs)textiel,
bijgemengd met gerecyclede flinters van 
petflessen. Om het tot een 
stevig vilt te maken moeten er helaas nog wel 
een tweetal virgin materialen aan te pas komen.
Er zit een spinvlies ( een flinterdun laagje 
polyester stof) onder het vilt dat we nodig 
hebben om het vilt op te ‘vernaalden’ en er wordt 

een klein percentage van smeltvezels bijgevoegd 
om het vilt beter binden.

Alle viltkleuren zijn gemaakt van gerecycled 
textiel. Dat bespaart water en CO2 door textiel te 
recyclen tot prachtig vilt.

Bij I-DID werken mensen die, om wat voor reden 
dan ook, lang niet of bijna nooit hebben gewerkt. 
Mensen die mee willen doen, maar nog nooit 
de kans hebben gezien of gekregen om dat 
alleen te doen. Samen ontdekken we kansen, 
via coaching, begeleiding en natuurlijk door te 
werken en iemand te leren kennen als collega.

Veel impact gewenst bij de kruitocht naar Parijs!



Wishes For the Ear t h

Mijn wens voor de aarde

Deze aarde is afkomstig uit een parkje, vlak bij ons huis, waar ik graag 
doorheen wandel.
Hier staat een dode boom. Zij is geringd en staat daar als fiere staak 
nog als huisvesting voor ander leven. Zij heeft geen voeding meer voor 
nieuwe takken en groene blaadjes, maar biedt nog steeds haar ruimte 
aan leven. 
Er groeien zwammen op haar bast en bovenin heb ik een nestje ontdekt 
van een grote bonte specht.
Ik mag altijd graag genieten van het in de natuur zijn.
Ik wens de aarde toe dat zij in haar eer hersteld mag worden.
Door de aarde te helen, kan de mensheid helen.
Ook wens ik de aarde, samen met Henry en mede-wandelaars,
Veel liefde en plezier en verbinding toe.

Alle liefs, Carin uit Heerhugowaard

My wish for the earth

This soil comes from a small park near our house, which I like to walk through.
Here is a dead tree. She is ringed and stands there as a proud stake as housing for other life. 
She no longer has food for new branches and green leaves, but still offers her space for life.
Fungi grow on her bark and at the top I have discovered a nest of a great spotted woodpecker.

I always like to enjoy being in nature.
I wish the earth that it may be restored to its honour.
By healing the Earth, humanity can heal.
Also, I wish the earth, along with Henry and fellow walkers,
Lots of love and fun and connection.
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