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Voor Erwin & Aster
Voor Sarah & Tom*
Voor onze kinderen
Dit boek heb ik voor jullie gemaakt om jullie te helpen je eigen(wijze) weg te
vinden door de tuin die is als het leven.

‘The land knows you even when you are lost.’
- Robin Wall Kimmerer
Auteur van ‘Braiding Sweetgrass’
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Een magische morgen

Het is donker als Robin wakker wordt. Het
wordt een mooie nieuwe dag. Robin hoort al
vogelliedjes. Het zal niet lang meer duren of de
zonnestralen versieren de lucht met roze en
paarse kleuren. Robin wil zo snel mogelijk naar
buiten.
Wil draait zich om en zijn ogen blijven dicht.
‘Ik slaap nog’, mompelt hij. ‘Ja, maar je mist het
mooiste moment van de dag als je in je bed
blijft liggen. Kom mee!’, roept Robin.
Wil gromt een beetje en doet één oog open. ‘Het is nog geen tijd Robin’, zegt hij.
Robin gaat naast Wil de Wolf liggen en aait hem zachtjes over zijn rug. Ze geeft hem
een kusje. En nog een. ‘Word nou wakker’, zegt Robin.
Langzaam doet Wil de Wolf zijn ogen open. ‘Goeiemorgen, ik ben wakker. Nu hoef
ik alleen nog op te staan. Waarom is dat zoveel moeilijker dan wakker worden?’
‘Kom mee naar buiten Wil!’, roept Robin.

‘Er is zoveel moois wat we deze ochtend samen kunnen doen!’
Eenmaal buiten ademen ze de koele, frisse lucht in. ‘Mmm’, zucht Wil de Wolf, ‘Wat
is het een mooie dag en wat ben ik blij om samen met jou een vroege vogel te zijn’.
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Dromen

Kom je even bij me zitten?
Laten we samen staren naar de wolken.
Wiegend en dromend,
over wie we zullen worden.
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