Schrijven voor de Aarde
In de stad kan mij gemakkelijk een gevoel van vervreemding overvallen.
Door verstening van de bodem voel ik de aarde niet meer. Voor mijn
voedselvoorziening ben ik afhankelijk van een steriele supermarkt. Kan
dat anders? Ik besluit op onderzoek uit te gaan. Mijn ontdekkingsreis doop
ik ‘Naar de Aarde’. Via een gelijknamig blog en een boek breng ik verslag
uit. Zo geef ik gehoor aan mijn verlangen naar een natuurlijke manier van
leven.
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