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ONDERZETTERS.
Van de ezels en kippen en varkens heb ik onderzetters laten maken. Die zien er heerlijk fris uit,
prachtige kleuren. Op elke markt verkoop ik die wel, soms 1 soms 2 soms een serie. En ze zijn ook bij
te bestellen. Heb je het boek ‘Ik ben een Ezel’ of ‘Ik ben een Ei’ of ‘Varken’ , kies dan jouw favoriete
dier en bestel de onderzetter, als 1 stuks of als setje, of maak een leuke combinatie van kip, varken,
ezel, kies de kleuren, kies de vormen, kies de dieren. Als groep versterken ze elkaar, worden ze nog
mooier. En vanzelfsprekend is elke tekening ook als print leverbaar, als kaart, of koop het boekje als
je dat nog niet hebt. Dat vinden de dieren leuk.
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TEXEL.

Op 12 december start de verkoop van het boek ‘eiland Texel’. Op de Kerstmarkt in het Park in de
wijk Oog – in – Al . Vierentwintig gedichten staan er in het fotoboek, poëzie, veel om te lezen en
genieten en om na te denken met Kerst en rond de jaarwisseling.

UITVERKOCHT.
Utrecht, stad van het Midden is uitverkocht. Alle 1.000 boeken hebben hun weg gevonden, niet
alleen in Utrecht, maar overal over de wereld. In twee jaar tijd uitverkocht. Trots op.

2016.
Fijne Sinterklaas, Kerst en Jaarwisseling gewenst. Ook in 2016 ga ik door met mijn projecten, uit
egoïstisch motief, want dan ben ik lichamelijk en geestelijk in beweging en wordt ik blij van mijn
foto’s en tekeningen en uit altruïstisch motief, want dan kan ik geld doneren aan gezondheidszorg
en opvang voor kinderen en dieren.

TE KOOP: Boeken:






Golven, over Walcheren-fotografie en poëzie
Ik ben een Ezel, genummerd en gesigneerd-tekeningen
Ik ben een Ei, genummerd en gesigneerd-tekeningen en poëzie
Varken-tekeningen
Rondom, bankje in Lombok-foto’s en poëzie

En uiteraard foto’s te koop uit het boek Utrecht, stad van het Midden, en uit alle andere fotoboeken,
ook uit ‘By – zonder Zeeuws – Vlaanderen’ (boek uitverkocht) . En prints van de tekeningen te koop.
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=====================
De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto’s, boeken en kaarten, wordt via mijn
stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.
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