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Landelijke erkenning: ‘Hulpverlener van het Jaar’ 

bieden, moeten méér mensen in staat 
zijn en de middelen hebben om actie te 
ondernemen. Als omstanders al begon-
nen zijn met helpen, is de uitkomst vaak 
veel beter. Soms zit de patiënt alweer 
rechtop als wij aankomen en is het hart 
weer op gang gekomen, dankzij een AED 
en iemand die hiermee kon omgaan.  Er 
zijn genoeg mensen die willen helpen bij 
een hartstilstand en bereid zijn daarvoor 
cursussen te volgen. Maar zij hebben 
defibrillators (AED’s) nodig en een sys-
teem voor alarmering. Je kunt pas gaan 
helpen, wanneer je wéét dat er bij jou in 
de straat iemand een hartstilstand heeft 
gekregen.” 

Wagemakers zei enorm trots te zijn dat 
juist een ambulanceverpleegkundige uit 
déze regio landelijk zo’n zichtbaar succes 
heeft weten te boeken. “Het geeft mij 
een veilig gevoel dat jij en je collega’s er 
zijn als het nodig is.” 
 
En het bestuur van de familiestichting 
Vreugdenhil is natuurlijk trots op dit fa-
milielid. 
Robert: wij wensen je heel veel succes 
met je mooie werk! 
 
Redactie 
 
 

Vrijdag 24 mei kreeg ambulancever-
pleegkundige Robert Vreugdenhil  
(N X t.4) uit Dordrecht in de beroeps-
groep Ambulance de award  
‘Hulpverlener van het Jaar 2013’.  
De huidige Minister van Binnenlandse 
Zaken, Ivo Opstelten was aanwezig om 
samen met de oud-minister van Binnen-
landse Zaken, mevrouw Spies, de award 
uit te reiken. 
 
De award ‘Hulpverlener van het Jaar’ is 
een initiatief van de Stichting Hulp voor 
Hulpverleners, die zich sterk maakt voor 
maatschappelijke rugdekking, support en 
professionele opvang van hulpverleners. 
De stichting zet zich met verschillende 
activiteiten in om deze hulpverleners 
effectief, veilig en gezond hun beroep te 
laten uitoefenen. Hulp voor Hulpverle-
ners is tot stand gekomen door samen-
komst en samenwerking van een aantal 
Nederlanders die zich het lot van hulp-

verleners aantrekt. 
 
Robert, die –naast ambulanceverpleeg-
kundige- voorzitter is van de Stichting 
Reanimatie Drechtsteden, zet zich naast 
zijn werk op de ambulance, in om zoveel 
mogelijk mensen het reanimeren en het 
gebruik van de AED bij te brengen.  
Een AED (automatische externe defibril-
lator) is een draagbaar toestel dat wordt 
gebruikt voor het reanimeren van een 
persoon met een hartstilstand d.m.v. het 
toedienen van een elektrische schok. 
Tijdens de feestelijke uitreiking werd een 
indrukwekkend filmpje vertoond met een 
man, die nog leeft dankzij de inspannin-
gen van Robert Vreugdenhil. 
 
Robert is erg blij met deze erkenning: 
“Geweldig. Dit had ik niet verwacht. Ik 
ben erg blij met de award; een stimulans 
om door te gaan. Ik zou het fantastisch 
vinden, als de meldkamers in Nederland 
AED-Alert invoeren. Met AED-Alert kan 
de meldkamer een oproep doen uitgaan, 
in de hoop dat burgers snel, binnen de 
kritische zes minuten, hulp kunnen bie-
den aan slachtoffers van een hartstil-
stand”. 
 
Een week later werd Robert in de ambu-
lancepost Zwijndrecht nogmaals in het 
zonnetje gezet, ditmaal door de Dordtse 
wethouder Harry Wagemakers. 
 
Bij deze gelegenheid zegt Robert als 
voorzitter van de Stichting Reanimatie 
Drechtsteden: “250 keer per jaar rukken 
wij als Ambulancedienst Zuid-Holland 
Zuid uit voor een reanimatie. Maar een 
ambulance mag er vijftien minuten over 
doen om bij de patiënt te komen en 
heeft die tijd vaak ook nodig. De cruciale 
grens bij een hartstilstand is zes minu-
ten. Als je binnen die termijn hulp wil 

Verhalen van de Groene Kust 

‘Van de hel naar het paradijs in een 
kano’  

 
Zo’n titel maakt je natuurlijk nieuws-
gierig! Het betreft hier een boek dat de 
redactie enige tijd geleden kreeg toe-
gestuurd door de auteur Rick Vreug-
denhil. 
 
In een begeleidend schrijven zegt hij 
dat hij enkele jaren thuis voor zijn 
moeder heeft gezorgd, totdat dat niet 
meer verantwoord was.   
Zijn moeder Elisabeth Nelia Korpers-
hoek-Vreugdenhil (E IX g.1) is nu 90 
jaar en opgenomen in een zorginstel-
ling voor ouderen. 
“In de jaren dat ik voor haar zorgde, 
schreef ik als troost en toeverlaat een 
boek, gebaseerd op mijn ervaringen in 
Brazilië, waar ik bij elkaar 36 jaar ge-

woond heb”, schrijft hij. “Eigenlijk heet ik 
Korpershoek, maar omdat mijn moeder 
een zeemansdochter is met een lange 
traditie van zeelieden, en mijn boek een 
zeeverhaal is, besloot ik Vreugdenhil als 
pseudoniem te gebruiken, in zekere zin 
om haar te eren. 
Ze was altijd heel trots dat W.F. Her-
mans haar neef was en ze moedigde 
beide zoons de passie voor boeken aan.” 
 
Over het boek zegt hij: “’Verhalen van de 
Groene Kust’ is een samenvatting van 
Braziliaanse cultuur, politiek, geschiede-
nis en levenswijze, hier en daar gepe-
perd met wat interessante ‘weetjes en 
beetjes’ die je niet in de normale reis-
boeken/-gidsen tegenkomt. U zult in 
ieder geval een dieper inzicht krijgen in 
Brazilië.” 

(vervolg op pagina 4) 

Robert wordt gefeliciteerd door wethouder Harry Wagemakers 
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De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties in de burgerlijke stand die 
ons tussen 1 februari en 1 juli 2013 be-
kend zijn geworden. 
 

GEBOREN 

 

03-06-2005 te Farmington Hills Michi- 
gan, USA): Owen James, zoon van  
Kevin James Vreugdenhil (K XI bg.3) en  
Rebecca Jean Rufner. 
   
23-10-2008 te Grand Rapids (Michigan,  
USA): Isla Rae Beckett, dochter van  
Kevin James Vreugdenhil (K XI bg.3) en  
Rebecca Jean Rufner.   
 
23-04-2010 te Grand Rapids (Michigan,  
USA): Maverick Rufner, zoon van Kevin  
James Vreugdenhil (K XI bg.3) en  
Rebecca Jean Rufner.   
 
29-07-2011 te Victoria (BC, Canada):  
Nomi Robin, dochter van Philip Frederick  
Vreugdenhil (K XI bf.3) en Nora  
Kathleen Havelaar.   
 
14-05-2012: Elin Amelie, dochter van  
Johannes Christinus Vreugdenhil  
(D XI y.3). 
 
11-10-2012 te Schiedam:  
Amina, dochter van Marc Vreugdenhil  
(E XI d.3) en Khadija Ouali.  

   
05-01-2013 te Schipluiden:  
Tommy Christiaan, zoon van Tim  
Vreugdenhil (O XI aa.3) en Josephine  
Wilhelmina Lamberttha Moonen.   
 
24-02-2013 te  Leiden:  
Fleur, dochter van Martijn Vreugdenhil  
(E XI b.1) en Linda van de Kuit.  
 

KroniekKroniek   

27-02-2013 te Abcoude:  
Fleur, dochter van Lars Vreugdenhil  
(E X g.4) en Denise Stassart, geboren  
24 maart 1977 te Den Haag, dochter  
van Cees en Fenna Stassart. 
 
10-04-2013 te Naaldwijk (Westland):  
Leendert Adrianus, zoon van Leendert  
Vreugdenhil (C XI y.4) en Adriana  
(Jeannette) van Geest.   
 
17-05-2013 te Nijmegen:  
Joël Simon Thedoor, zoon van Dirk Eppe  
Vreugdenhil (N XI j.6) en Adriana  
Clasina (Rienke) Mol.   
 
 
GETROUWD/PARTNERSCHAP  
 
23-05-1998 te Grandville (Michigan,  
USA): Kevin James Vreugdenhil  
(K XI bg.3)  met Rebecca Jean Rufner,  
geboren 22 juli 1976 te Grand Rapids  

(Michigan, USA), dochter van Merl  
Jepson Rufner en Dorthy Lillian McIver. 
 
24-11-2006 te Naaldwijk:  
Renate Vreudenhil (D XI g.4) met  
Remco van Velzen, geboren 28 mei  
1975 te Maassluis,  zoon van Rinus van  
Velzen en Joke van Marrewijk. 
 
03-07-2007 te Den Haag: Christine Cor- 
nelia Vreugdenhil (K XII ae.2) met  
Harmen Johan Menninga, geboren 21  
juli 1982 te Leiden, zoon van Lubbertus  
(Bart) Menninga en Carla Maritha  
(Carla) Reuser. 
 
11-07-2010 te Victoria (BC, Canada):  
Philip Frederick Vreugdenhil (K XI bf.3)  
met Nora Kathleen Havelaar, geboren  
15 november 1976 te Campbell River  
(BC, Canada), dochter van Willem Jus- 
tus Havelaar en Sandra Irvine. 

 
01-06-2012 te Schiedam:  
Marc Vreugdenhil (E XI d.3) met Khadija  
Ouali, geboren 6 mei 1986 te Alkmaar. 
 
 
OVERLEDEN  
 
27-09-2003 te Assen: Johannes Basti-
aan van Wieringen (K IX f.10). 
 
27-12-2003 te Assen: Neeltje Stijntje 
van Wieringen-Vreugdenhil (K IX f.10). 
 
12-04-2011 te Rotterdam:  
Johanna Maria Vreugdenhil (N X p.1). 
 
17-01-2013 te De Lier: Cornelia Teten-
burg-Vreugdenhil (J X b.1). 
 
19-03-2013 te Laren:  
Maartje Adriana Vreugdenhil-den Harder 
(N X ac). 
 

12-04-2013 te De Lier:  
Cornelia Adriana Varekamp-Vreugdenhil 
(K X v.1). 
 
12-04-2013 te Koudekerk aan den Rijn: 
Thomas Oeny Vreugdenhil (K XI n). 
 
15-05-2013 te Huizen:  
Adriana Vreugdenhil (N IX j.3). 
 
28-05-2013 te Santpoort:  
Barend Jan Vreugdenhil (O XI f). 
 
15-06-2013 te Ulvenhout:  
Gezine van Asperen (K XI o). 
 
28-06-2013 te Den Haag:  
Dirk Vreugdenhil D X j). 
 
Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook ? 
Aat 

Bij  de KroniekBi j  de Kroniek   

Geboren op 24 februari: Fleur 
 
Fleur is de dochter van Martijn, de web-
master van  onze familiestichting. 
Ook op deze plaats alsnog een hartelijke 

felicitatie voor Martijn en Linda! 
 
Het bestuur wenst jullie heel veel geluk 
met deze bloem aan onze stamboom! 

Geboren op 27 februari: Fleur 
 
Toeval? 
Nog een  Fleur Vreugdenhil, geboren in 
februari!  

 
De redactie vindt dit een bijzonder feit, 
daarom een foto van beiden in deze 
Vreugdeschakel. 

Veel Vreugdenhillen emigreerden in de 
vorige eeuw naar Canada en de U.S.A. 
Maar ook in andere werelddelen kunnen 
we familieleden aantreffen.  
 
Zo woont al sinds 1961 Anton Vreugden-
hil (K X t.3) in Nieuw Zeeland. Zijn zoon 
Roger Anton (K X t.3.2) werkt momen-
teel aan een bijzonder project. 
 
Hij is in dienst bij MWH, een Amerikaans 
bedrijf dat in Qatar werkt aan de infra-
structuur op het gebied van water, be-
handeling van afvalwater, grondwaterbe-
heer, oppervlaktewater, etc.  

Anton is hier leidinggevende van onge-
veer zeventig medewerkers.  

Op www.MWHglobal.com (Qatar Integra-
ted Master Plan, Doha) is uitgebreide 
informatie te vinden over het project. 

  

Project  in  QatarProject  in  Qatar   
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Verleden, heden en toekomst 
Om de financiering van het in 1980 ge-
starte onderzoek van de stamboom 
Vreugdenhil door Koos Verhulst (tak O, 
zijn moeder was een Vreugdenhil) te 
laten slagen is de familiestichting opge-
richt op 15 april 1983.  
Het in 1985 verschenen stamboomboek 
is het fundament van de familiestichting 
Vreugdenhil.  
 
De Vreugdeschakel 
De Vreugdeschakel (voorheen: Vreugde-
schakel) is de smeerolie van de stichting. 
- Het nummer van december 1983 was 
ook het eerste tastbare voor alle ons 
toen bekende Vreugdenhillen.  Die editie 
bestond uit 3 A4’tjes, welke aan beide 
zijden getypt waren, met groen als 
steunkleur. De eerste jaren kwamen er 
twee nummers per kalenderjaar uit.  
- In februari 1988 verschijnt het eerste 
gedrukte exemplaar van de Vreugde-

schakel. Vanaf dat moment komen er 
drie edities per jaar, mede waardoor de 
omvang terugging naar twee aan beide 
zijden bedrukt A4-papier.  
- Gedurende 1998 t/m 2004 bevat elke 
editie 3 A4’tjes. In maart 2005 verschijnt 
de eerste fullcoloureditie. Inmiddels is dit 
blad 77 maal verschenen.  
- Voor de komende circa 5 á 10 jaar zie 
ik de Vreugdeschakel nog geprint ver-
schijnen. Daarna zal deze alleen nog 
maar digitaal toegestuurd worden. Hier-
voor wacht ons nog het nodige werk 
(verkrijgen en invoeren van de 
 e-mailadressen). Inmiddels zijn we dit 
jaar begonnen om aan de ons bekende 
adressen in het buitenland de Vreugde-
schakel digitaal toe te zenden.  
- Vanaf nu proberen we naast de Neder-
landse versie ook een Engelstalige versie 
van de Vreugdeschakel te verspreiden. 
 
Website 
Eind vorige eeuw hebben we een website 
gerealiseerd. De grootste drie zaken die 
hierin te vinden zijn:  
- de stamboom met inmiddels meer dan 
10.000 namen van personen;  
- de Vreugdeschakel sinds 2005;  
- en het huidige bestand van de ons be-
kende adressen waar een Vreugdenhil 
woont.  
Momenteel zijn we bezig om alle door 
Vreugdenhillen geschreven boeken en 
artikelen voor een ieder zichtbaar te ma-
ken op onze website. 
 
Digitale communicatie levert momenteel 
redelijk wat respons op. Ik spreek de 
wens uit dat de toestroom aan informatie 
zodanig los gaat komen, dat we in het 
vervolg naar vier edities per jaar of meer 
pagina’s per editie gaan uitbrengen.  
 
Reünies 

Een andere vorm van communicatie zijn 
de, tot op heden vier, reünies geweest. 
-De eerste in 1985 stond in het teken 
van het toen net uitgekomen stamboom-
boek.  
- In 1990 stonden verschillende hobby’s 
en bezoeken aan tuinbouwbedrijven cen-
traal.  

- In 1995 lag het accent op bezoeken 
aan het Fort te Hoek van Holland en het 
Westlands Streekmuseum.  
- In 2000 combineerden we historie 
(Vreugdenhilse Boomgaertlaentje en 
foto’s) aan het heden (digitale versie van 
de stamboom). 
 
Wie weet wordt de volgende reünie in 
het continent Noord-Amerika gehouden. 
Al sinds 1987 zijn we naarstig op zoek 
naar nakomelingen van Vreugdenhillen, 
die eind 19e en begin 20e eeuw naar dat 
continent zijn geëmigreerd. In 1997 is 
een deel daarvan ingevuld dankzij het 
werk van Wijnand van der Schee (tak K) 
uit Calgary (Alberta, Canada).  
 
Hortend en stotend krijgen we gegevens 
om de ‘gaten’ in de stamboom verder te 
vullen. Een graadmeter hiervoor is de 
toename van het aantal ‘buitenlandse’ 
adressen van 61 (in 2000) naar 144 nu. 

Naar verwachting ‘missen’ we er nog 
circa 100.  
De digitale snelweg in combinatie met 
het vierdegeneratie-effect (op zoek gaan 
naar je voorouders) moet ook hier zijn 
werk nog nadrukkelijker gaan doen.  
Hopelijk zijn die nakomelingen ook zo 
enthousiast over ons stamboomboek als 
u bij de eerste reünie.  
 
Mede door dat boekwerk en een onder-
zoek van ondergetekende is er een fami-
liewapen tot stand gekomen.  
 
 

Met het familiewapen als opdruk heeft 
het bestuur een borduurpatroon, drink-
mokken, Delfts blauwe borden, stropdas-
sen alsmede balpennen laten maken. 
In 2000 hebben we een deelvergroting 
van het Vreugdenhilse Boomgaertlaentje, 
een onderdeel van de oorsprong van de 
familie, uitgebracht. 
 
Toekomst 
Voor de komende jaren hebben we naast 
de verdere invulling van de stamboom 
betreffende de ‘geëmigreerde’ Vreugden-
hillen, nog de volgende doelstellingen: 
- een gebruikersvriendelijkere toegang 
maken tot de digitale stamboom; 
- het uitzoeken van de historische ach-
tergrond rond personen of zaken met de 
naam Vreugdenhil; 
- nadere inkleuring (door foto’s en derge-
lijke) van de stamboom. 
Dit zal het bestuur de komende tien tot 
twintig jaar voorlopig wel bezig kunnen 

houden. 
 
Naast de hierboven gememoreerde per-
sonen danken wij de vele vrijwilligers die 
zich, al dan niet voor langere tijd, belan-
geloos en soms zonder complimentje, 
voor de familiestichting hebben ingezet.  
Wat wij de in de toekomst nog meer 
gaan doen hangt mede van uw mening 
af.  
Reacties dienaangaande zien wij dan ook 
met belangstelling tegemoet. 
 
Aat Vreugdenhil 
 

Uit de oude doos 

Van Leny v.d. Meer-Vreugdenhil (C X w.2) kregen we deze foto. 

We zien hier de boerderij op Rozenburg van haar opa: Dirk Jochem Vreugdenhil  
(C IX n). Hij was geboren in Naaldwijk en startte in de jaren twintig van de vorige 
eeuw op Rozenburg deze boerderij.  
Twee zoons van opa, de broers Adrianus (C IX n.2) en Matthijs Pieter (C IX n.3),  
gingen later boeren in Tinte (Westvoorne). 
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De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
  FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 

31e jaargang, nummer 78, augustus 2013 

 
Oplage:  1200 
ISSN:  1384-8216 

Internet 
Website: www.vreugdenhil-online.com 
Wachtwoord: online 
E-mail:  info@vreugdenhil-online.com 

Voorzitter 
Gerrit Vreugdenhil 
Zanddijk 68 
2691 PH ‘s-Gravenzande 
tel. 0174-413659 
 
Secretaris 
Leni Haaring-Vreugdenhil 
Van den Rijnstraat 20 
2676 CZ  Maasdijk 
tel: 0174-513447 
Naar dit adres kunt u ook kopij zenden. 
 
Penningmeester 
Aat Vreugdenhil 
Molenaarlaan 21 
2678 DG  De Lier 
tel: 0174-516173 
 
Redactie 
Vacant: uw kopij kunt u naar de secreta-
ris zenden. 

Webmaster 
Martijn Vreugdenhil  
Pinaskade 42,  
2725 EP  Zoetermeer 
tel: 079-3317596 
 
Postbank nr.: 53.11.808 
t.n.v.: Familiestichting Vreugdenhil 
 
 
Payment from abroad (for donation 
or articles from the shop) 
You can transfer the money by using 
your credit card or a PayPal account. 
Please push the white button “VISA 
MASTERCARD DONEREN” on our web-
site: http://www.vreugdenhil-
online.com/stichting/donatie/
default.html and fill in the form. You 
need to fill in the amount of money to 
transfer, your credit card data and your 
address. After this you need to confirm 
the transfer. 
 
Website in English 
The website is mostly written in Dutch. 
On top of the website you can find sev-
eral buttons. The last one says ‘English’. 
When you click this one, you find a link 
to a translation program of Google.  

ColofonColofon   Verhalen van de Groene Kust (vervolg van pag. 1) 

Hij draagt het boek op aan zijn moeder 
met de woorden: 
‘Aan mijn moeder, de zeemansdochter 
die mij voor het eerst de zee toonde, en 
mijn vader, verzetsstrijder van het eer-
ste uur die mij eens zei dat ik avonturier 
zou worden’. 

Het boek ligt nu bij een uitgever ter be-
oordeling, maar oorspronkelijk was Rick 
van plan om het boek in eigen beheer uit 
te geven. 
Op een unieke manier ging hij het boek 
promoten: met twee kanotrektochten 
dwars door Nederland! De eerste in 
2011, en de tweede in juni/augustus 
2012. “In 2011, peddelde ik van Zutphen 
naar IJlst, Friesland, onderweg gaf ik een 
exemplaar weg aan de eerste persoon 
die mij aansprak als ik ergens aan land 
kwam.  
In 2012 herhaalde ik het avontuur, maar 
dit keer was het een langere tocht, van 
Zutphen naar Schiermonnikoog  en terug 
(ca. 480 km.). De burgemeester van dat 
eiland kreeg ook een gesigneerd exem-
plaar, evenals de burgemeester van 
Zutphen uiteraard, en onderweg ieder-
een die mij aansprak (en zolang ik nog 
boeken over had)”. 
 
Over de auteur 
“Ik ben geboren in Hilversum, op 6 juli 
1960. Mijn twee jaar oudere broer Karel, 
was in hartje Afrika geboren, en twee 
maanden na mijn geboorte was het gezin 
al weer terug in ‘Het Donkere Continent’. 
Mijn vader was daar sinds begin jaren 
‘50 werkzaam als geoloog, dus Afrika zit 
heel erg in onze ‘roots’, vandaar dat ik 
zo’n uitgebreid relaas over de trans-
Atlantische slavenhandel in het boek heb 
geschreven.  
Ik zou pas op mijn vierde voor het eerst 
terugkeren in Nederland, en na een jaar-
tje kleuterschool, gingen we weer weg, 

ditmaal naar Portugal, waar we anderhalf 
jaar verbleven, en toen weer naar Ango-
la, tot ik een jaar of acht was. Zowel 
mijn broer als ik kregen thuis les van 
mijn moeder, die ons allebei de liefde 
voor boeken meegaf.” 
Mijn vader ook trouwens, die altijd veel 
boeken uit Nederland liet komen.  

We hadden geen televisie, maar altijd 
veel boeken, en dankzij het vele lezen 
heb ik de Nederlandse taal goed behou-
den. De hele familie sprak toen ook Por-
tugees, en met onze Afrikaanse vriendjes 
konden we zelfs een beetje Angolaans 
Quimbundodialect spreken. 
 
Brazilië 
“Eind 1968 vertrokken we voor het laatst 
uit Afrika richting Nederland, en halver-
wege 1970 verhuisden we definitief naar 
Brazilië, toen onder een militair bewind. 
Toen ik ook daar vertrok, 36 jaar later, 
was het land inmiddels een hoopvolle 
democratie geworden. Ik was zodanig 
ingeburgerd dat ik Braziliaans Portugees 
zonder enig accent kon spreken, lezen én 
schrijven. Het is overbodig te zeggen dat 
de rillingen me over de rug liepen toen 
begin juni de massale protestacties in 
Brazilië uitbarstten. Ik had deze in het 
boek nog voorspeld, en dat had ik zes 

jaar eerder op papier gezet! Ook kreeg ik 
heimwee, want de beelden die op alle 
nieuwszenders te zien waren, waren van 
plekken waar ik wel duizenden keren 
moet hebben langsgelopen in het cen-
trum van Rio.  
Gelukkig zijn de protestacties in Brazilië 
niet uitgelopen op totale chaos, zoals in 
bv. Egypte, maar dat is natuurlijk te dan-
ken aan het feit dat president Dilma 
Roussef wél gehoor gaf aan de menigte, 
wat in andere landen niet het geval was.  
Het was wel hartverwarmend om te zien 
dat eindelijk een of zelfs twee corrupte 
politici niet alleen werden gepakt, maar 
ook werden veroordeeld. Alleen als die 
trend doorgaat, zullen alle Brazilianen 
kunnen genieten van een ware rechts-
staat, hopelijk met minder ongelijkhe-
den.” 
Tot zover Rick. 
 
‘VERHALEN VAN DE GROENE KUST’  is 
een verhalenbundel, reisverslag en kro-
niek van een gigantisch land. Vlot ge-
schreven en rijk geïllustreerd met teke-
ningen van de auteur zelf. 
 
Zie ook: 
www.verhalenvandegroenekust.nl  

Rick op Schiermonnikoog 


