Op zoek naar het

goud van
Lapland
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Drie dagen om ‘het goud van Lapland’ te vinden, aan de zuidkant
van de laatste echte wildernis van Europa. We trekken westwaarts
langs de rivier de Vindelälven, op zoek naar alles wat een reis naar
het noorden, weg van het massatoerisme, zo de moeite waard
maakt. Onder de grond, op het water, langs de oevers en in de
bergen. Over de helende krachten in het land van de Sami, de
oorspronkelijke bevolking van Lapland.
Door Paul van Bodengraven Fotografie Marco Barten
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