Het begon allemaal met een reclamekaartje van Bloomon: een vaas met mooie
bloemen tegen een helderwitte achtergrond. Als ik dit toch zou kunnen met biologische bloemen, van eigen bodem en vooral zelf geteeld en dan andere mensen daar
blij mee maken. Diep van binnen was een zaadje gezaaid. Nu restte nog de juiste
omstandigheden vinden om het tot bloei te laten komen.
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