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The Karoo is a semi-desert natural region of South Africa.
Approximately 15 years ago, Dutch princess Irene van Lippe-
Biesterfeld bought an area of 5000 ha. She committed herself to

restoring the area to its former natural state, and developed initiatives
to let people discover their relationship with nature.Bergplaas is her
personal story of this special place. Inspiring narrative is interspersed
with beautiful landscape photography, authentic diary fragments and
her own drawings. The book describes the creation of Bergplaas, the
pain confontations, the consequences of natural disasters, but, above

all, the beauty and purity of the harsh South African
landscape.Princess Irene gives readers food for thought on how we
treat the planet, what sustainability entraisl, and introduces her vision
on the relationship between man and his or her environment. In her
personal philosophy, connection is a central subject. An inspiring
book for anyone interested in nature, philosophy, spirituality and
personal growth.Summary in Dutch:Midden in Zuid-Afrika ligt de
halfwoestijn de Karoo. Ruim 15 jaar geleden kocht Irene van Lippe-
Biesterfeld hier een gebied van ruim 5000 hectare. Ze zette zich in
voor herstel van de oorspronkelijke natuur, en ontwikkelde ook

initiatieven waarmee ze mensen hun relatie met de natuur wil laten
ontdekken.Bergplaas is haar persoonlijke verhaal over deze
bijzondere plek. Met inspirerende teksten, afgewisseld met

schitterende landschapsfotografie, authentieke dagboekfragmenten
en eigen tekeningen, beschrijft ze de totstandkoming van Bergplaas,



de pijnlijke confrontaties, de gevolgen van natuurgeweld maar vooral
de schoonheid en puurheid van het harde Zuid-Afrikaanse

landschap.Prinses Irene laat de lezer nadenken over hoe wij omgaan
met de aarde, wat duurzaamheid betekent, en verwoordt haar visie op

de relatie tussen de mens en zijn of haar omgeving. In haar
persoonlijke levensfilosofie staat het onderwerp `verbinding'

centraal. Een inspirerend boek voor iedereen met interesse in natuur,
filosofie, spiritualiteit en persoonlijke groei.
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