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1 Een mooie inrichting

De definitie van een mooie huisinrichting is voor iedereen anders. Wat voor de ene
kitsch is, is voor de ander kunst. Hoe verschillend onze definitie ook is, thuis is
voor elk van ons de plaats waar we ons goed voelen. Het is de plaats waar je tot
rust komt en waar je herinneringen weeft. 

Een thuis vertelt een heel verhaal. Het vertelt veel over de bewoners van het huis
en over hun leven. Het vertelt wie ze zijn en waar ze staan in hun leven.  De
meubels, de kleuren, de sfeer... alles vertelt je een verhaal en alles past bij de
persoon of personen die er wonen. Zelfs de grootste chaos schetst ons een beeld
over het leven van de bewoners, hun passies en zelfs hun dromen. 

Vind je je inrichting niet mooi? Dan is er iets in je huidig leven dat je stoort. Je kan
de lange en grondige weg opgaan om eerst dit probleem op te lossen en dan thuis
te komen of je kan de shortcut nemen en je inrichting aanpassen aan wie je wilt
zijn en hoe je in het leven wilt staan. Zodra je aan je nieuw thuis went, lossen de
problemen zich langzaamaan op. 
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2 Je huis inrichten

Hoe begin je eraan? Volg in de eerste plaats geen modeverschijnselen, maar ga
voor  tijdloos.  Bedenk dat jij  en je gezin er moet wonen, niet  de modemakers.
Anderen hoeven het niet mooi te vinden, jij wel. Jij bent diegene die er elke dag
thuiskomt. 

Blader door boeken over huisinrichting en kijk online naar foto’s. Ontdek wat jij
mooi vindt en wat past bij jouw thuis. Kijk welke elementen je mooi vindt en welke
je  hiervan  kan  toepassen.  Neem  niet  klakkeloos  alles  over  en  ga  niet  voor
standaardmeubels, maar combineer en mix om je eigen stijl uit te drukken. Speel
met bedrukking en structuren en creëer zo de sfeer die je thuis wilt.  Laat een foto
spreken zonder stil te staan of het warme of koude kleuren zijn en of de kleuren
complementair zijn of niet en of het ton-sur-ton is. Voel de sfeer.

Je thuis past ook bij je persoonlijkheid: flitsen er duizend-en-een ideeën door je
hoofd?  Ga  dan  voor  een  rustige  omgeving  waar  je  ideeën  rustig  kunnen
opborrelen. Kies voor neutrale tinten, zoals beige of bruin en breng variatie met
kleurrijke details. Overdrijf zeker niet met kleur of kunst. Ben je eerder een rustige
type? Kies dan voor kleuren die je stimuleren en kunstwerken die je prikkelen en
nieuwsgierig maken. Ga voor spannende structuren of patronen en aarzel niet om
kleuren te laten botsen. 

Elke kamer heeft  ook zo zijn  eigenheid.  Een keuken richt  je  anders in als  een
woonkamer of een badkamer. Je kan kiezen voor een rode draad doorheen je thuis
en alle kamers in dezelfde sfeer inrichten. Dit is zeker aan te raden voor bewoners
die houden van chaos: een consistente stijl brengt rust in je leven en in je hoofd.
Of je kan elke kamer een eigen stijl geven. Dat geeft een spannend thuis vol met
verrassingen die je gedachten en leven stimuleren en je actief houden. 
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3 Over dit boek

In dit boek heb ik gekozen voor de belangrijkste kamers van het huis. Gebruik de
foto’s ter inspiratie.  Kijk wat je mooi vindt aan een kamer.  Is het de sfeer? Zijn
het de kleuren? Of zijn het de meubels of details? Zie je jezelf daar zitten? Zou je
daar kunnen thuiskomen?

In  je  woonkamer  kom  je  samen  met  anderen.  Alle  belangrijke  gezins-  en
familiegebeurtenissen gebeuren hier. Hier vier je verjaardagen, geniet je samen
van een avondje tv of klets je gezellig. Dit is de plaats waar geleefd wordt. Het
vertelt het verhaal van iedereen die er woont of die belangrijk zijn in het leven van
de bewoner(s).

Je slaapkamer is de plaats waar je tot rust komt. Het is de plaats waar je de zorgen
van overdag kan achterlaten en je overgeven aan dromen, dag en nacht.  Het
nodigt uit tot rusten.

Een keuken is het hart van het huis. De geur van eten, de belofte van lekkers is
uitnodigend. Eten brengt mensen samen.

Onze badkamer bezoeken we dagelijks en het is meer dan de plaats waar we ons
wassen. Een badkamer is de ruimte waar je je goed genoeg voelt om kwetsbaar
(naakt) te zijn, een plaats waar je kan ontspannen. 
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WOONKAMER
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