WONEN

SHOWROOM
AAN HUIS

Haar beroep als interieur
stylist en haar Arabische
achtergrond. Je ziet ze
allebei terug in het huis
uit 1900 in Abbenes, waar
ze een jaar geleden introk.
Souraya (26, ook fotograaf
en blogger) deed op haar
eigen 140 m² wat ze
ook voor cliënten doet:
alles inrichten op kleur.

‘De bank komt van Fest
Amsterdam. De ronde
salontafel met opstaande
rand komt uit Marokko en
is verkrijgbaar via mijn
shop Bintihomeshop.nl.
Het kleed is From
Turkey With Love,
vergelijkbare kleden zijn
ook via mijn webshop te
bestellen.’
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‘Via Instagram leerde ik de eigenares van
dit huis kennen. Zij zocht een huurder die
goed voor haar huis zou zorgen en ik was
op zoek naar een plek waar ik wonen en
werken kon combineren. Dit huis is wat
dat betreft ideaal. Naast het woonhuis is
een tweede huisje, daar is mijn studio en
heb ik de opslagruimte voor mijn webshop. Mijn huis heb ik puur op gevoel
ingericht. Ik heb dezelfde werkwijze
gehanteerd die ik ook volg als ik voor
cliënten aan de slag ga. Zo kies ik altijd
eerst een kleurenpalet dat bestaat uit een
stuk of zes kleuren. Vervolgens voeg ik
grotere elementen toe zoals een bank of
een tafel met stoelen. Daarna richt ik de
ruimte in met accessoires. Het gekozen
kleurenpalet komt hierin terug, in meerdere tinten. Op die manier ontstaat er een
gelaagdheid in een interieur. Die gelaagdheid is kenmerkend voor mij stijl.’

→
‘Aan de muur heb ik spie-
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1 ‘Tegen de muur staan een oud raam-

geltjes van Ikea bevestigd

werk en een grote broodplank. Ik vond ze

in een honingraatpatroon.

allebei bij Combitex. Erachter zie je nog een

De plantenhanger rechts

stukje van de keuken.’ 2 ‘De kleuren van

is verkrijgbaar via mijn

de stoelen zijn mijn favoriete kleuren. De

webshop, de linker komt uit

grijze is van Hay, de witte van Woood en de

Valencia. De houten bank

oranje van Zuiver. Aan de muur hangt eigen

achter de op maat gemaak-

werk, foto’s die ik overal heb gemaakt.’

te eettafel is van Hk Living.’
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‘BIJ MIJ IS EEN
FOTO NIET
ALLEEN EEN
HERINNERING,
MAAR OOK
EEN KUNSTWERK AAN
DE MUUR’

‘Mijn favoriete kleuren zijn vergrijsde
aardetinten, zoals oker, camel, geel en
mosgroen. Die tinten komen ook weer
terug in de fotografie aan de muren. Veel
foto’s maakte ik tijdens vakanties en
werkreizen. Omgevingsbeelden zoals een
bijzonder uitzicht of een fraai gebouw vind
ik mooi om te fotograferen. Op die manier
is een foto niet alleen een mooie herinnering, maar dient hij meteen als kunst aan
de muur. Op de vloer ligt wit laminaat van
Ikea. Hierdoor komen de kleuren nog
beter tot hun recht. De keukenmuur is
okergeel, de muur bij de eettafel lichtgrijs
en die van de hal mintgroen. Ik ben redelijk stijlvast, laat me niet beïnvloeden door
trends. Mijn Arabische afkomst is in huis
duidelijk aanwezig. Ik heb mijn bedrijf
Binti Home genoemd. Binti is Arabisch
voor mijn dochter of mijn meisje. Dat klopt
goed, het is ook mijn kindje.’ →

3
‘Dit is in mijn studio in het
huisje naast mijn woonhuis.
Tijdschriften berg ik op
in kurken flessenhouders.
Het bureau is van House
Doctor, de plantenhanger
nam ik mee uit Aswan.’

4

3 ‘De ladekasten zijn van
Ikea, de foto links maakte ik
tijdens een prachtige zonsondergang in Egypte. De kleur
op de muur is Subtle Jade
van Flexa.’ 4 ‘Via Kurk24.nl
‘De ronde tafel en de stoe-

bestelde ik een rol kurk, die

len vond ik op Marktplaats.

ik bevestigde op een groot

Ik heb alles geverfd met een

stuk spaanplaat. Ze heb ik een

matte krijtverf. Op de muur

fijn prikbord voor werk waar-

heb ik een stuk kurk beves-

mee ik bezig ben of om mooie

tigd waarop ik polaroids

afbeeldingen op te prikken

heb geprikt. De doek is van

die me inspireren’.

Ikea en de lamp van Zuiver.’
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‘ZELFS MIJN
KLEDING HANGT
OP KLEUR:
BEROEPS
DEFORMATIE
ZULLEN WE
MAAR ZEGGEN’

6
7

‘Beneden staan alle ruimtes in verbinding

Lamp Rusty € 85, Zuiver

€ 19,95, House Doctor

via Bintihomeshop.nl

met elkaar. Ook het huisje met mijn studio
is binnendoor bereikbaar. Als ik alleen ben,
zit ik vaak in de keuken. Boven is de slaapkamer met badkamer. Ook hier heb ik de
kleuren uit het palet laten terugkomen.
Door die kleurkeuze boven door te trekken,
straalt mijn huis rust uit.
Omdat ik wonen en werken combineer,
kan het soms toch best een chaos worden.
Maar dat is over zodra ik klaar ben met
werken, ’s avonds staat alles weer keurig
op z’n plek. Een opgeruimd huis vind ik
toch wel heel fijn. Vriendinnen moeten weleens lachen om mijn rekken met kleding;
alles hangt op kleur. Een beetje beroepsdeformatie zullen we maar zeggen!’ ■

5 ‘Het nachtkastje is van Hk Living, het
lampje van House Doctor. De sprei nam ik
mee uit Marrakech.’ 6 ‘Ik heb geen dichte
kledingkasten. Alles hangt aan rekken. Aan
de muur hangt mijn eerste jurkje als een
klein kunstwerk. Formaatje pop; ik ben drie
maanden te vroeg geboren. De kaasplank
gebruik ik als kapstok voor sieraden en
tassen.’ 7 ‘Het kastje van Piet Hein Eek
heb ik in een mooie kleur grijs geverfd. Het
krukje komt van Van Dijk & Ko.’
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Waxinelichthouder Jane
via Bintihomeshop.nl
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Plantenhanger € 22,
Bloomingville.dk
Bank Dunbar € 1.999, Fest
Amsterdam via Wonenmetlef.nl

Kapstok Nipprig
Kussenhoes

€ 5,99, Ikea.com

Bachilique

Rekje € 335,

€ 29,95,

Hubsch-interior.com

Bintihomeshop.nl

LIKE
ONZE
FAVORIET

Leren poef 90cm € 815,
Hubsch-interior.com
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