
B I N N E N K I J K E N

Het
in huisOp slag verliefd  

was Laura op dit 
Victoriaanse huis uit 
1920 in Zuid-Afrika. 
Samen met haar 
 verloofde Leopold 
maakte ze er haar 
droomhuis van.
Tekst Kimberly Palmaccio 
Foto’s Claudia Schotman 

zonnetje
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‘Twee jaar geleden verhuisden we naar 
Riebeek Kasteel, een klein, artistiek 
dorp in Zuid-Afrika. Hier kochten we 
een roze Victoriaans huis uit 1920. 
Vroeger was hier een amandelplantage, 
ons huis was het farmhouse. Dat zie je 
ook wel terug aan hoe de ruimtes zijn 
ingedeeld en de dikke witte muren,  
die zijn bedoeld om de warmte buiten 
te houden. Toen we dit huis gingen 
bezichtigen, was ik op slag verliefd.  
De ruimtes zijn licht, het heeft hoge 
plafonds en elke kamer heeft oude 
openslaande deuren met glas in lood. 
Leopold en ik hebben veel gerenoveerd. 
De muren verfden we wit, de deurkozij-
nen zwart en een aantal draagbalken 
brachten we terug in de originele kleur. 
Met behulp van een tuinarchitect 
hebben we de zwaar verwilderde tuin 
opnieuw aangelegd. We hebben veel 
planten geplant: olijf-, sinaasappel- en 
passievruchtbomen. Een moestuin  
met tomaten, pepers, mais, courgettes 
en komkommers. In doormidden 
gezaagde wijnvaten groeien kruiden: 
basilicum, munt, oregano en tijm. Het 
is nu een kwestie van wachten zodat we 

daar over een tijdje letterlijk en 
figuurlijk de vruchten van kunnen 
plukken. Wat ik zo rustgevend vind in 
de tuin zijn de waterelementen die de 
hele dag aan staan. Dat kletterende 
geluid vind ik heerlijk. In het zwembad 
zoek ik vaak verkoeling, maar ik lig  
er ook graag bij te lezen of te zonnen.  
We vonden het belangrijk de tuin zo 
gezellig mogelijk in te richten, met 
hangmatten, grote eettafels, fijne 
zithoekjes en een buitenbarbecue, 
omdat het leven zich hier vooral buiten 
afspeelt. Acht maanden van het jaar 
ben je bijna niet binnen, alleen om  
te slapen.’

Mooi met een functie
‘Ik hou van een lichte, minimalistische 
inrichting met Afrikaanse invloeden. 
Als je binnenkomt, aan de voorkant van 
het huis, vind je de showroom van ons 
schoenenmerk ROF-Style: leren unisex 
laarzen die lokaal met de hand worden 
gemaakt. De showroom heeft een  
eigen ingang zodat klanten niet in ons 
privégedeelte hoeven te komen. Elke 
kamer in het huis heeft zijn eigen 
thema. Zo heeft de slaapkamer een 
terracottakleur. Het bed is hand-
gemaakt, door een vakman hier uit  
de buurt. De witte klamboe boven ons 
bed geeft een dromerig gevoel, maar  
is ook zeker functioneel tegen de 
muggen in de zomer.’ 

Wie: Laura Struik (30),  eigenaar 

van schoenenmerk ROF-Style  

• Verloofd met:  Leopold (31)  

• Woont in: Riebeek Kasteel 

in  Zuid-Afrika T
‘In de  

woonkamer  
is alles lekker 
licht. Ik hou  

niet zo  
van kleur’
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‘Hand gemaakte 
meubels zijn 

goedkoper en je 
helpt er de lokale 
bevolking mee’
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Liever handgemaakt 
‘In de rieten hangstoel in de hoek zit  
ik vaak te bellen of te werken. Op het 
antieke kastje in de badkamer hebben 
we een marmeren blad gemonteerd 
waar de wasbak op rust. In de eetkamer 
en keuken voert zwart de boventoon.  
Er staat een gigantische antieke  
Kaapse eettafel waar wel twintig 
mensen aan kunnen eten. Omdat het 
huis zulke grote ruimtes heeft, moet je 
met grote meubels werken. Het zou 
geen gezicht zijn als je daar een klein 
rond tafeltje neerzet. Bovendien 
houden we van uitgebreid koken en 
lang tafelen met vrienden en familie.  
In de eetkamer staat een ouderwetse 
houtkachel, waar we in de winter veel 
zitten. Centrale verwarming is hier  
een zeldzaamheid, dus in de winter  
kan het echt ijskoud zijn. Aan de  
muur in de keuken hangen zo’n twintig 
rieten borden. Tja, áls ik iets koop, 
koop ik altijd veel van hetzelfde.  
Verder is bijna alles in huis vintage  
of handgemaakt. Het is niet alleen  
een stuk goedkoper, op deze manier 
leveren we ook een bijdrage aan de 
lokale economie. Winkels daarentegen 
zijn veel duurder. Je betaalt een 
heleboel geld voor een simpele kast. 
Wat dat betreft mis ik soms de IKEA. 
Al maakt het me ook creatief: ik kocht 
laatst nog een surfplank, verfde ’m  
wit en boorde er nieuwe knoppen op. 
Nu is het een kapstok in de badkamer.’

Herinnering op de kast
‘In de woonkamer is alles lekker  
licht. Ik hou ook eigenlijk niet van  
veel kleur. Er staat een salontafel, 
gemaakt van oude houten planken  
en betonblokken die we over hadden 
van de verbouwing, met twee rieten 
Malawi chairs en een gigantische  
beige bank. Aan de muur in de gang 
hangt een verzameling van allerlei 
dingen die we in de natuur hebben 
gevonden: hoorntjes, schildpadschilden 
en aardvarkenstekels. Op de sidetable 
in de eetkamer staan twee gouden 
beeldjes die we kochten op de plek 
waar we waren toen we hoorden dat 
ons bod op het huis was geaccepteerd. 
Zo verzamel je allemaal dingen met een 
betekenis, dat vinden we leuk.’ 

Persoonlijke touch
‘We hebben een hond, Roffie, vernoemd 
naar ons schoenenmerk, omdat we dat 
gezellig vinden, maar ook omdat het 
qua beveiliging echt nodig is. De 
criminaliteit hier is niet te vergelijken 
met Nederland. En toch voelen we ons 
echt gelukkig. Het leven is hier anders, 
rustiger, relaxter. Zonniger vooral.  
In een ideale wereld zijn we negen 
maanden hier en in de zomermaanden 
in Nederland. Natuurlijk missen we 
onze familie en vrienden. Daarom hou 
ik ook zo van die persoonlijke touch in 
huis. Op de muur achter het fornuis 
kunnen vrienden en familie teksten 
opschrijven en de ijskast hangt vol met 
polaroidfoto’s. Zo voelt het toch alsof  
ze een beetje bij ons zijn. We hebben 
hier veel nieuwe vrienden gemaakt, 
maar onze beste vrienden zitten toch  
in Nederland. Iedereen is hier altijd 
meer dan welkom. Als we vrienden  
of familie over de vloer hebben, is  
het een groot feest en vinden we het 
belangrijk dat ze zich net zo thuis 
voelen als wij.’ •

‘Omdat het  
huis zulke  

grote ruimtes 
heeft, moet je 
wel met grote 

meubels 
werken’
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Laura
In de stijl van

Stoere materialen, natuurlijke tinten 
en een comfi bank.

ROTAN STOEL

€ 219 MALAAFRICA.COM

RIETEN LAMP 

€ 80 MADE.COM 

RIETEN BORD 

€ 55 WONENMETLEF.NL

TERRACOTTAKAN

€ 19,95 HERKABINET.NL

BANK

€ 1189 FONQ.NL

HOUTEN KEUKENBORD

€ 35,50 BABYLONSTOREN.COM

SPIEGEL  

€ 249 MADE.COM

SURFPLANK

€ 79,95 AMAZON.COM

BLOEMPOT 

€ 34,99 HM.COM

KLOK 

€ 43,95 VIA HETMANDENHUYS.NL 
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