De tuin moest onderhoudsvriendelijk zijn en passen bij het Afrikaanse
thema van het interieur. Charlottes zwager is tuinarchitect. Hij ontwierp
een tuin met veel bamboe, muurtjes met ruwe stenen en stapstroken van
steigerhout. Er is bovendien een sauna in de tuin.
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Al te vaak is een vakantiehuis ingericht met een verzameling afdankertjes van de eigenaars, die voordat ze naar het containerpark wordt verbannen, nog even dienst moet doen in het vakantieverblijf. Niets van dat alles in villa Little Kulala. Hier is
het juist een plezier om te ontdekken hoe alle spullen, die speciaal werden uitgezocht, doordacht een plaats kregen in het
interieur.

Tekst: Marie Masureel Fotografie: Bieke Claessens
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igenares Charlotte Landuyt studeerde voor decoratrice. Toen leerde
ze haar man Pedro kennen, kok van opleiding. Hun beide ouders
hadden een horecazaak en het koppel opende zestien jaar geleden op
zijn beurt een restaurant in Westende. Maar het interieurbloed kroop
waar het niet gaan kon. Naast haar dagtaak in het restaurant opende ze
een aantal jaren geleden een eerste vakantiehuis in Westende. Ze richtte
het helemaal in met lichte, romantische tinten. Twee jaar geleden ging
ze op vakantie naar Namibië, een reis die een grote indruk achterliet.
“Ik vond het er echt fantastisch. Wat die mensen allemaal kunnen fabriceren met simpelweg wat takken, is echt indrukwekkend. Ik speelde al
met de idee om een tweede vakantiewoning te beginnen, en na die reis
was het duidelijk dat het thema deze keer meer richting de Afrikaanse
sfeer zou gaan.”
Foto’s
Voor Charlottte kon starten met de inrichting moest er heel wat aan het
huis gebeuren. “De eerste keer dat ik hier kwam, zag ik het al helemaal
voor me. Het móest gewoon dit huis worden, maar het was nogal ver-

vallen. Mijn man zuchtte, want mijn eerste vakantiewoning was ook al
een krot toen we het kochten. Hier moesten we dus eveneens met niks
beginnen, alleen de buitenmuren waren nog bruikbaar. Ik gebruikte veel
donkerbruine tinten, leer, bamboe, wengé en keien. Aan de muren hing
ik uitvergrote foto’s die ik maakte in Namibië.”
Tegels met stiksels
Niet te verwonderen dus dat je in de hal oog in oog komt te staan met
een zebra. Heel origineel is ook de vloer in de hal. De Italiaanse keramische tegels hebben een lederlook, met zelfs een boord van stiksels. In de
woonkamer is de opvallende takken-kroonluchter van Bleu Nature. “Ik
vind het werkelijk prachtig wat dat merk allemaal in huis heeft. Geef me
een cadeaubon van Bleu Nature en ik zou moeite hebben om te kiezen,
want ik vind echt alles mooi”, lacht Charlotte. De kastfronten van de keuken zijn bekleed met wengéhout en de keuken biedt alle comfort.
Kleine slaap
‘Little Kulala’ betekent letterlijk ‘kleine slaap’, ‘dutje’ dus. Alles staat

Foto rechterpagina: in de keuken, waar de kastfronten bekleed zijn met wengé, is alle comfort aanwezig. De schuine dampkap is van AEG. Het restaurant
dat Charlotte met haar man runt, is vlakbij. In de keuken ligt de menukaart, vakantiegangers kiezen welk gerecht ze willen en het wordt aan huis geleverd.
Foto links: in de hal kom je meteen oog in oog te staan met een zebra, een foto die Charlotte zelf maakte in Namibië.
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“Het móest dit huis worden, maar het was vervallen. Mijn man
zuchtte, want mijn eerste vakantiewoning was ook al een krot”
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“Na mijn reis naar Namibië was het
duidelijk dat het thema voor mijn vakantiewoning die Afrikaanse sfeer zou worden”
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In de woonkamer trekt de opvallende takken-kroonluchter alle aandacht
naar zich toe. De luchter is een ontwerp van het bedrijf Bleu Nature, dat
zich specialiseert in meubels en accessoires vervaardigd van drijfhout.
De grillige structuur en het doorleefde karakter van het hout brengen
een verrassend en speels element in de ruimte.
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Little Kulala betekent letterlijk ‘kleine slaap’. Alles staat
dan ook in het teken van onthaasten en tot rust komen
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De keienvloer van de badruimte loopt door tot in de douche. De
accessoires komen van Jolipa in Wevelgem en de verlichting is
eigenlijk buitenverlichting die Charlotte in de bouwmarkt kocht.
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De originele nachtlampjes met vergrijsde takken zijn van het merk Bleu Nature. Het rieten bed
komt van Stevens meubelen in Oedelem, het past perfect in het thema en nodigt uit tot een kleine
‘kulala’. De lambrisering van steigerhout is niet alleen decoratief, maar verstopt ook alle bekabeling.
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dan ook in het teken van onthaasten, genieten en tot rust komen. De
twee slaapkamers kregen een lambrisering van steigerhout, die grijs
werd geschilderd. “Zo’n lambrisering is echt handig. Het is heel decoratief en brengt sfeer, maar je kunt er ook alle bekabeling achter kwijt.”
De nachtlampjes zijn eveneens van Bleu Nature en de bedden van riet
passen perfect in het thema en nodigen uit tot een kleine ‘kulala’. In tegenstelling tot wat je zou denken, zijn de accessoires geen persoonlijke
reissouvenirs. “Sinds ik ooit na een terugreis uit Bali een fortuin moest
betalen aan invoerrechten voor mijn souvenirs, breng ik niets meer mee.
Ik koop alle mooie spullen hier, keuze genoeg.”
Keien en watervallen
De grootste troef van de vakantiewoning is de badkamer, of beter de
‘wellnessruimte’. Voor wie het voor zijn vakantieverblijf aan de kust
slecht getroffen heeft met het weer, hoeft de vakantie zeker niet uit te
draaien op een flop. Naast een zonnebank en een massagetafel is er
een grote badruimte. De jacuzzi werd bekleed met wengé en hetzelfde

hout werd gebruikt voor het werkelijk verbluffende wastafelmeubel. De
wastafels zijn keivormig en de kranen van Grohe lijken wel miniwatervalletjes. De keien op de grond lopen door tot in de douche, waar
men kan kiezen uit een waterval, een regendouche of massagestralen.
Zalig om hier lijf en leden te laten verwennen, heerlijk om te badderen
in de jacuzzi of met een boekje uit te rusten in de relaxhoek. Vanuit de
wellnessruimte kunt u bovendien de Afrikaanse tuin in, waar u kunt
genieten van een sauna.
Gordijnen
En toch is er één iemand die hier niet kan genieten: Charlotte zelf.
“Wanneer het huis niet is verhuurd, stelt mijn man soms voor om hierheen te gaan, maar ik kan me hier niet ontspannen. Mijn geest is immers
de hele tijd bezig, ik zie wat ik nog allemaal wil veranderen, ik denk
aan de nieuwe gordijnen die moeten komen, enzovoort. Maar het doet
me natuurlijk wel heel veel plezier wanneer ik hoor dat mijn gasten
absoluut wél genoten hebben van hun intermezzo aan de kust.”
❚

Foto midden: het wastafelmeubel is van wengé en ook de jacuzzi werd ermee bekleed. Een decoratieve oplossing, want vaak
oogt een jacuzzi niet zo stijlvol. In de relaxruimte kan je voluit
ontspannen in tuinmeubilair van Some.
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