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Erfelijk belast…
De open haard is aan en de kaarsjes branden. Hier binnen is het warm, gezellig en beeldschoon! En hoewel het er uitziet alsof de bewoners hier al járen wonen, vieren Ninke Amelink, manlief Henrico en baby Tom hun eerste kerst in dit spiksplinternieuwe huis …

Is dit een nieuwe woning? Ja, inderdaad;
het is bijna niet te geloven. Lopend naar de
voordeur op het pas gerealiseerde Ginnekenhof in hartje Breda, kwamen we nog diverse bouwlieden tegen. “Het buitenterrein
is nog niet eens opgeleverd”, zegt Ninke
lachend. Maar eenmaal binnen voelt het
gelijk als een warm bad. Wat een heerlijke
sfeer. Hoe is het mogelijk om in zo’n korte
tijd zo’n ‘geleefde’ uitstraling te krijgen?
Mooier maken
“Ik ben erfelijk belast”, zegt Ninke. “Mijn
ouders hebben al zo lang ik weet een
interieurzaak en ik werk daar nu ook sinds
een paar jaar met heel veel plezier. Ik was
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vroeger als kind ook altijd bezig met het
veranderen van mijn slaapkamer. Die heeft
minstens twintig keer een ander uiterlijk gekregen. Toen ik op kamers woonde tijdens
mijn studententijd, had ik ook die een klassieke sfeertje gegeven. Kaarsjes, kussentjes,
en veel warme kleuren. Het zat er gewoon
altijd al in, dat ik alles mooier wil maken.
Ja, het was wel ongewoon voor een studente
om het zo in te richten, maar echt: wat ik
binnen had staan, kostte bijna niks. Met wat
verf, kaarsen en fantasie kom je een heel
eind hoor.”

Kriebels
Het was eerst niet eens de bedoeling dat
Ninke van haar hobby haar beroep zou
maken. Ze studeerde Marketing en Communicatie. Gelijk na haar studie kreeg ze
een goede baan aangeboden bij een grote
bank, waar ze een tijd werkte. “Maar het
ging kriebelen. Mijn ouders raken op leeftijd en de gedachte dat de zaak wellicht ooit
zou verdwijnen, deed me besluiten om het
eens een jaartje te proberen. En dat beviel
zo enorm goed, dat ik nu nooit meer weg
zou willen. Ik heb nog een vervolgopleiding

‘Vroeger gingen we vaak uit eten, maar sinds
we verhuisd zijn nodigen we onze vrienden
liever bij ons thuis uit’
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Binnenhuisarchitectuur gedaan om de puntjes op de i te zetten en vind het fantastisch
om mensen blij te maken met hun interieur.
Of het nu de begeleiding van een compleet
project is, of het mee helpen uitzoeken van
een kussentje: het is me allemaal even lief.”
Pootjes
Voor haar nieuwe woning kon Ninke zich
helemaal uitleven. “Ik ben bij mijn man
Henrico komen wonen, in zo’n typisch
vrijgezellenappartement in Rotterdam. Het
zag er niet uit! Ik kan het overal wel gezellig
maken, maar daar was het echt hopeloos.
Ik ben er niet eens aan begonnen. Er stond
zo’n lelijke zwartleren bank en die zat voor
geen meter. Hij was ook heel erg laag en

voelde als een enorme miskoop. Toen we
gingen verhuizen, kwamen we de pootjes
– die er eigenlijk onder hoorden - tegen in
een plastic zak die op de onderkant van de
bank was geplakt … erg hè. Dat hele interieur hebben we bij het grof vuil neergezet.
Het was zo lelijk dat ik het niet eens in mijn
garage wilde hebben.”
Miss perfect
Omdat ze drie jaar op de realisatie van hun
Bredase woning moesten wachten, heeft

Ninke alle tijd gehad om de verhuizing voor
te bereiden. “Binnen twee maanden na de
oplevering was het hier helemaal af. Ik had
natuurlijk ook ruimschoots na kunnen denken. En omdat ik de hele dag omringd ben
door de prachtigste spullen, heeft mijn hoofd
in die jaren veel plannen gemaakt. Ik ben dol
op mooie stoffen en die vormden vaak de
basis van waaruit ik een ruimte hier in huis
heb aangekleed. Mulberry, Ralph Lauren,
Beacon Hill, Moissonnier, Atelier des Prés de
Brou: ik heb uit alle collecties het allermooi-

‘Echt typisch mijn stijl zijn de trimmings
die ik aan de gordijnen heb laten maken’
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ste geplukt! Ik ben een enorme perfectionist, dus alles moet helemaal op elkaar zijn
afgestemd. Dat betekent dat ik altijd bloemen in huis heb en dat ik ook elke dag mijn
bedden mooi opmaak en het bedtafeltje met
accessoires op de bontplaid zet. Een interieur
moet gewoon helemaal kloppen, vind ik.”
Over the top
“Echt typisch mijn stijl zijn de trimmings
die ik aan de gordijnen heb laten maken
en die ook bij veel kussens gebruikt zijn.
Ik vind ze gaaf, ze maken het af. Ik weet
zeker dat veel mensen het ‘over the top’
vinden, maar het past bij mij en ik word er
vrolijk van. Ik houd in ieder geval van een
kwinkslag in huis. Ook bij de lampen heb

ik af en toe voor de knipoog gekozen. En de
schilderijen die we hebben hangen, zijn niet
al te serieus en vooral op kleur uitgekozen.
Mijn man Henrico moest trouwens wel
wennen toen we hier kwamen wonen.
We hebben een afspraak dat hij de auto’s
uitzoekt en ik het interieur, omdat hij daar
geen kaas van heeft gegeten. In het begin
moest hij echt omschakelen, maar nu is
hij er heel erg blij mee. Hij heeft er vroeger
gewoon nooit aandacht aan besteed, maar
het is grappig om te merken dat hij nu al
dingen aanvoelt en zelfs meedenkt over dingen in huis. Zo moest ik enorm glimlachen
toen ik merkte dat hij nu ook de kussens in
onze kasteelbank helemaal mooi rangschikt
voordat hij naar bed gaat. Handig toch?”
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Uit eten
“In de tijd dat we in Rotterdam woonden,
gingen we enorm vaak uit eten. Gewoon,
omdat we toch op zoek waren naar gezellig-

heid, denk ik. En die vonden we thuis niet.
Nu we naar Breda zijn verhuisd, gaan we nog
amper naar een restaurant. We nodigen veel
liever vrienden uit om hier te komen eten,

‘Het is grappig om te merken dat mijn klassieke
stijl ook veel van mijn leeftijdgenoten aanspreekt’

lekker aan de grote eettafel. Daar kan ik erg
van genieten! Het is trouwens grappig om te
merken dat mijn klassieke stijl ook veel van
mijn leeftijdgenoten enorm aanspreekt. Als
ze hier binnen komen dan word ik overladen
met complimenten en laten ze me weten
het ook graag zo te willen. Deze tijdloze
sfeer heeft dan ook zeker potentie voor de
toekomst. Daar ben ik van overtuigd!”
v
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