
 

Loft & Cie
Créatrice du blog art de 
vivre zilverblauw.nl, Anki 
Wijnen nous fait partager 
son univers coloré.
Par Mathilde Bill. Photos Jean-Marc Wullschleger.

Anki aime le graphisme, la couleur, les promenades dans 
les bois et les petits bonheurs quotidiens. Elle adore être 
en famille et alimenter son blog. Elle a acheté cette 
maison avec son mari, il y a neuf ans. C’était l’ancien 
bureau de son beau-père. Il leur a fallu un an et demi 
pour tout reconstruire et s’y installer. Trois ans plus tard, 
ils ont agrandi l’espace et ajouté la salle à manger. Chez 
elle, les meubles forment un subtil mélange de neuf et 
d’ancien. Certains sont des meubles de famille, d’autres 
viennent de chez Ikea ou Thrift. Elle les assemble avec 
des pièces de designer dont elle ne se lasse jamais, comme 
les appliques Jieldé. Son prochain achat : des chaises plus 
confortables pour la salle à manger.  l
On la retrouve aussi sur zilverblauw.com.

Spacieux
Esprit loft pour ce 
salon qui donne sur la 
cuisine et la salle à 
manger. La séparation 
est allégée par un 
papier peint décalé.

Li
v

in
g

 A
g

E
n

C
y.

 

déco



loft & cie

Ses bons plans
➔ Klevering.nl pour les objets déco rigolos.
➔ Donnawilson.com pour les assiettes  
en céramique, les coussins, les couvertures… 
➔ Enigheid.nl, un blog de déco poétique et épurée.
➔ Planetfur.nl pour son graphisme et  
ses trophées.
➔ Pinterest.com pour trouver l’inspiration.
➔ Bubblemint.nl pour son univers pastel,  
graphique et enfantin.

Vintage
Lave-linge 
Brandt,  
550 €.

Tie & dye 
Bougies Fleux’, 
3,90 € l’une.

À plat
Une étagère-
bibliothèque 
pour ranger 
livres, cahiers 
et crayons.

Original
La platine 
est fixée au 
mur, comme 
un tableau.

Clin d’œil
Un cactus 
habité  
et coloré.

Pop
Mélange réussi entre 
les couleurs tendres  
et les touches fluo.  
Les lampes Jieldé font 
office de suspensions.

Puzzle
Plateaux Kaleido,  
à partir de 12 €  
environ, Hay.
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homes & ideas from ikea
®

 family

pick a colour
The ones that make you 

happy are always in style!

25 great buys 
to prepare for the  
return of sunnier days

 ulrica’s makeoVer sos  

 ‘finally my home reflects 

 my personality!’ 

peek inside homes with 
spring’s playful mood

let’s haVe
some fun!



…dare to try new things? We have some great homes in this issue 

that will give you new ideas for your home. Be inspired to play with 

textiles, experiment with colours and organise your home so it’s  

a better fit for how you live. Give new things 

a try, play around a bit at home. If you don’t 

like it, you can always change things back!

   

Lotta Brandt, live Editor

 why not…

 Express yourself  

 (p52) 

 Play with textiles (p30) 
 Personalise your home  

 (p20) 
 Fall for pastel colours (p4) 

 Try new ideas for spring  

 (p44) 
 Create a space to share  

 (p39) 

the next chapter of the IKEA PS story will begin later this season 

Psst with the launch of the latest collection on 1 May. Beauty, brains and sustainable 

thinking combine with design that has a real twinkle. See for yourself, in store!

Inside this issue
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coLoUR
Live in

Life isn’t bLack and white  

– and not aLL interiors  

experts are designers!  

Meet anki wijen, a sociaL 

worker and speciaL educator 

with a passion for pasteL 

shades and neon brights   

anki wijen shares her two-bed home 

with casper and their sons wolf, four, 

and Mus, five months. the family has  

a few guinea pigs and two chickens: 

‘they eat our food scraps and we  

get eggs each morning!’ on her last 

birthday, anki started blogging.  

‘i wrote, “29 years old, time for  

a blog!” it’s fun talking about home. 

we live busy lives but home is the 

place where we can be ourselves.’ 

O small pieces make a big impact 

DUKTiG children’s 10-piece 

coffee/tea set £7.99 Multicolour. 

901.301.63 BLoMMiG vase £2.39 

green. 701.754.64
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‘someone recently told me that this isn’t a house for pessimists. i often 

talk about how my partner casper and i have put our home together, 

because the house provokes a reaction! My colleagues have visited after 

work and said to me: “oh, my boyfriend wouldn’t allow me to do this.” 

and when casper’s football mates come over, they joke: “poor casper, 

having to live in this girlie house.” Yet pink is casper’s favourite colour.

‘home should reflect you. this place is all casper and me. of course, 

sometimes we disagree and have to compromise. the chest of drawers 

that are now soft pink came from my old flat. i was more romantic in 

those days and their decorative mirrored fronts appealed to me. but not 

casper! so we painted them and now we both enjoy them. if you can 

find a new way to look at things, you can find an answer. 

‘sometimes as people grow older, they feel they have to take life 

– including interiors – seriously. it’s as if they tell themselves: “now i’m 

a grown-up, i mustn’t play. Let me use serious, dark colours.” but there 

are some things in everyone’s life that aren’t happy – i see this every 

day when counselling teenagers. so it becomes important to make 

those things that you can control nice. i come home each day and feel 

that this really is our place, and it makes me happy.’  

‘pasteLs are soft coLours – theY Make You feeL 
good. Life is serious at the MoMent – MaYbe we 
aLL need a pLace that brightens up our Lives…’

the kitchen had to be a place where 

the couple could cook together. they 

needed enough storage to keep the 

floor clear. ‘storage doesn’t have to be 

just practical,’ says anki. ‘shelves allow 

you to display too!’ O ABSTRAKT/

FAKTUM high-gloss white kitchen 

BeKvÄM step stool £10.99 

601.788.87 (painted yellow.) on chest 

of drawers, right: BiLD poster £8 

50x70cm. enchanted tales. 201.862.38 

nYTTJA frame £7.19 50x70cm. 

assorted colours. 801.170.39 JAnSJÖ 

work lamp £9.99 h60cm. red. 

001.696.40 LAcK wall shelf £12.99 

110x26cm. white. 301.937.33 far 

right: iKeA 365+ BRASA table lamp 

£48.99 white. 901.450.46
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how to Make coLour work
‘i was 19 when i started living on my own and i used  

a moodboard – a collection of pictures, wallpaper swatches, 

colours – to give a framework to my home ideas. Whenever  

i bought something new, i would hold the shapes and 

colours of the moodboard in my mind to make sure the piece 

i was considering would fit my home. The white base in our 

home is also pretty important when it comes to making 

colours work. on white, everything looks bright and shiny,  

so it doesn’t really matter which colours you apply as long  

as you like them! There are colours we avoid, like brown and 

plain wood. That’s because they make the sum less bright.’  
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 Don’t be afraiD to  
try new things with  
 colour. you never know  
 what will work until 
you experiment! 

1. IKEA 365+ bowl £1.99 Ø16cm. light turquoise. 101.334.72 2. EIVOR KVIST 

cushion £12.99 55x55cm. multicolour. 402.121.23 3. EMMIE RAND fabric 

£6.99/m w150cm. blue. 602.179.16 4. VÄSTER pendant lamp £59 white. 

701.914.78 5. GODTA bowl £1.59 lilac. 302.195.68 6. KLIPPAN 2-seat sofa 

£179 ranten green. 498.893.94 7. BILD poster £11 70x100cm. la gerbe. 

301.863.70 frame sold separately. 8. DUKTIG 10-piece children’s coffee/tea 

set £7.99 multicolour. 901.301.63 9. IKEA PS SVARVA floor lamp £119 white. 

101.474.69 10. GODTA deep plate £2.59 Ø25cm. lilac. 402.126.46  

  MORE INSPIRATION Find a rainbow of colourful ideas in store! 
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‘casper has lived in this house for 20 years. the attic space that is now 

our son wolf’s bedroom used to be casper’s. we bought the house five 

years ago and had to gut and remodel it. our only vision was to make 

this a place where we could live comfortably. style came later. as we’ve 

grown into the house, we’ve mixed practical ideas with a style that 

makes us smile. the house is tall. sometimes you need to change a 

nappy downstairs, so we have good-looking storage that means we can 

keep “essentials” upstairs and down. 

‘My mother is an artist and she really expressed herself at home. My 

brother and i once came home to find each step of the staircase painted 

a different colour! i don’t share her style, but she has influenced my 

attitude to interiors. is it childish? well our sons wolf and Mus are happy 

here. wolf plays all over. his room is his world and he can leave his toys 

out there. downstairs, his toys are in a red cupboard and when he goes 

to bed, they go back in there. but this house is casper and me, the 

grown-ups – we like the mix of pastels and brights.’    

  MoRe inSPiRATion See more creative homes at 

iKeAFAMiLYLive.com. Read Anki’s blog at zilverblauw.nl

‘wiLLY wonka said: “there is no Life i know to 
coMpare with pure iMagination.” i think we aLL 
need a bit More iMagination – it wouLd Make 
things better’

a wall of windows in the master 

bedroom makes it hard to fit in  

a wardrobe, so the couple have picked  

a bed with built-in drawers. in wolf’s 

room there are shelves filled with  

the dinosaurs he loves, and plenty  

of boxes under his bed and on low 

shelves where he can stow his things. 

O BRiMneS king-size bed frame 

with storage and slatted bedbase 

£179 white. 898.957.55 TRoLLSTA 

side table vintage. Yellow (now 

available in white and lilac).
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Shoot!

Hét handboek
over fotografie
Boordevol inspiratie,

zónder moeilijke
termen

Anki Wijnen





OVER ZIEN, TOEVAL EN CREATIVITEIT

	 Écht	goede	foto’s	zijn	foto’s	die	je	raken.	Die	iets	bij	je	oproepen:	een	gevoel	of	

	 herinnering.	Foto’s	die	eigen	zijn	en	kenmerkend	voor	jou	als	fotograaf.	Maar	hoe	

	 maak	je	zulke	foto’s?	Je	leest	het	in	dit	hoofdstuk.

12345678
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1
OVER ZIEN, TOEVAL EN CREATIVITEIT

Ken	je	ze,	die	fotografen	die	niet	meer	normaal	Nederlands	lijken	te	kunnen	praten?	Die	
rondlopen	met	gigantische	camera’s	en	rugzakken	vol	lenzen,	terwijl	ze	ondertussen	met	
elkaar	discussiëren	over	hoeveel	‘stops’	ze	een	foto	willen	overbelichten?	Dit	boek	is	niet	voor	
dat	soort	fotografen.	Het	is	voor	liefhebbers	van	mooi	beeld,	voor	mensen	die	geïnspireerd	
raken	door	een	mooi	plaatje,	voor	mensen	die	schoonheid	waarderen	en	dit	zelf	willen	kunnen	
vangen.	Het	maakt	niet	uit	met	wat	voor	camera	je	fotografeert	of	wat	het	merk	is:	elke	camera	
is	goed,	zolang	jij	vindt	dat	je	er	mooie	foto’s	mee	kunt	maken.

Het	állerbelangrijkste	om	een	goede	foto	te	kunnen	maken	is	niet	de	camera,	maar	dat	ben	
jij,	de	fotograaf.	Jij	bent	namelijk	degene	die	de	foto	maakt,	de	camera	is	niet	meer	dan	een	
instrument.	Vaak	zijn	de	foto’s	die	je	het	meest	dierbaar	zijn,	helemaal	niet	je	mooiste,	of	beste	
foto’s,	maar	degene	die	emotie	bij	je	oproepen.	Fotografie	is	daarin	niet	anders	dan	elke	andere	
kunstvorm,	zoals	bijvoorbeeld	muziek:	je	moet	het	voelen.	Een	muziekstuk	kan	perfect	worden	
uitgevoerd,	maar	als	het	je	niets	doet,	is	het	waardeloos.	Vraag	jezelf	daarom	altijd	af	of	de	foto	
die	je	gemaakt	hebt,	bij	jou	het	gevoel	oproept	wat	je	ermee	bedoeld	had.

KIJKEN en ZIEN

Probeer	de	wereld	te	gaan	zien	als	een	foto,	zelfs	(of	júist)	als	je	camera	thuis	ligt.	Kijk	naar	het	
licht	en	merk	hoe	het	door	de	dag	heen	van	kleur	verandert.	Zie	hoe	de	zon	schaduwen	vormt	
en	wat	dat	doet	met	contrast	en	kleur.	Verruim	je	blik	-	letterlijk.	Kijk	eens	omhoog,	of	juist	naar	
beneden,	en	ervaar	dat	de	wereld	er	dan	heel	anders	uitziet.	Hoe	bewuster	je	wordt	van	je	
omgeving,	hoe	makkelijker	het	is	om	deze	vast	te	leggen.

Als	je	camera	er	een	heeft,	kijk	dan	ook	eens	vaker	door	je	zoeker	in	plaats	van	naar	je	
schermpje.	Zo	word	je	niet	gehinderd	door	invallend	licht	en	zie	je	de	compositie	beter.

TOEVAL

In	tegenstelling	tot	wat	je	misschien	denkt,	is	het	niet	zo	dat	professionele	fotografen	altijd	in	
één	‘shot’	de	perfecte	foto	maken.	Het	is	vaak	een	samenloop	van	omstandigheden	die	zorgt	
voor	een	goed	beeld.	Foto’s	worden	interessanter	als	ze	iets	onverwachts	in	zich	hebben.	De	
foto	hiernaast	is	daar	een	mooi	voorbeeld	van.	Wat	een	vrolijke	foto	moest	worden	van	een	kind	
dat	op	het	punt	staat	carnaval	te	gaan	vieren,	werd	een	eigenwijs,	karakteristiek	portret.	Anders	
dan	verwacht	en	niet	zo	gepland,	maar	daardoor	juist	heel	geslaagd.	Soms	maak	je	honderd	
foto’s	waarvan	er	uiteindelijk	eentje	voldoet	aan	je	verwachtingen,	soms	is	het	de	eerste	keer	
raak.	Hou	vol,	ook	als	het	wat	langer	duurt.	Flexibel	omgaan	met	wat	er	om	je	heen	gebeurt	
levert	uiteindelijk	het	beste	beeld	op.		
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KLEUR

De	sfeer	van	een	foto	bepaalt	voor	een	groot	deel	het	gevoel	dat	je	erbij	hebt.	Kleuren	en	licht	
spelen	hierin	een	belangrijke	rol.	Wit	is	bijvoorbeeld	een	heel	intense	kleur,	het	maakt	je	foto’s	
stralend	en	helder.	Maar	ook	zwart	kan	verrassend	goed	werken.	Martin	Luther	King	zei	ooit:	
‘enkel	in	het	donker	kun	je	de	sterren	zien.’	Je	kunt	zwart	heel	goed	gebruiken	om	andere	
kleuren	op	je	foto	goed	uit	te	laten	komen.
Kleuren	kunnen	je	helpen	bij	het	vertellen	van	het	verhaal	van	je	foto.	Door	bewust	met	kleur	te	
spelen,	kun	je	de	emotie	van	de	kijker	beïnvloeden.

WAT KLEUREN DOEN MET JE FOTO’S

Rood
Opvallende	kleur	die	intense	emoties	kan	oproepen,	omdat	het	vaak	in	verband	wordt	
gebracht	met	energie	en	gevaar.	Rood	is	ook	de	kleur	van	de	liefde.	Het	wordt	veel	gebruikt	in	
restaurants,	omdat	het	de	eetlust	zou	opwekken.	De	afgezwakte	vorm	van	rood,	roze,	is	juist	
een	rustgevende	kleur.

Blauw
In	tegenstelling	tot	rood	is	blauw	een	kalme	kleur.	Het	is	een	van	de	meest	populaire	kleuren.	
Teveel	blauw	kan	koud	overkomen	en	het	doet	het	niet	goed	in	combinatie	met	voedsel,	omdat	
weinig	eetbare	dingen	blauw	zijn.

Groen
Groen	is	een	rustgevende	en	verfrissende	kleur,	de	kleur	van	de	natuur.	Groen	is	een	prettige	
kleur	voor	je	ogen	en	kan	je	foto’s	een	ontspannen	sfeer	meegeven.	

Geel
Geel	is	een	vrolijke	kleur	die	de	aandacht	trekt.	Het	wordt	geassocieerd	met	de	lente.	Geel	is	
voor	je	ogen	een	lastigere	kleur	om	naar	te	kijken,	omdat	het	snel	overheersend	wordt.	Teveel	
geel	in	je	foto	kan	een	gejaagd	en	nerveus	gevoel	oproepen.

Bruin
Bruin	is	solide,	betrouwbaar	en	kan	je	foto’s	veel	sfeer	meegeven.	Het	is	de	kleur	van	aarde.	
Teveel	bruin	kan	droevig	maken.

Foto’s	zorgen	ervoor	dat	je	de	wereld	kunt	laten	zien	door	jouw	ogen.
Ik	denk	dat	we	niet	dichter	in	de	buurt	van	magie	kunnen	komen.
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CREATIVITEIT

Fotografeer	wat	jij	wil	en	laat	je	niet	leiden	door	wat	‘gebruikelijk’	is.	Het	is	bijvoorbeeld	heel	
voor	de	hand	liggend	om	de	standaard	vakantiefoto’s	te	maken:	een	uitzicht,	het	strand,	een	
terrasje.	Maar	word	je	daar	nou	echt	warm	van?	Is	het	niet	veel	leuker	om	de	dingen	vast	te	
leggen	die	de	vakantie	voor	jou	zo	fijn	maakten,	zoals	die	leuke	buren,	de	mooie	wikkel	van	dat	
lekkere	ijsje	of	het	schattige	keukentje	waar	je	de	afwas	deed?	Laat	zien	wat	jou	beweegt,	hoe	
jij	kijkt	en	wat	jij	ziet,	niet	alleen	op	vakantie.	Probeer	je	foto’s	wat	van	jezelf	mee	te	geven	en	
durf	je	te	onderscheiden.	De	wereld	is	je	speelveld.

OEFENEN

Opdracht 1: Wat beweegt jou?
Probeer	eens	een	dag	foto’s	te	maken	van	dingen	die	je	raken.	Dat	mag	van	alles	zijn,	zolang	
het	jou	wat	doet.	Het	kopje	waaruit	je	koffie	drinkt,	de	beentjes	van	je	baby,	je	lievelingstrui,	
een	vogel	in	de	lucht,	maakt	niet	uit.	Evalueer	aan	het	eind	van	de	dag	je	foto’s:	welke	kleuren	
spreken	je	aan?	Is	er	een	lijn	te	ontdekken	in	de	foto’s	die	je	hebt	gemaakt?	Hoe	vond	je	het	om	
bewuster	bezig	te	zijn	met	kijken	en	zien?

Opdracht 2: Emotie
Zoek	je	meest	dierbare	foto’s	op	en	vraag	je	af	waarom	ze	zo	dierbaar	voor	je	zijn.	Wat	voor	
gevoel	geven	ze	je	en	hoe	komt	dat?	Let	op	de	kleuren,	vormen	en	structuren	en	vraag	je	af	
hoe	ze	bijdragen	aan	het	gevoel	dat	de	foto’s	je	geven.	(Ook	grappig,	vooral	bij	oudere	foto’s:	
weet	je	nog	met	welke	camera	je	deze	foto’s	nam?	Nee	hè?	Zie	je	nu	dat	dit	helemaal	niet	zo	
belangrijk	is?)

Nog invoegen: hoe de foto te delen.
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Zilverblauw Shoot! 
 
 
• Blog: 25.000 unique visitors a month 
• Instagram: 16.100 followers 
• Facebook: 5.691 likes 
• Twitter: 1.991 followers 
• Pinterest: 2.822 followers 
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