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In deze periode wel een erg toepasselijke leus. Uiteindelijk gaat het 
erom of je je goed voelt en dan in de meest brede zin van het woord. 
Gezondheid staat uiteraard altijd met stip bovenaan, gevolgd door je 
fijn en lekker voelen in je lijf, in je omgeving zowel zakelijk als privé. 
De afgelopen periode hebben we vast allemaal gemerkt wat dat 
inhoudt…

Naast de opgelegde beperkingen heb ik wel gemerkt dat veel 
mensen inventief bleken te zijn en plannen maakten om een 
onzekere periode op een zo prettig mogelijke manier door te komen. 
We ruimen op bij de vleet, brengen onze tuinen en balkonnetjes op 
orde, denken na hoe we één en ander voortaan helemaal anders 
kunnen gaan doen en last but not least… we krijgen ruimte! Ruimte 
in ons huis, op onze werkplek, maar vooral in ons hoofd. 

Na de teleurstelling van zaken die momenteel geen doorgang 
kunnen vinden, zoals je buitenlandse reis, dat geweldige festival 
of alle leuke feestjes en borrels, blijken we onszelf vaak prima te 
kunnen vermaken. We kokkerellen er op los, zijn juist op zoek naar 
mogelijkheden, genieten van Netflix, het mooie weer, dat mooie 
boek waar eerder niet zoveel tijd voor was, we praten weer meer met 
elkaar en kijken naar elkaar om wat uiterst welkom is in onzekere 
tijden. We zijn op zoek naar fijne dingen, gaan de boel eens lekker 
opfrissen, willen ervoor zorgen dat alles weer een beetje klopt, 
komen toe aan onafgemaakte klussen en dat zijn er vaak nogal wat! 
Verf en behang zijn momenteel niet aan te slepen merk ik, maar ook 
totaal nieuwe interieurs staan hoog op de verlanglijst. We komen er 
steeds meer achter dat het meestal nergens zo fijn is als thuis, als 
alles maar klopt. ‘Staycation’, een nieuw woord in een nieuwe tijd 
waarin we meer oog hebben voor elkaar en waarin we onze wereld 
een beetje eenvoudiger maken. Feeling good is altijd belangrijk, 
maar nu nog nét een beetje meer…

GOOD LUCK   •   KEEP SAFE   •  HAVE FAITH

Interieurontwerper Miryam Schotman-Bakker komt uit een echte architec-
tenfamilie, is ooit begonnen in de mode, maar ontwikkelde eveneens een 
grote passie voor interieurs, esthetica en zuiverheid. Ze heeft een fijne neus 
voor sfeer en ambachtelijkheid en staat bekend om haar eigen tijdloze signa-
tuur zonder conventies.
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