
 

Sivan’s review 

 

Waar liep je tegenaan in je interieur? 

We zijn anderhalf jaar geleden verhuisd en met een druk 

leven zijn we nog steeds bezig om het ‘ons’ plekje te maken. 

We liepen ook wel met wat vragen rond over hoe de  

buitenruimte meer bij het huis te betrekken en hoe we het 

meer eigen kunnen maken op dit moment zonder dure 

verbouwing straks. Daar waren we het steeds niet over eens.  

We slapen nog steeds niet op zolder maar gaan dat te zijner 

tijd wel doen als de kinderen net wat ouder zijn. Ook voor de 

kinderkamers konden we wat t ips voor gebruiken.  

 

Wat heeft de samenwerking opgeleverd? 

We hebben heel veel tips gekregen en zijn met een ander oog 

naar ons huis gaan kijken en zien nu veel meer de 

mogelijkheden die er op dit moment zijn. We zijn er eigenlijk 

nu nog bli jer mee! Pâmela kijkt vanuit een posit ieve bril naar 

alles en dat is onwijs f ijn. Dat  geeft ons ook vertrouwen en 

rust. 

 

Wat heb je geleerd? 

Ik heb geleerd dat een interieur echt maatwerk is en dat het  

samenhangt met onze levens. Dat het hol ist isch kijken ernaar 

noodzakelijk is om je goed te voelen in huis. En  zo ook een 

thuis te creëren die helemaal in l ijn is met hoe je i n het leven 

staat. Op deze manier helpt het je vooruit in plaats van dat 

het je tegenwerkt.  

 



 

Welke adviezen heb je al uit kunnen voeren?  

We hebben wat meer aan de aankleding gedaan en zijn bezig 

om buiten meer te betrekken bij binnen. Ook in de 

kinderkamers zijn wat stappen uitgevoerd. Er zijn nog veel 

dingen die we uit wil len voeren, maar dat doen we stap voor 

stap. 

 

Welke resultaten heb je behaald?  

Ik vind het nu f ijner om mijn zoon in zijn kamer te laten 

slapen, omdat het veel f ijner oogt voor hem. We zijn rustiger 

geworden en de drang om te verbouwen is minder nu. Ook  

ervaar ik dat we meer in overvloed denken i.p.v gebrek. Ik 

zag steeds dingen die we nog ‘moesten’ en dat is nu minder.  

 

Wat vind je van Pâmela ’s werkwijze? 

Ik vind Pâmela ’s werkwijze heel f ijn. Ze heeft een fijne 

energie om in huis te hebben en is een heel positief mens. We 

vonden het f ijn dat ze langskwam en we ons huis mochten 

laten zien. Pâmela is echt van de details! Ik vond het gaaf om 

te zien dat ze precies de dingen opmerkte die nodig zijn. En 

ook de dingen zag waar ik zelf trots op ben. It’s all-in the 

details! 

 

Geloof je dat een holistische kijk op interieur je leven 
op een positieve wijze kan beïnvloeden? 

Zeker! Ik denk dat het noodzakel ijk is om een fi jne plek te  

kunnen maken. Dit kan niet zonder inzicht in je leven, 

denkwijze, samenstell ing en toekomstplannen. 

 



 

Wat vind je van de vragenlijsten? 

Hele fijne vragenli jsten! Ze gaan lekker diep en geven zo 

mooi inzicht.  

 

Zou je een samenwerking aanraden? 

Zeker weten! Ik laat Pâmela ’s naam graag vallen als ik denk 

dat het iets zou kunnen zijn.  

 

Wat zou Pâmela kunnen verbeteren?  

Ik heb geen verbeterpunten.  


