
 

Rianne’s review 

 

Waar liep je tegenaan in je interieur? 

Voor zowel mijn slaapkamer als mijn woonkamer miste ik de 

gezell igheid en het gevoel van eenheid.  

 

Wat heeft de samenwerking opgeleverd? 

Pâmela heeft mij laten (in)zien dat je op een makkelijke 

manier meer eenheid kunt creëren door kleur en accessoires. 

Maar ook hoe ik de ruimte(s) tot hun recht kan laten komen. 

Pâmela voelt me precies aan, ze weet mijn wensen goed te 

vertalen naar de praktijk.   

 

Wat heb je geleerd? 

Ik heb geleerd dat je met kleur veel meer kunt doen dan je 

denkt. Dat het gebruik van kleur helemaal niet eng is of hoeft 

te zijn, maar dat het een emotie is. Het is belangrijk dat je 

voor kleuren moet gaan die echt bij je passen en waarbij je 

prettig en f ijn voelt. Ook heb ik een andere kijk op mijn 

meubels gekregen. Meubels die een st rakke vorm hebben 

stralen hardheid uit en meubels met ronde vormen geven juist 

een zachte touch. 

 

 

 

 



 

Wat vind je van Pâmela’s  werkwijze? 

Ik vind Pâmela ’s werkwijze erg fijn en prettig. Ze stelt 

persoonlijke vragen, waar je even over moet nadenken, maar 

daardoor ga je wel bewust voelen en nadenken over wat je 

wilt en waarnaar je op zoek bent. Ik ben nogal een chaotisch 

type die veel leuk en mooi vind. Dat kan tot impulsieve 

aankopen leiden waar ik dan niet bli j van word omdat het 

uiteindeli jk niet bij elkaar past. 

 

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

Ja, daar geloof ik in! Ik geloof dat je met een holist ische kijk 

je ware ik naar boven komt, en dat je daarmee de beste 

keuzes voor je interieur kunt maken waarbij je je écht thuis 

voelt. Ik ben iemand die qua kleur voorzichtig is en eerder op 

safe speelt, maar waarom eigenli jk. Door de juiste kleuren te 

gebruiken word je door de ruimte omarmt en voel je je fi jn.  

 

Zou je een samenwerking aanraden? 

Zeker! Mensen zijn kuddedieren en volgen trends, maar kijken 

eigenli jk niet naar wat écht bij hen past. Door Pâmela ’s kijk 

op interieur ga je er bewust mee aan de slag en kom je 

erachter wat nog ontbreekt of wat nog beter kan. In mijn 

ogen behaal je hiermee veel winst en nog het belangrijkste, 

het geeft je rust en een gevoel van thuiskomen. Dat is toch 

wat iedereen wil.   

Pâmela is een heel f ijn en warm persoon en kan zich heel 

goed inleven. Doordat Pâmela bij mensen thuis komt voelt ze 

feil loos aan waar de pijnpunten l iggen.  



 

Door haar expertise weet ze op een mooie en respectvolle 

manier oplossingen te bedenken en de mooiste ontwerpen te 

maken. Ook vind ik de onderbouwing van het ontwerp een 

enorme aanvull ing. Hierdoor had ik meerdere malen een "aha -

moment" en dan weet je dat je als mens begrepen wordt. 

Pâmela is een inspiratie voor mij!  

 

Hoe vind je de ontwerpen geworden?  

De ontwerpen vind ik fantastisch! Ja, ik vind ze erg gewaagd, 

want ik ben weinig kleur gewend, maar ik had direct het 

gevoel 'dit voelt goed en dit wil ik tot uit ing brengen' .  

 

Heb je verbeterpunten?  

Hierop kan ik echt niks verzinnen.  

 


