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De energiezoeker
De kleren maken
de sportvrouw

Foodcoach
Sandra Bekkari
"Je slaapt zoalsje eet"

& de top van de

Belgische hiphop
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"Mijn man maakte een
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werk in Amsterdam,

Tayouken Piss of Les
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een fontein met
mannetjes die op elkaar
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plassen. Er was veel
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controverse rond, het

was kapot, maar de
buurtbewoners vonden
het zo tof dat het nu

"Voor mijn verjaardag
hebben mijn man en

gerestaureerd is. Daarom

tekening gemaakt.
Leuk eraan vind ik dat
het moeilijk is om te
zeggen wat door mijn
man en wat door mijn
zoon getekend is. Je ziet
bijna niet dat daar twee
verschillende handen

mijn zoon samen een

heb ik mijn man enkele
van deze Mister Pee-
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lampen cadeau gedaan."
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aan gewerkt hebben."
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"Als ontwerpster kan ik alleen mijn eigen
kleren dragen. Maar met juwelen - ik draag
een ring van Christa Reniers die ik zeventien
jaar geleden van mijn man kreeg - en met
schoenen kan ik mezelf nog verwennen. Deze

pumps zijn van ontwerpster Nathalie Verlinden."

"De popjes kocht ik in Kameroen, waar
we een tweede huis hebben en een à twee
maanden per jaar verblijven. Ik heb ze
uitgekleed en minimodellen van echte Jo De
Visscher-jurkjes aangetrokken. Ik gebruikte
ze in mijn etalage, nu staan ze hier."

Elk kledingstuk van ontwerpster Jo
De Visscher ontstaat in haar woonka-

Mijn heiligdom

mer, aan haar laptop. En ondanks haar
opleiding als restaurator van kunstwerken houdt ze daarbij geen kunst-,

maar een kookboek bij de hand.

Elke week kijken we binnen in de meest
inspirerende kamer van een m/v met stijl.

kookboek. Bij kunstboeken ben ik altijd

Tekst Liesbet Aelvoet Foto Marco Mertens

teleurgesteld. Misschien komt dat door

"Achter elk van mijn collecties zit een

mijn opleiding, maar ik wil die penseelstreek voelen, de diepgang zien. Op foto
voelje de klodders verfniet, het roept niet
de geur van terpentijn op. Dat heb ik wel
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"De kastjes uit een oud postkantoor kochten
we voor ons eerste huis in Brussel. Ze zijn

mee verhuisd, een overblijfsel van zeventien
Jaar geleden. We hebben het rek speciaal op
maat van de kastjes laten maken."
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"Puzzelen geeft me rust. In mijn puzzelrol zit altijd
een puzzel van duizend stukjes. Ik ben fan van
Jan van Haasteren, die maakt puzzels met veel
flguurtjes. Berglandschappen, zonnebloemen, het
is heel moeilijk als allé stukjes hetzelfde zijn, deze
puzzels zijn tenminste verschillend om te maken."

• Wie? Modeontwerpster Jo De Visscher • Heiligdom? Haar woonkamer

"Voor mijn zomercollectie, met het thema

• Waar? Gent • Huisgenoten? Haar man, kunstenaar Pascale Marthine Tayou,

Amish, heb ik een oud, heel Hollands kook-

en hun dochter van dertien en zoon van tien

boek gebruikt. De eetgewoontes van de

Amish zijn nu ongelooflijk hip. Ik kijk niet
met kookboeken: eten komt veel meer en

"Ik wil vooral dat het herkenbaar is - mis-

naar het religieuze, maar die zelfroorzie-

veel harder binnen. In je hersenen wor-

schien daarom voel ik me niet zo thuis in

ning, die natuur, die eigen groenten,geen

den meteen andere connecties gemaakt.

de modewereld. Eten is dan dankbaar om

elektriciteit gebruiken. Dat doet nadenken. "

Je krijgt een smaak in je mond, je kunt een

inspiratie uit te halen. Het is noodzake-

"Dat ontwerper zijn zo'n invloed zou heb-

geur, een structuur oproepen. Dan kunje

lijk en het vertrekt van hetzelfde als mode:

ben op de geneugten van het leven, had ik

met chocolade in je hoofd naar een stof-

stoffen, kLeuren, aanvoelen, de verpakkin-

niet verwacht. Ik ging heel graag shoppen,

fenbeurs gaan. Fantastisch! Of met olie-

gen. Zo was Fromage à Trois een collectie

maar nu kan ik niet anders dan mijn eigen

bollen en bloemsuiker, om dan op een stof

rond kaas en wijn. Het papiertje rond een

kleren aandoen. Schoenen, handtassen

met net die witte spikkeltjes te stoten. Dat

camembert krijg je nooit meer toe. Dus

enjuwelen, dat zijn de dingen waarmee ik

gaat zo makkelijk."

maakte ikjassen met driehoekige flappen."

mezelfnog eens kanverwennen."
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