R E P ORTAGE

DE WARME CHARME VAN

Dharma
Het enthousiast kloppend hart van Kortrijk heeft er sinds kort een uniek adresje bij.
Met ‘Bed&Breakfast Dharma’ maakt gastvrouw Linda haar droom waar
en garandeert ze je een onvergetelijk verblijf.
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H

et idee om een eigen Bed&Breakfast te beginnen,
speelde al een hele tijd bij Linda. “Met al die programma’s die je daarover tegenwoordig kunt zien op televisie, werd het er niet beter op,” lacht ze. Maar dat ze
haar droom in Kortrijk zou realiseren, lag minder voor de
hand. Ze woonde in Nieuwpoort, in een huis met een

grote tuin, maar de indeling van de woning was niet ideaal om kamers
te verhuren, en eigenlijk droomde Linda stiekem van Zuid-Frankrijk. Ze
besloot een autoreis te maken naar het verre zuiden, en begon zich daar

“De ligging was ideaal, de indeling
van het huis ook, en er moesten op het
eerste gezicht geen al te grote werken
aan te pas komen”

te realiseren dat dit misschien toch niet zo’n goed idee was. Want tijdens de zomermaanden was zo’n bed and breakfast runnen behoorlijk
levendig, maar wat met de winters? “Dankzij gesprekken die ik voerde
met mensen rondom mij kon ik me opeens niet meer zo goed voorstellen dat al mijn vrienden in België zouden zijn, en ik helemaal alleen daar.
En dus realiseerde ik me dat ik het beter dichter bij huis kon zoeken:
Gent of Brugge bijvoorbeeld. Maar in die steden vond ik helemaal niets
naar mijn zin, althans niets betaalbaars.”

TE VERRE DROOM?
Uiteindelijk was het vriendin Magda die met een fantastisch idee
kwam. Terwijl Zij zag toevallig een huis in hartje Kortrijk te koop staan
dat haar wel iets leek.
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Inmiddels wonen Linda en haar
prachtige hond Dharma - jawel,
vandaar de bijzondere naam van dit
B&B-adresje! - al enkele maanden
in hun nieuwe huis.

“Wat moet ik in Kortrijk?, vroeg ik me luidop af,” geeft Linda toe, maar
toen ze het huis eenmaal zag was ze meteen overtuigd. “De ligging
was ideaal, de indeling van het huis ook, en er moesten op het eerste
gezicht geen al te grote werken aan te pas komen. Alleen moest ik
nog behoorlijk wat geduld oefenen en leek het er even op dat ik niet
de nieuwe eigenaar zou worden omdat mijn bod te laag was, maar
uiteindelijk lukte het toch.”
Inmiddels wonen Linda en haar prachtige hond Dharma – jawel, vandaar de bijzondere naam van dit B&B-adresje! – al enkele maanden
in hun nieuwe huis, en bevalt het leven in Kortrijk hen prima. Het is
bovendien een stad met citytrip-allures die overduidelijk toe was aan
een nieuw en exclusief logeeradres, dus ook dat zat wel goed.

DRIE VRIENDINNENPROJECT
Ook bij de inrichting van Linda’s huis dook vriendin Magda opnieuw
op in het verhaal, ditmaal samen met haar dochter Sarah. Moeder en
dochter zijn allebei professioneel met interieurs bezig, en hun handen jeukten dan ook om dit mooie huis een facelift te geven. Linda
had natuurlijk zelf ook zo haar ideeën, maar dat leidde nooit tot discussies of problemen, wel integendeel.
“Eigenlijk is heel dit huis een soort project van drie vriendinnen,” vertelt Magda.
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“Zelf ging ik maandenlang elk weekend langs in de winkel van Sarah,
op zoek naar ideeën en meubels en accessoires,” vertelt Linda. “Als
ik dan aangaf dat ik dit of dat wel erg mooi vond, zag ik de stylisten al gniﬀelen, en zeiden ze dat ze precies die stukken zelf ook al in
gedachten hadden voor de inrichting van mijn huis.”
Een beter bewijs dat je echt op een lijn zit, is er niet te vinden natuurlijk, en dat merk je ook als je door de verschillende kamers van het
huis loopt.

“Mijn vorige huis in Nieuwpoort
was helemaal in het wit ingericht,”
legt Linda uit, “maar ik had sowieso
behoefte aan iets helemaal anders”

VAN WIT NAAR WARME KLEUREN
De drie dames werkten precies drie maanden aan deze droom, en kwamen onderweg dan ook geen noemenswaardige problemen tegen.
“Structureel moesten we weinig tot niets veranderen,” legt Magda
uit. “Ook om het geheel betaalbaar te houden, hebben we geen
moment overwogen om bij wijze van spreken het hele huis te ontmantelen en dan opnieuw te beginnen. De basis was er, en de vloeren zijn bijvoorbeeld ook overal gebleven. De meeste muren kregen
een nieuw uiterlijk dankzij het gebruik van tadelakt. De keuken was
oorspronkelijk helemaal wit, maar die hebben we door het gebruik
van donkere kleuren veel warmer gemaakt.”
“Mijn vorige huis in Nieuwpoort was helemaal in het wit ingericht,”
legt Linda uit, “maar ik had sowieso behoefte aan iets helemaal
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“Ik merkte al aan de eerste gasten die
ik ontving dat smaken en voorkeuren
verschillen, ze kozen heel overtuigd
voor een bepaalde kamer”

anders. Oorspronkelijk wilde ik proberen om mijn huis compleet met
de volledige inrichting te verkopen, maar uiteindelijk verkocht ik het
huis en al mijn spullen afzonderlijk van elkaar. Het voordeel was hoe
dan ook dat ik hier helemaal opnieuw kon beginnen. Het is echt alsof
ik een volledig nieuw leven ben begonnen!”

KLEINE KAMER, GROTE UITDAGING
De inrichting van de verschillende ruimten leverde bijzonder originele resultaten op, vooral dankzij de vele unieke vondsten en stukken
uit Sarah’s winkel. De drie gastenkamers zijn onderling heel verschillend van sfeer, maar dat maakt het juist leuk.
“Ik merkte al aan de eerste gasten die ik ontving dat smaken en voorkeuren verschillen,” vertelt Linda, “ze kozen heel overtuigd voor een
bepaalde kamer.”
Zelf heeft ze geen voorkeur en is ze bijzonder tevreden met het hele
resultaat van de interieurstyling.
“Eigenlijk vormde de kleinste kamer de grootste uitdaging,” vertellen
Magda en Sarah. “Daar was het echt kwestie van elke centimeter benutten, omdat we er toch graag ook comfortabel sanitair wilden voorzien.
Uiteindelijk is dat gelukt. Achter de grote wand waartegen het hoofdeinde van het bed staat, creëerden we kleine ruimten waarin alles kon
worden geïntegreerd, zonder dat de kamer klein of benepen lijkt.”
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VERWENNERIJEN VOOR ALLE ZINTUIGEN
Het ontvangen van gasten bevalt Linda inmiddels prima. Ze vindt niets
heerlijker dan ervoor zorgen dat mensen zich bij haar thuis voelen, en
verwent hen dan ook graag.
“In de nabije toekomst wil ik ook speciale arrangementen gaan aanbieden,” licht Linda nog een tipje van de sluier. Maar met bijvoorbeeld een
lekker ﬂesje wijn of champagne op de kamer, en een bij mooi weer in
de schitterende stadstuin geserveerd ontbijt, is een verblijf in Dharma
sowieso al een onvergetelijke ervaring, dat staat vast.

Linda vindt niets heerlijker dan ervoor
zorgen dat mensen zich bij haar thuis
voelen, en verwent hen dan ook graag
met een uitgebreid, luxueus ontbijt.

Info:
Dharma Bed&Breakfast
Groeningestraat 18, 8500 Kortrijk, Tel. +32(0)56 - 29 36 56
www.bedandbreakfast-dharma.be
Art Coco
Sarah Deweer, Antiek & Interieur
Wijngaardstraat 30, 8500 Kortrijk, Tel. +32(0)476 - 98 46 60
Magda De Smet
Interieurstyling, Tel. +32(0)477 - 39 63 98
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