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Souraya Hassan is interieurontwerper en 
-stylist. Op bintihomeblog.com deelt ze haar 

projecten, inspiratie en stylingtips. 

DE LIFESTYLE- 
FAVORIETEN VAN…

ABCYOU  
- VALENCIA
‘Ik zat lang bij “team 
Scandinavië”, maar het 
Mediterraanse is toch meer 
mijn stijl. Valencia is mijn 
lievelingsstad: het eten, de 
muziek en het samenzijn, 
ik geniet daar enorm. De 
bed & breakfast ABCYou, 
van een Nederlands stel, 
is heerlijk. Het interieur 
is een mix van veel licht 
en mediterraanse kleuren, 
met prachtige tegels en veel 
planten. Er zit een klein 
winkeltje bij, waar ik altijd 
wel iets van mee terug neem 
naar Nederland.’ 

TOUJOURS - HAARLEM 
‘Geweldig restaurant met een leuk concept 
met verschillende cuisines, maar verse 
vis voert de boventoon. Restaurants en 
lunchtenten kies ik eigenlijk altijd op sfeer en 
een mooi interieur – can’t help myself – dus 
dat zit hier ook absoluut goed.’ restaurant-
toujours.nl

COFFEE & COCONUTS  
- AMSTERDAM
‘Het interieur van deze koffie-/lunchtent in de 
Pijp is fantastisch. Heel licht, hip en ruim (en 
leuk en logisch detail: hangende kokosnoten). 
Het pand zelf, een heel open ruimte met 
verschillende verdiepingen, is ook top.’ 
ctamsterdam.nl

OP DE VERLANGLIJST
‘Tijdens de Milaan Design Week ben ik 
helemaal gevallen voor de lampen van 
Giopato & Coombes. Zo veel verschillende 
vormen en kleuren en allemaal eyecatchers. 
De types I Flauti en Bolle staan bovenaan 
mijn verlanglijst.’

BLOOMON.COM
‘Ik word heel blij van dit concept: een 
abonnement op bloemen. Elke een of 
twee weken een andere (prachtige!) 
bos bloemen thuisbezorgd krijgen. De 
bloemen komen rechtstreeks van de 
teler, dus ze blijven bijna altijd twee 
weken mooi.’ 

PLLEK - AMSTERDAM
‘Pllek is een stadsstrand en restaurant waar 
ik met mooi weer te vinden ben. Er is altijd 
wat te doen, van feestjes tot yogasessies en 
films in de openlucht.’ pllek.nl

FEST - AMSTERDAM
‘Mijn favoriete meubel in huis, mijn bank, 
komt bij Fest vandaan. Hij staat midden 
in de kamer en is van alle kanten gezien 
mooi. Hij doet het ook heel goed op 
Instagram. Er wordt altijd gevraagd hoe 
de bank heet. Bij dezen: Edge.’  
festamsterdam.nl en via Binti Home.

EIGEN FOTO’S
‘Ik houd van fotograferen en heb foto’s 
van mijn reizen aan de muur hangen. 
Dus dat is mijn stylingtip: zet tijdens 
reizen landschappen of een mooie deur 
op de foto. Uitvergroot aan de muur 
lijkt dat voor buitenstaanders kunst, en 
voor jou is het een herinnering aan een 
mooie reis. Weinig fotografie-skills? De 
posters van Faunascapes combineren 
fotografie (in heel mooie kleuren) en 
tekst en geven ook zo’n reislustig en 
dromerig gevoel.’ faunascapes.dk

& DESIGNSHOP  
- ROTTERDAM
‘Deze zaak is voor mij de plek 
om mooie woonaccessoires en 
cadeaus te vinden, & heeft een 
goede selectie van coole designers, 
zoals de houten hangsystemen 
van FIGR1. Alles is ook online 
verkrijgbaar.’ en-designshop.com

BLOGS 
‘Ik volg dehuismuts.com, omdat 
het echt een persoonlijke blog is 
over interieur, hotspots en eten, en 
heel leuk geschreven. Dar-amina.
blogspot.com.es is van een 
Marokkaanse die in Spanje woont, 
zij nailt die mix van Arabisch en 
Europese invloeden. Holly Marder, 
stylist achter avenuelifestyle.com 
werkt met andere kleuren dan ik, 
heel clean en romantisch, maar 
haar kleurenpaletten zijn erg 
goed, dus daar kan ik enorm van 
genieten. En ik ben fan van honey-
pielivingetc.blogspot.nl. De stylist 
achter deze blog creëert echt een 
eigen wereld in vergrijsde kleuren, 

bijna meer kunst dan design.’ 

DAILY POETRY - DEN BOSCH
‘Heel fijne plek in Den Bosch. Ze verkopen er onder meer 
rugzakken van Sandqvist, producten van Stop the water 
while using me, kleding van Cheap Monday en People 
Tree, meubels en mooie kaarten. Er is ook een self service 
café waar je prima een dagje kunt werken.’ daily-poetry.nl

YURT STORE - DEN HAAG
‘Dit is een geweldig nieuw concept uit Den 
Haag, waar jonge Turkse designers (of 
designers die zich door de Zijderoute laten 
inspireren) een podium krijgen. Where 
east meets west, volgens de winkel, en dat 
dekt de lading goed. Geen bazaartaferelen, 
maar modern design met een authentieke 
achtergrond.’ yurtcollection.com

DUTCH DESIGN WEEK
‘Ik zou iedereen wel op sleeptouw willen 
nemen langs de evenementen tijdens Dutch 
Design Week. Het Nederlandse design 
is zo goed en mooi! Tijdens deze week is 
Eindhoven de leukste stad van Nederland. 
Leuk om samen met een vriendin of het 
hele gezin te gaan.’ ddw.nl

BINTI HOME COLLECTIE
‘Dit najaar komt mijn eigen textiel-
collectie uit. Geheel geproduceerd in 
samenwerking met lokale weverijen in 
Egypte. De geweven kleden en kussens 
zijn helemaal in mijn stijl. Om op deze 
manier een verbinding te leggen tussen 
Egypte en het westen is een droom die 
uitkomt.’ bintihomeshop.nl

‘GEEN BAZAAR- 
TAFERELEN MAAR 
MOOI DESIGN MET 
EEN AUTHENTIEKE 
ACHTERGROND’
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