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Ná agt jaar se klasgee in die rekeningkunde en ekonomie, en
dertien jaar in die modebedryf, het ’n groot dekorgogga vir
Engela du Toit gebyt. Toe iemand haar op ’n dag uit die bloute
vra om gróót asseblief oor hul huis se verfkleur en die vloei
tussen die vertrekke te kom raadgee, was die koeël deur die
kerk. Deesdae help sy mense om hul blyplekke en af en toe
sommer hul klerekaste ook reg te ruk.

Haar benadering is plat op die aarde: Sy werk met dit wat
mense reeds het en glo daar ís hoop vir Pa se binnebraai en
Ma se hartsgoed. Gevolglik speel sy af en toe ook gesinsbe-
rader, soos die keer toe ’n vrou haar gevra het om as “dekor-
tolk” op te tree, want haar man verstaan nie wat sy bedoel nie.

“Ek klim in meer dinge in as net mense se meubels. Ek help
hulle om hul persoonlike stempel af te druk en dít doen ek
sonder slim bemarkingspraatjies, maar net deur hul hand te vat
en vroeg in die proses te wys: Jy het nie sakke vol geld nodig
om estetika deel van jou lewenswyse te maak nie,” sê Engela.

“’n Mens hoor so dikwels mense sê: ‘Ek kan jou nie oornooi
nie; my huis is nog nie klaar nie.’” Dit het my laat besef mense
weet net nie waar om te begin nie, daarom vra ek my kliënte
om vir my ’n lêer te gee met prente wat hulle inspireer. Ons
gesels dan oor die gesin se leefstyl en bespreek van Pa se
behoeftes en Ma se styl tot die kinders se bottelnek-situasies.
Ek laat hulle voel dat hulle die proses lei en werk 80% met die
bestaande dekor en meubels.

“Soms is al wat nodig is ’n bietjie verf of om vertrekke soos
’n eetkamer en ’n sitkamer om te ruil vir ’n logiese vloei vir die
gesin se lewenstyl. Ander kere takel ek die kaste en help ek
om ontslae te raak van opgaargoed – van uitgediende dekor-
bykomstighede tot drie potte Marmite. Die lekker hiervan is
wanneer die kinders ook inspring en voor jy jou kom kry, pak
almal reg en gooi weg wat onnodig is.”

Engela se dekorwenke

gesels

Wat is die grootste
uitdaging van ’n nuwe
projek?
Aan die een kant is daar die
beperkings met bestaande
ruimtes, meubels en dekor
en aan die ander kant
die kliënt se soeke na ’n
prentjie uit ’n dekorboek.
Dít oorkom ek deur met ’n
vars oog en ’n oop kop na
die vertrekke te kyk.

Wat gee ’n vertrek
wow-faktor?
Daardie een stuk wat
so ’n bietjie uit die boks
geposisioneer is ... of iets
wat uit jou hart kom: Jy het
hom gevind, mooi gemaak
en mooi neergesit.

Wat kan jy met min
geld doen?
My kliënte se begroting is
dikwels klein – en verf is
soms al wat ’n vertrek nodig
het. Dit dwing jou om alles
van die mure te verwyder
en gee jou ’n kans om te
herbesin oor wat jy terug-
hang of weer indra.

Maak ’n plakboek met prente wat vir jou mooi is, en ’n lysie
van wat gedoen moet word. Voor jy begin, raak ontslae van
geskenke en meubels waarmee jy maar saamleef, asook
opgaargoed waarby jy “nog sal uitkom” …
• ’n Ligte vertrek lyk mooier. Soms hoef jy net ’n muur wit te
verf om dit reg te kry. Bring ook lampe in vir die mooi, vir ’n
bietjie romanse of om kontras te skep.
• As jy iets groots soos ’n rusbank vervang, koop ’n ordentlike
ding in ’n kleur wat in ’n paar vertrekke kan werk. Spaar liewer
met kleiner artikels of deur ’n lekker ou stoel te laat oortrek.
• Vermy swaar meubels en tierlantyntjies. ’n Hout-eetkamer-

As jy sukkel om ’n nuwe
kleur te visualiseer, kan
iets soos ’n verfbrosjure
jou ’n realistiese idee van
die finale prentjie gee. En
moenie die krag van wit
onderskat nie!

Kan die handwerk-
trend in ’n moderne
blyplek werk?
Soos met enige styl of trend
moet daar ’n balans wees.
In ’n minimalistiese ruimte
kan ’n handgemaakte kus-
sing met ’n aardse tekstuur
of Ouma se kombers
mooi lyk oor ’n rusbank se
armleuning. Ek is só bly
lappieskomberse is terug
– my ma se gehekelde
komberse lê trots op my
beddens. Ek is mos ’n
Afrika-meisie.

En jou gunsteling-
teksture vir die laag-
op-laag-voorkoms?
Linne, katoen met ’n tikkie
glans en blink … maar
my vingers jeuk nou vir ’n
ruimte in blou en grou >

huisdokter
Engela duToit is ’nKaapse leefstylkonsultantwat raadhet vir van

erfstukkewat nie inpasnie tot verfkleure

tafel en -stoele gebruik baie ruimte en laat ’n vertrek minder lig
lyk. Pasop vir tierlantyntjies; jy wil tog nie jou tafel elke aand
afpak en ná ete weer toepak nie.
• As jy ’n paar kunswerke het, skep ’n fokusmuur in ’n galery-
styl of groepeer ’n paar stukke om ’n komposisie af te rond. Dit
is meer treffend as om kuns reg deur die huis te versprei.
• ’n Leerbank of stoffering met ’n beskermende lagie werk
goed in huise met troeteldiere en jong kinders – ’n toegegooide
rusbank doen dit nie vir my nie. Die lewe is so kort; geniet die
bank totdat dit tyd is vir ’n ander een.
• Jou badkamer is ’n plek waar jy ontspan. Maak dit mooi.
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