
REIS ROND

DE WERELD
Gewone hotelkamers zijn vaak ook maar gewoon, moet de Hasseltse 
Tamara Nolens gedacht hebben. Daarom richtte ze haar B&B Koto in 
Antwerpen in met vier totaal verschillende kamers, geïnspireerd op 
alle uithoeken van de wereld. Aan creativiteit geen gebrek, want voor 
Tamara is inrichting en handenarbeid een uitlaatklep. 

DOOR KIZZY VAN HORNE
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BEWONERS
Tamara Nolens (43), Sven Van de 
Velde (44), zoon Tomeo (12) en 
dochter Oa (9)

WAT 
Oude herenwoning waarvan de 
zolder verbouwd is tot twee gastenka-
mers en met nog een gastenverblijf 
achterin de tuin met twee suites

KAMERS/PRIJS 
Koto heeft vier kamers, vanaf 165 
euro per kamer per nacht, inclusief 
ontbijt en parking

TUINOPPERVLAK 
770 m²

OPPERVLAKTE KAMERS
50 m²

VERBOUWD
Gekocht in 2008, eerste kamers klaar 
in 2013, de bijbouw in 2016

INTERIEURSTIJL
Mix van wereldse invloeden

WAAR
 Antwerpen-Zuid
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Tamara groeide op in Hasselt, maar bleef na
haar studies in Antwerpen hangen. Ze werkte
in de reclamesector toen ze zich jaren geleden
genoodzaakt zag om haar leven een nieuwe
wending te geven. Haar man kreeg als dertiger
te horen dat hij door een genetische afwijking
stilaan blind werd. “Hij runde samen met zijn
vader een accountantskantoor met dertien
personeelsleden”, vertelt Tamara. “Niet enkel
Sven, maar ook zijn vader kreeg slecht nieuws.
Hij leed aan ALS en had niet lang meer te le-
ven. Ze konden niet anders dan hun accoun-
tantskantoor verkopen. Zijn vader vroeg me
om na te denken over een nieuwe toekomst en
bron van inkomsten voor mezelf en voor
Sven.” Tamara had er al aan gedacht om ooit
een bed and breakfast te openen. Sneller dan
verwacht ging ze met haar B&B-plannen van
start. Toen ook nog bij haar dochter autisme
en een verstandelijke beperking werd vastge-
steld, bleek de keuze om haar zaak van thuis
uit te runnen, helemaal ideaal.

LUXEKAMERS
“Ik stootte in Antwerpen-Zuid op een hangar,
toen nog vol met auto’s. Als we de hangar plat
gooiden om er een groenzone van te maken,
konden we rekenen op subsidies. Hier zou ik
mijn B&B bouwen! In dezelfde week kwam
het aangrenzend huis te koop. We twijfelden
geen seconde en besloten ervoor te gaan.” Hun
eigen loft op ’t Eilandje zetten ze te huur en zo
konden ze stilaan het herenhuis verbouwen.
“Sven hielp waar hij kon. Hij mocht dan wel
blind zijn, wat zeker in het begin niet gemak-
kelijk was, maar doorheen de jaren leerde hij
ermee omgaan. De ommekeer kwam er na zijn
deelname aan het televisieprogramma Voorbij
de grens, waarbij hij met een groep door Nica-
ragua trok en leerde dat iemand met een be-
perking niet beperkt hoeft te zijn. Sindsdien
concentreert hij zich op wat hij wél nog alle-

maal kan en niet meer op wat hij niet kan.
Tegenwoordig organiseert hij samen met twee
partners met Project U/TURN, zelf avontuur-
lijke trektochten voor mensen met een beper-
king.”
Ondanks alle beperkingen, ging het koppel
meteen aan de slag met de verbouwing. Tama-
ra: “Ik gaf hem een sloophamer in zijn handen
en zo kon hij zich uitleven op de muren die
afgebroken moesten worden. Het privégedeel-
te in het huis is nog niet tot in detail klaar. De
B&B daarentegen, werkten we volledig af.
Eerst pakten we de twee kamers op de boven-
ste verdieping van ons huis aan: het werden
luxekamers in de thema’s Azië en Marokko.
Daarna hebben we een bijbouw in de tuin ge-
zet, waar de kamers India en Afrika onderge-
bracht zijn, samen met een sauna en fitness-
ruimte.”

STRIKT BUDGET
Inspiratie deed Tamara op tijdens haar vele
reizen. “Als kind reisde ik al veel met mijn ou-
ders. Vandaag besef ik wat een bevoorrecht
leven ik had omdat mijn ouders ons meena-
men naar verre landen en citytrips. Het ver-
ruimde mijn blik op de wereld.” Die ervarin-
gen en inspiratie kon Tamara perfect kwijt bij
het inrichten van de B&B. Een groot deel van
de werken nam ze zelf in handen. “Uit budget-
taire overwegingen. Als ik me wat te veel laat
gaan, houdt mijn man, de accountant, me wel
in toom”, zegt ze lachend. “Maar een strikt
budget wakkert juist mijn creativiteit aan. In-
terieurinrichting is mijn passie en ik werk
graag met mijn handen. Vriendinnen geef ik
bijvoorbeeld vaak een doe-cadeau: voor je
verjaardag kom ik de living schilderen. Daar-
naast is de inrichting, samen met het uitbaten
van de B&B, een uitlaatklep in mijn niet altijd
gemakkelijke gezinsleven.”
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Krap budget

SJIEKwonen>>>

“Een krap budget 
wakkert mijn 
creativiteit aan. Zo 
recupereerde ik 
oude kerkspanten 
waarmee de 
hangar was 
opgebouwd. Een 
aantal ervan 
verkocht ik aan de 
haven, zodat ik 
met dat geld 
andere dingen 
kon doen.”
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De ouders van Tamara reisden veel. 
“Ik nam een aantal stukken mee om 
de kamers op te smukken, zoals de 
gong in de kamer India, het beeld-
houwwerk uit Indonesië in de 
saunaruimte en maskers plus 
beelden in de kamer Afrika. Of ik 
bedacht en maakte zelf nieuwe 
interieurspullen. Zo maakte ik van 
vogelkooien en lampionnen heel 
aparte lampen. Geef toe: die unieke 
stukken maken de kamers echt 
anders dan een traditionele hotelka-
mer.”

Unieke stukken

SJIEKwonen
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Voor de India-kamer liet 
Tamara zich inspireren 
door de Indiase stad 
Agra. “In India ben ik nog 
niet geweest. Als ik 
erheen trek, wil ik zeker 
het beroemde Agra fort 
bezoeken: het behoort 
tot het UNESCO Wereld-
erfgoed. Ik zocht net zo 
lang naar een grote foto 
ervan tot ik er één vond 
die geschikt was voor de 
schuine muur. De foto 
van het fort past perfect 
in de boog. Die kocht ik 
bij Pagoda in Hasselt en 
komt echt uit India.”

Slapen in India

SJIEKwonen>>>

41



Glasmozaïek

SJIEKwonen

Het Oosten

Een hutje

Tamara zocht voor de kamer Azië inspiratie in 
het Oosten. “Azië, het boeddhisme en feng 
shui spreken me enorm aan. We krijgen heel 
wat bezoekers uit Japan en China. Voor hen 
is het belangrijk dat de badkamer afgesloten 
kan worden van de slaapkamer. Dit losten we 
op met Chinese deuren.”

Een hut op palen in de tuin is verbonden 
met de kamer Afrika. Daar kunnen de 
kinderen slapen. “Een bamboebrug 
verbindt de hut met de kamer. In Java 
leerde ik deze bruggen bouwen. Ook de 
hut bouwde ik zelf. Blijven gezinnen 
langer dan twee nachten, dan kunnen ze 
zelfs een beroep doen op een babysit-
dienst”, zegt Tamara.

Het bad in de kamer 
Marokko bekleedde 
Tamara eigenhandig 
met Italiaanse 
glasmozaïek. “Een 
heel werk om de 
gebogen zijden van 
het bad mooi bedekt 
te krijgen. Volgens 
mij past het perfect in
de sfeer van de 
kamer. Marokko is 
qua bouwsfeer en 
natuur trouwens een 
prachtig land.”
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Terwouwenstr. 119
Zepperen - St-Truiden • T. 011 68 08 90

www.aquatron.be

Welk weer het ook is, bij Aquatron is het altijd genieten.

Vanaf nu zomertarief €19
Sauna • Wellness 

Massages • Arrangementen

Heb jij ook een leuk 
woonverhaal?

Meld het ons via 
sjiekoproep@hbvl.be

SJIEKwonen///

De tuin van B&B Koto is een 
tropisch plekje in hartje Antwer-
pen. “Ik moest een tuin heb-
ben, dat was de vereiste toen 
we met de verbouwing start-
ten”, zegt Tamara. “Het is hier 
zalig op een mooie zomerdag. 
En het is een echte tropische 
tuin met exotische planten, 
zoals de trachycarpus fortunei 
of Chinese windmolenpalm én 
de Toscaanse jasmijn.”

Tropische tuin


