
IN HET SPOOR VAN…

Een pracht van een parktuin doet ons even de wereld vergeten. De oprijlaan 

brengt ons langs een natuurlijke vijver tot bij het landhuis van binnenhuisin

richtster Josephine de Wild. De ganzen houden hier duidelijk de wacht, maar we 

mogen ongehinderd passeren want we worden verwacht. Onder de naam Bojoli 

by Josephine de Wild is Josephine gespecialiseerd in exquise stoffering en zeer 

fijn afgewerkte raamdecoratie. De decoratrice creëert aldus op meesterlijke wijze 

de juiste sfeer op de juiste plaats, en dit steeds op maat van de desbetreffende 

opdrachtgever. Om te beginnen neemt Josephine ons mee voor een boeiende 

rondleiding naar de gloednieuwe woning van een klant. 

Meesterlijk gestoffeerd

Curieus hoe met de stoffering een huis letterlijk en figuurlijk wordt aangekleed. De stoffering bepaalt voor 

een groot deel de aaibaarheidsfactor in huis. Vandaar dus het belang van de juiste raamdecoratie, tapijten, 

herstoffering, kussens, beddengoed, handdoeken… Gezelligheid en sfeer gegarandeerd bij de correcte 

match! 

B O J O L I  B Y  J O S E P H I N E  D E  W I L D

Haar thuis is  

de beste staalkaart voor 

Josephine de Wild. 
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BUITENLEVEN IN HUIS

Meteen bij het binnenkomen valt op hoe het licht van de achtertuin de woonkamer 

en de keuken ‘verovert’, waardoor je het buitenleven en de wisseling van de sei

zoenen steeds van nabij beleeft. De gezellige gordijnen en strakke rolgordijnen van 

Bojoli by Josephine de Wild, in verfijnd linnen uit Firenze, kleden de ramen stijlvol 

aan en laten de bewoners toe de lichtinval te dirigeren naar wens. De gordijnen 

raken subtiel de vloer. Bovenaan is er voor de gordijnen en de rolgordijnen gewerkt 

met een blinde ophanging: een koof zoals te zien boven de wastafel, of echt een 

uitsparing in het plafond, wat van toepassing is voor de eethoek in de keuken. Of 

de ophanging sluit nauw aan bij het plafond, wat dan weer het geval is in het salon 

en de eetkamer. Handig: de raamdecoratie is elektrisch bedienbaar. Bojoli werkt 

hiervoor samen met een fabrikant die garant staat voor Zwitserse precisie: Silent 

Gliss. 

OPENHEID ALOM

De tafel in de eetkamer valt op, door de ovale vorm en door het blad in kops hout. 

Dankzij de tussendeuren in zwart staal en glas kun je het salon en de eetkamer 

makkelijk afsluiten voor de keuken, zonder aan de openheid te raken. Openheid 

alom eveneens in de keuken. Zo is de centrale dampkap een plafondunit die uit het 

zicht blijft en barst de ruimte als het ware uit zijn voegen door de grote glaspartijen. 

Het keukenblok is wel vijf meter lang! Het werkblad gaat over in een ontbijttoog 

met krukjes. We drinken koffie en nuttigen overheerlijke zoetigheden van de plaat

selijke bakker. 

Door te variëren met stores, blinden en gordijnen zorgt Bojoli voor een prettige 

spielerei in huis. En met het zwart-witcontrast van de ramen krijgt de raamdecoratie 

nog eens een extra dimensie. 

De keuken heeft boogramen. Daardoor heerst er een zomerse oranjeriesfeer die aan 

vakantie doet denken. 
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De raamdecoratie laat de zon  
het interieur veroveren.

TIJDLOZE LOOK

Van de canapé in het salon kun je de rug rechten, om het je helemaal naar je zin 

te maken. Het tapijt in honderd procent wol is in opdracht van Bojoli manueel 

getuft in een atelier in India en heeft een levendige kleuring. Je hebt keuze uit een 

oneindig palet. Qua uitvoering wordt zo’n tapijt echt geënt op de stoffering van het 

totale kader. Het resultaat oogt altijd tijdloos. Van het salon kun je via een schuif

deur naar het huiskantoor. Daar zijn de ramen voorzien van lamellenstores. Tegelijk 

decoratief en ideaal tegen inkijk. Stores in lichte eik zijn het, voor een prima match 

met de eik van het parket, de bibliotheekkast en het bureau. 

De heer des huizes is een 

gepassioneerd amateurfotograaf. 

Tijdens een reis ging deze Cubaan 

graag op de foto. Leuk toch om 

zo’n grote afdruk uit te spelen als 

eyecatcher.

De rolgordijnen ogen strak 

en de gordijnen licht en 

luchtig.

In het salon is het 

aangenaam tv-kijken. 

Op de canapé een 

kussen van Missoni dat 

het lichtgrijs opfleurt.

Op het parket in het salon ligt een 

enorm vloerkleed. Josephine de 

Wild decoreert haar interieurs met 

kwalitatieve tapijten op maat. Qua 

formaat en textuur zijn er geen 

beperkingen. 
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Het is hier altijd  
een beetje vakantie. 

PRAKTISCH EN BUDGETBEWUST

• Onderhoudsvriendelijk – Het houten blad van de ovale eettafel 

oogt naturel, maar is wel gefixeerd en dus afwasbaar en vlek

bestendig. Tip: Josephine de Wild levert ook tafellinnen op maat.

• Verduistering – Op de slaapkamer heeft de raamdecoratie 

evenveel uitstraling als in de woonvertrekken, maar hier is ze er 

tevens op voorzien om de ruimte optimaal te verduisteren. Advies 

van Josephine: je zou het parket nog kunnen verfraaien met een 

blauw karpet. 

• Tweede leven – Het bed werd volledig opnieuw aangekleed met 

een op maat gemaakte, gevoerde beddenrok. Ook werd een 

nieuw hoofdbord vervaardigd. Hierdoor wordt het bed volledig 

opgewaardeerd. Bojoligewijs – Bojoli heef een fijne wijze van 

samenwerken. Josephine bezoekt de klant met stalen van stoffen. 

In overleg wordt dan bepaald hoe de aankleding gaat gebeuren. 

Daarna wordt alles opgemeten en volgt een vrijblijvende 

prijsofferte.

In de badkamer is er een wandvullende 

spiegel. Achter het linkse en het rechtse 

paneel gaan ruime kasten schuil. De twee 

nissen bieden plaats aan een douche 

en een toilet. Bojoli zorgde voor de 

badmatten op maat.

Het luxueuze beddengoed 

op maat in satijnkatoen 

oogt fris en voelt zacht 

aan. Niet onbelangrijk: het 

is makkelijk wasbaar. 

Het bed met rok en hoofd in donkergrijs 

heeft stijl. Hier kreeg het bed een andere 

stoffering, waardoor het plaatje klopt.

In de traphal zorgen geblindeerde ramen voor een stemmige lichtinval. Hier heeft Bojoli by Josephine de Wild geopteerd voor lamellenstores in wengé, dat knap afsteekt tegen het 

wit van het geheel. 
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Alle kamers hebben  
een hoge aaibaarheidsfactor.

APARTE VOELING

Terug thuis bij Josephine, overlopen we met haar hoe de wooninrichting daar in zijn 

werk is gegaan. Hier blijkt wederom dat de decoratrice de kunst verstaat om met 

de raamdecoratie te toveren met licht. Modern wonen is bij haar geen synoniem 

voor koud. Integendeel, ze weet er een warme schwung aan te geven. 

De fauteuil in de ontvangstruimte is ultradiep, waardoor je geniet van een maxi

mum aan zitcomfort. Het tapijt is handgeweven. Zulke tapijten worden echt op 

bestelling gemaakt. De kleurschakering en het patroon kun je kiezen, en zo krijg je 

een uniek stuk. De lamellenstores volgen de kleur van de muren. In de kast prij

ken massa’s stalenboeken. Je ontdekt hier een gigantische stoffencollectie. Bojoli 

by Josephine de Wild werkt onder andere samen met prestigieuze merken zoals 

Dedar, Sahco, Libeco, Decortex, Loro Piana, Elitis en Pierre Frey. Josephine is van 

jongs af met stof bezig, en dat voel je dan ook aan haar interieurs. Deze binnen

huisinrichtster heeft feeling voor stoffering. 

Een chaise longue in de erker nodigt uit om 

tussendoor wat te relaxen. Zo’n zitmeubel 

wordt trouwens niet toevallig daybed 

genoemd. Even indommelen overdag is 

dus best toegestaan! 

Door de vele trofeeën heeft het geheel iets van 

een jachthuis. 

Welkom in de schatkamer van 

Josephine de Wild! Je treft er 

uitsluitend stoffen met een exclusief 

kwaliteitslabel. Hier bepaalt Josephine 

in alle rust en volledig in samenspraak 

met de klant welke kant het op moet 

met een project. 

Josephine de Wild is ook een prima kleur-

adviseur. De toonmuur werd geverfd 

in noir de lune. Het antieke schilderij 

in gouden lijst is een erfstuk en komt 

uitstekend tot zijn recht op wand. 

Zwarte noppen sieren het witte marmer. De gordijnen, met zogenaamde Vlaamse 

hoofden, hangen aan een in het plafond verzonken rail. Er staat een crème van 

een bank, uitgevoerd door Bojoli in velours mohair van Pierre Frey. 

Naast een grote vestiairekast op maat heeft de hal een juweel van een toilettafel. 

Aan de muur stoffering van Ralph Lauren met een summier dessin. 

Met de kussens varieert 

Josephine niet enkel qua 

kleur en formaat, maar 

ook qua passementerie 

en materie, zeg maar van 

zijde tot fluweel. 

Trap op en we belanden bij 

het portaal. Het werd sfeervol 

ingericht als zitkamer. Je geniet 

er van een subliem uitzicht op 

de vijver, te midden van een 

zee aan kussens. Tip: switch de 

kussens volgens het seizoen en 

verander zo vlot de look.
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De decoratrice verstaat de kunst 
om met licht te toveren.

SPELEN MET STOF

De woonkamer doet bovendien ietwat oosters aan. Dat komt door de tussenwand 

in hout en mat glas, met een verschuifbaar element. Soortgelijke ruimteverdelers 

zie je immers vaker in Aziatische contreien, soms zelfs in rijstpapier. De donkere 

accentkleur van de hal wordt in het salon hernomen. De twee witte zetels sprin

gen in het oog. De stof van de sofa is stonewashed. In de erker houdt Josephine 

het luchtig met gordijnen in Italiaans linnen. De gordijnen in het salon mogen wat 

meer ‘gewicht in de schaal’ leggen en dus heeft zij daar een zwaardere Belgische 

stof van wol en linnen gebruikt, afgewerkt met een dik molton en een voering. 

Links en rechts van de schouw in zandsteen zijn er met behulp van zware planken 

praktische rekken gecreëerd, zo simpel kan het zijn. 

De eetkamer toont ons een merkwaardige designlamp. Josephine valt ervoor 

omdat Noon tijdloos is van model. Interessant: ze is verkrijgbaar met meer of min

der kappen. De stores en de gordijnen versmelten als het ware met de wanden en 

het plafond. Maatkasten flankeren de doorsteek naar het terras. 

De keuken heeft speelse 

stores en het kastenblok 

handige raten voor flessen 

wijn. Hier in dit huis worden 

de vensterbanken niet zelden 

benut als zitbanken. In de 

keuken is dit ook het geval.

Met de poef haakt 

Bojoli qua kleur en 

textuur perfect in op 

het tapijt. En in de 

zetel speelt een olijk 

kussentje de hoofdrol. 

Het geheel roept het 

beeld op van een 

zonnebloemenveld.

In de eetkamer heeft Josephine van Bojoli roedes 

voorzien. Prettig toch hoe ze afgerond in de muur 

‘grijpen’. Voor de vormvastheid is er gewerkt met 

molton en de gordijnen vallen in een zogenaamde 

Amerikaanse plooi. Duidelijk raamdecoratie die de 

ruimte knus omarmt. 

Bij Bojoli weet men hoe je 

kussens genoeglijk moet 

assorteren, getuige de 

loveseat in de woonkamer. 

Deze drie kussens dragen 

de signatuur van Ralph 

Lauren, Osborne & Little 

en Etro. Het kussen met de 

kunstige tekening kent een 

rappel in de footstool.

Het beeldje herinnert aan 

een reis naar Vietnam. 
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Warm en modern  
gaan samen.

HET LEVEN IS ZOET

Onder ons ligt het zwembad. Het poolhouse is als een tweede huis in de tuin, inclu

sief ruime slaapkamer. Deze doet zeer authentiek Engels aan door de gestreepte 

plaid en de kussens met bloemmotief. We zijn hier aanbeland in een waar aards 

paradijs voor mens en dier. In de boomgaard ontdekken we volop hoe de natuur 

ongerept haar gang gaat. Hier oogst men naar het schijnt bijzonder lekker fruit. 

Dat heeft alles te maken met het verleden. Hier heeft een handelaar in bananen 

gewoond en daardoor is de grond verrijkt met compost op basis van bananenschil

len en pulp. We staan hier op zoete grond…

Het poolhouse is een volwaardig gastenverblijf voorzien van alle comfort. Dat de 

vertrekken tot in de nok reiken, zorgt voor een ruimtelijk effect.

In en rond het bijgebouw heerst een sfeer met een hoog wellnessgehalte. Na een 

uitgebreide sauna neem je een verkwikkende duik in het zwembad. En dan is het tijd 

om uit te puffen op de ligbanken of binnen bij de haard. 

De schitterende lantaarns 

en geweienluchters in het 

poolhouse komen van 

Flamant.

Het chique badgoed met bronskleurige omranding komt van Slabbinck. Het bijgebouw heeft een dak in charmant gepatineerde tegelpannen van Koramic. 

Het zwembad is rond van vorm en oogt aldus uiterst sympathiek. 

De woning dateert van 1900. Door het oorlogsgeweld sneuvelde de bovenverdieping. Die werd uiteindelijk nooit heropgebouwd. Wat overbleef kreeg een houten jasje aangemeten 

en er werd een bijgebouw opgetrokken in bijpassende Long Island-stijl. 
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De tuin is een paradijs  
voor mens en dier.

info

BOJOLI 
Josephine de Wild
tel.: 0032(0)3/685.47.92 
gsm: 0032(0)496/23.45.68
e-mail: j@bojoli.be
website: www.bojoli.be

TOT IN DETAIL OP MAAT

• Mooi in de plooi – Met 

Josephine de Wild valt je 

interieur mooi in de plooi. 

Aan de basis van elke 

samenwerking ligt een 

intense dialoog waarbij wordt 

afgewogen hoe de klant het 

ziet en wat vakkundig dan de 

beste oplossingen zijn. 

• Bedlinnen en badgoed – Het 

is zaak om een woning te 

personaliseren en dat doe je 

met allerlei accenten, zoals 

goed op maat voor bed en bad. 

Bojoli opteert dan bijvoorbeeld 

voor linnen afgebiesd in een 

speciale kleur of versierd met 

origineel borduursel. 

• Van a tot z – Josephine werkt 

veel van thuis uit. Maar 

uiteraard bezoekt ze ook 

locaties om ter plaatse de 

situatie te kunnen inschatten. 

Bojoli by Josephine de Wild 

beschikt over een eigen 

naaiatelier en plaatsingsdienst.

Josephine de Wild van Bojoli voelt 

goed aan wat de klant wil en wat 

een project vraagt aan verfraaiing.

Het terras op het niveau van de eetkamer biedt je een prachtig overzicht over het domein.


