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 CADEAUS
10 ‘Deze XL ‘no worries’ poppen heb ik standaard in huis voor als er een 
verjaardag is. Zo heb ik altijd iets persoonlijks te geven. Ze zijn ontworpen 
door Christien Meindertsma en worden in Guatemala door Maya vrouwen 
gemaakt.’ • returntosender.nl 

11 ‘Ontwerper Joop Bource maakt papieren objecten van dieren, zoals 
deze kever. Het ontwerp wordt in een plat pakketje aangeleverd, dus even 
een beetje klussen en je hebt een diervriendelijke schoonheid aan de muur. 
Hij is in meerdere kleuren verkrijgbaar bij Store Without a Home, waar ik 
altijd slaag als ik een cadeautje zoek.’ • storewithoutahome.nl 

 ADRESBOEKJE
12 ‘Ik houd van lekker eten en van gezelligheid. In mijn buurteettent Griekse 
traiterie Mitsos, in de Amsterdamse Frederik Hendrikbuurt, is het altijd bal. 
De hele familie doet mee en chef Kiriakos is een super entertainer. Alles is hier 
lekker, maar hun vegetarische volkoren pita giros is mijn favoriet.’ • mitsos.nl 
13 ‘Elk jaar waai ik even aan bij mijn lieve vrienden Jacqueline en Menno 
op het Portugese landgoed Vinha Da Manta, die ik heb geholpen bij de 
inrichting, want daar zijn vrienden voor!  Dan trek ik een week in een van hun 
canvas lodges met uitzicht over het dal, plons elke ochtend in de natuurvijver, 
maak een tocht met de paarden en geniet van de natuur. Menno kookt 
superlekker met ingrediënten uit de moestuin en het water komt uit hun 
eigen bron.’ • damanta.nl

 THUIS
1 ‘Kleding moet voor mij tijdloos zijn, op een goeie manier gemaakt, dus 
zonder kinderhanden of uitbuiting en ik moet het na vijf jaar nog willen 
dragen. Mijn laatste catch is sjaal Winny van mijn favoriete merk Humanoid. 
Draag ik ’m bij een basic outfit, dan geeft hij meteen een super accent aan het 
geheel. Hier show ik hem op de steiger van mijn weekendhuisje in Waterland. 
In vtwonen 8 lees je meer over mijn paradijsje.’ • nl.shophumanoid.com  
2 ‘De creatieve Schotse studio Tom Pigeon ontwerpt grafische prints, 
sieraden en nog veel meer. Ik heb al een ring aangeschaft en deze print uit 
de Tin Shred serie verdient ook een plekje.’ • tompigeon.com 
3 ‘@#*$^* alweer m’n fiets gestolen. Ik ben er zo klaar mee! Maar nu heb ik 
dé oplossing: een lichtgewicht vouwfiets die ik makkelijk kan inklappen 
en mee naar binnen kan nemen. Hier is ie dan, van Hollandse bodem, de 
F1602. Dág fietsdieven!’ • popal.nl

4 ‘Vorige zomer won ik wonder boven wonder bij een prijsvraag van super-
markt Landmarkt een The Bastard Compact. Staat echt te leuk op mijn 
nieuwe terras. Om er goed mee te werken heb ik een masterclass outdoor 
cooking gevolgd. Het garen gaat heel langzaam waardoor de smaak  
geweldig is. Dit wordt een lange zomer. De cursus kun je bij hen volgen.’  
• bastard.nl

5 ‘Ik spaar koppen en deze mok is mijn laatste verovering. Handgemaakt 
door Neeltje Geurtsen, dus geeneen is hetzelfde.’ • neeltjegeurtsen.com 
6 ‘Simone Post, een veelbelovend talent in de designwereld, ontwierp deze 
heerlijke aaibare plaids en kussens. Dé oplossing voor een koele zomer-
avond op mijn terras.’ • returntosender.nl 

 IN�IRATIE
7 ‘Mijn favoriete winkel is nog altijd Couleur Locale. Ruth en haar man 
reizen de wereld rond en kopen mooie handgemaakte spullen van de plaat-
selijke bevolking. Je weet dus altijd dat het echt is en met liefde gemaakt. 
Bovendien komt het geld in handen van de mensen zelf.’ • couleurlocale.eu 
8 ‘Die Keesie toch! Hij heeft zijn eerste seizoen van Weer verliefd op je huis 
erop zitten. Niet zo makkelijk om die fantastische Viktor Brand als voor-
ganger te hebben. Ik zeg: top gedaan Kees Tol!’ • instagram.com/keestolofficial 
9 ‘Als stylist leg je wat kilometers af ! Winkel in, winkel uit, shopperdeshop!  
Ik draag dan graag sneakers van Fred. Deze zijn ook weer zo mooi.’  
• freddelabretoniere.com 

MARIANNE’S
FAVORIETEN

‘Als kind van een vader die in de ontwikkelingshulp zat ben 
ik heel sociaal opgegroeid. Dat sociale zit echt in me: het 
liefst kies ik producten die eerlijk en met schone handen zijn 
gemaakt en die mensen in ontwikkelingslanden helpen een 
bestaan op te bouwen. Dat geeft altijd meerwaarde.’

MARIANNE LUNING, STYLIST: 
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