
Van India tot Marokko; als hippies 

reisden Merel en Alok de hele wereld 

over. En dat leverde heel wat moois op 

voor hun kleurrijke eilandhuis.

De voltallige familie, inclusief oma 
Joke die haar dochter achterna 
reisde naar Ibiza en al vanaf het 
begin meewerkt aan World Family 
Ibiza. Ze heeft haar eigen huisje bij 
het familiehuis. !ippi" op Ibiza

One

de bewoners
WIE Merel Krielaart (47, ontwerpster mode- en woonaccessoires, 

eigenares World Family Ibiza) en Alok Torrejon (52, eigenaar  

World Family Ibiza), hun kinderen Asher (19), Rama (16), Gaya (13) en 

Karuna (8), oma Joke (80) en hond Hopi. Dochters Goldie (22) en 

Carlota (21) zijn het huis al uit. 

WAT Huurhuis, gebouwd in de jaren negentig.

WAAR Midden in de natuur bij Sant Joan, Ibiza.

WOONSMAAK Happy hippie; kleur en spullen uit alle windstreken.
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Hun eerste huis was een tipi. Zelf  

genaaid, een kunst die ze leerden tijdens 

een workshop in de Amsterdamse hippie- 

gemeenschap Ruigoord. Merel en Alok 

kenden elkaar toen nog maar net. Ze 

werden verliefd tijdens een strandfeestje 

op Ibiza. Alok woonde daar toen met zijn 

dochter Carlota. Merel was er het jaar 

daarvoor, in 1994, neergestreken met 

haar kinderen Goldie en Asher. Beiden 

lieten een carrière achter: hij als succes-

vol makelaar in onder andere Barcelona, 

zij als fotomodel. In de tipi begonnen ze 

samen een nieuw leven op het eiland 

van de zon en de liefde. Veel meer  

hadden ze ook niet nodig, vertelt Merel: 

‘Die periode dat we met onze kinderen in 

de tipi woonden, was geweldig. Je leeft 

helemaal met de elementen; je hoort de 

wind razen, de regen kletteren. Je kookt 

op het vuur dat ook de tent verwarmt en 

slaapt op de aarde.’

Van tipi naar finca
Van de tipi verhuisden de tentbewoners 

naar een oude camper waarmee ze 

vervolgens vier maanden tot in de verste 

uithoeken van Marokko trokken. Merel 

en Alok stopten op lokale markten en 

kochten daar de mooiste borduursels en 

ander handwerk, om ze bij terugkomst 

op Ibiza te verkopen op het strand. Het 

was het begin van vele (familie)reizen 

naar landen als India, Peru, Mexico en 

Indonesië. En van hun succesvolle World 

Family Ibiza, een label voor kleding en 

mode-accessoires met een onvervalste 

hippielook. Alles wordt ontworpen door 

Merel en op traditionele wijze hand-

gemaakt door ambachtslieden over  

de hele wereld. Kleurrijk zijn Merels  

ontwerpen, net als haar leven, haar  

familie ! alle leden zijn wel op een of 

andere manier betrokken bij het label, 

inclusief oma Joke ! én het huis waarin 

ze sinds kerst 2012 woont. ‘Hiervoor 

hebben we dertien jaar in een finca 

gewoond. Onze twee jongste kinderen 

zijn daar geboren. Maar op een gegeven 

moment was het op; ik was toe aan een 

huis met een zwembad!’

 

Een prachtig familieportret 
hangt boven een Indiase 
kast waarvan Merel de 
deurtjes bekleedde met 
borduursels uit Thailand.  
De handgeborduurde 
gordijnen komen uit 
Oezbekistan, net als de 
geborduurde doeken 
hieronder, waarmee ze de 
terrasdeuren versierde.  
Haar eigen kleurrijke outfit 
vond ze in Mexico. 

De eetkamer gezien vanuit de 
zithoek, met op de voorgrond  
de bont beklede bank. De tafel 
komt uit India, de houten banken 
van Bali, met kussens uit eigen 
collectie. Over de rugleuning 
hangt een ezeltas uit Marokko. 
Ook de schilderijen en antieke 
Jugendstil lamp met kralen 
komen daarvandaan. De lamp 
was een cadeau van Alok. De 
vitrinekasten zijn gekocht bij 
Ikea. De gordijnen zijn antieke, 
met de hand geborduurde 
suzani’s uit Afghanistan.

Ook de auto, een oude deux 
chevaux, ontkwam niet aan de 
versierkwast van Merel. 

Bali, Marokko, 
Afghanistan: 
de wereld verenigd 
in een bonte mix
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Doorkijkje naar de slaapkamer  
van Merel en Alok, langs een 
beschilderde boog en de privé-
collectie laarzen van eigen label.  
Het bed is van Ikea, de sprei en  
het gewatteerde hoofdeinde met 
borduursel komen uit India. Boven  
het hoofdeinde bevestigde Merel een 
antiek Spaans ornament dat ze vond 
op een rommelmarkt in Barcelona. 
Het rode koeienkleed kocht Alok in 
Thailand, het kleedje over de stoel 
komt uit Afghanistan.

1 Handgemaakte gevlochten mand van bamboe, 16x13 cm (bxh) tot 25x18 cm (bxh) vanaf ! 19,99 (www.oosterse-artikelen.nl). 2 Rode koeienhuid 180x180 cm ! 279,-  
(www.moomoo.nl). 3 Turkoois metalen stoeltje met gekrulde rugleuning, 85x43x40 cm (hxbxd) ! 139,- (www.nordal.eu). 4 Indische salontafel Gandhi, 40x140x80 cm (hxbxd)  
! 369,90 (www.maisonsdumonde.com). 5 Televisiemeubel of dressoir, duurzaam en eerlijk gemaakt in India van licht gebleekt hout, 72x153x50 cm (hxbxd) ! 499,- (www.
scrapwood.nl). 6 Gestreepte kussenhoesjes 60x60 cm per stuk ! 30,- (www.scrapwood.nl). 

#tij$S%&p in
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Bonte bloemdessins
Het gedroomde huis met zwembad 

staat op de campo, in de vrije natuur. 

Merel kreeg carte blanche van haar 

familie voor de inrichting ervan. ‘Voor 

de verhuizing heb ik grote opruiming 

gehouden. Daarbij vond ik allemaal 

prachtige spullen terug die we tijdens 

al onze reizen hebben verzameld. Ze 

vonden als vanzelf een plekje in het 

nieuwe huis en zijn nu het meest  

typerend voor het interieur. Alles wat 

hier staat heeft een verhaal. Zo hebben 

we de Marokkaanse nachtkastjes op 

het dak van de bus meegenomen. 

De banken in de eetkamer komen uit 

een klein dorp op Bali, waar oudere 

vrouwen nog altijd zonder bovenstukje 

lopen. En de prachtige handgemaakte 

Indiase doek kochten we van een  

familie in Delhi, die erop stond dat  

we nog bij hun bleven avondeten.’  

De reisherinneringen worden aangevuld 

met rommelmarktvondsten van dichter

bij huis, zoals Los Encantes, dé 

vlooienmarkt van Barcelona. En eigen 

woonontwerpen van Merel: vloerkleden, 

kussens, poefs, dozen, servies... Net als

haar modeaccessoires worden ook deze 

over de hele wereld gemaakt, maar 

vaak thuis door haarzelf beschilderd. 

Borden, potten en lijsten, maar ook 

tafels, stoelen, kapstokjes, krukken, 

zelfs de keukenkasten en haar auto 

! een oude Eend ! zijn door Merel 

versierd met verf, in sprekende kleuren 

Zicht op het huis en het terras 
vanaf het zwembad. Het 
buitenverblijf kreeg kleur met 
exotische rotan stoelen, 
gekocht op Bali. Merel verfde 
terracotta potten in dezelfde 
tint en decoreerde de dakrand 
met Thais houtsnijwerk, dat ze 
in vrolijke kleuren beschilderde. 

De keukenkasten zijn op maat 
gemaakt en door Merel voorzien van 
een folkloristisch bloemmotief, net 
als de afzuigkap (met Hollandse 
klompen!) en de golvende houten 
sierrand. De kralenmandjes maakte 
ze zelf. Hiernaast: een plank versierd 
met een Chinese kralendecoratie.  
Op de achtergrond staat een kast van 
Merels overleden vader. 

De tassen van World Family Ibiza haalden de catwalks in Parijs, de cover 
van Vogue en al heel wat internationale modereportages. Een kapstokje 
uit India is volgehangen met grote en kleine modellen. Ook de tas op de 
grond en de kruk zijn van WFI. 

Alles werd door 
Merel versierd, zelfs 
de dakrand kreeg 
vrolijke bloemen
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1 Laag krukje naturel ! 19,- en hoog krukje naturel met witte leren zitting ! 45,- (www.nooosugar.nl). 2 Sieradendoosje uit de collectie Ibiza, met spiegel in deksel, 23x16x9 cm 
! 29,95 (Colorique).3 Vloerkleed Rond uit de vtwonen collectie, " 80 cm ! 29,95 (www.vtwonen.nl/shop). 4 Happy Kids Arts heeft unieke beschilderde kindermeubels, zoals 
deze kledingkast 105, 110 of 120 cm breed en 55x185 cm (dxh), demontabel ! 795,-, en ladekast 75x65x40 cm (hxbxd) ! 250,- (www.happykidsart.nl). 5 Kussen van natuurlijke 
vintage en gerecyclede materialen, 30x40 cm ! 64,- (Woonfabriek).

Dochter Karuna slaapt in een 
hemelsblauw geverfd Ikea-stapelbed. 
Het nachtkastje en de kapstok zijn 
gemaakt door een lokale timmerman 
en door Merel versierd, de gordijnen 
naaide ze van Indiase stof. Het 
handgemaakte vloerkleed komt uit 
Thailand. Alle tassen en schoenen 
zijn van eigen label. 
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en bonte bloemdessins. ‘Door bijna alles 

te beschilderen, breng ik mijn eigen sfeer 

aan. Als meisje van zes zat ik al achter de

naaimachine en was ik eeuwig aan het 

schilderen. Eigenlijk wilde ik interieur-

architect worden, maar dat is er nooit 

van gekomen. Gelukkig kan ik me in mijn 

ontwerpen en het huis heerlijk uitleven.’

Mini-wereldjes
Een groot landhuis met heel veel kamers 

die ze allemaal anders kon inrichten. 

‘De inrichting wordt gedicteerd door de 

ruimte; ik voel heel duidelijk waar wat 

moet staan en welke kleur alle objecten 

moeten krijgen. De keuken is romantisch 

klassiek geworden, een familiekeuken vol 

kant, antiek en porselein. Hier zie je mijn 

vrouwelijke kant. De salon, waar Alok en 

de jongens vaak zitten, is veel mannelijker 

ingericht. De kamer van onze jongste 

dochter kreeg zachtere kleuren en onze 

eigen slaapkamer heb ik een elegant 

etnische sfeer gegeven.’ Zo creëerde 

Merel persoonlijke mini-wereldjes in een 

interieur dat de afspiegeling vormt van die 

kleurrijke, multiculturele wereld waarin de 

familie zich zo graag begeeft.

Globetrotter op een eiland
Is wonen op een eiland niet te beperkt 

voor de Amsterdamse wereldreiziger? 

‘Nee hoor, dat begrensde eilandgevoel 

ken ik helemaal niet. Als je in het noorden 

woont, kom je niet eens in het zuiden; 

door je dagelijkse beslommeringen van 

boodschappen doen en de kinderen naar 

school brengen is je actieradius niet zo 

groot. Het is heerlijk wonen op Ibiza en 

voor de kinderen een fantastische plek 

om op te groeien. De vrijheid die de  

natuur met zich meebrengt in combinatie 

met alle input van de mensen die hier  

’s zomers komen, is uniek. Ik wil hier heel 

graag oud worden.’ S
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Aan de slaapkamer 
van Merel en Alok 
grenst een privé-
terras. Over de bank 
liggen doeken uit 
Mexico. De kussens 
komen uit Thailand, 
Bali en Afghanistan. 
Het zwembad maakt 
het vrije zomerleven 
compleet.

Kijkje vanaf het ouderlijk bed naar de andere kant van de 
slaapkamer. Links zit een uitbundig versierde inloopkast, voor 
het raam hangen antieke Spaanse gordijntjes. Rechts een 
kantoortje, met een originele deurdecoratie uit Turkmenistan. 
Ook de tas komt daarvandaan. Het stoeltje kreeg Merel van een 
oude dame. Ze verfde en stoffeerde het.

ZOMER IDEE

Heb je een tripje naar Ibiza, Barcelona 

of Madrid op de planning staan? Neem 

dan maar een extra tasje voor nieuwe 

aankopen mee, want dat zijn precies de 

plekken waar je de winkels vindt van 

World Family Ibiza (worldfamilyibiza.com). 

Nog meer leuke spullen in hippiestijl 

vind je op Las Dalias, dé hippiemarkt 

van Ibiza, waar Merel en Alok ooit 

begonnen en ook nu nog steeds een 

stand hebben (lasdalias.es).

De stoelen op het terras van oma  
Joke zijn gekocht bij een tuincentrum,  
het onderste tafelkleed is van Kitsch 
Kitchen. De kussens zijn genaaid van 
Mexicaanse vaatdoekjes. Happy      hippie
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