MEXICO

living
la vida
local

Verhuizen naar een tropisch
eiland: klinkt als een droom.
Colette en Pierre-Marie maakten
hem waar in Mexico.
productie & tekst ANNE-CATHERINE SCOFFONI
fotografie CÉCILE PERRINET-LHERMITTE
tekstbewerking EVELINE STOEL

Het terras van de Palapa
Suite op de derde
verdieping, met buitendouche en uitzicht op zee.
Beddengoed en kussens
Harmony Textile.
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MEXICO

de bewoners

E

en ecologisch reservaat vol
flamingo’s, pelikanen en
andere exotische dieren, omringd
door kristalhelder blauwgroen
water. Zanderige straatjes met
gekleurde huizen. Het hele jaar door warm
weer. En het mooiste van alles: relatief lastig
te bereiken, waardoor het nog niet is verpest
door massatoerisme. Dat is Holbox, een
visserseilandje voor de kust van Mexico.
Geen wonder dat Colette en Pierre-Marie
er nooit meer weg wilden. ‘In augustus 2017
maakten we een drie weken durende reis
naar Yucatán’, vertelt Colette. ‘De laatste
week huurden we een kleine cabin in Holbox,
pal aan het strand. Zodra we daar waren, zei
ik tegen mijn man: ‘Dit is het paradijs, hier wil
ik wonen!’ Ik maakte een grapje, maar het
bleek een voorgevoel te zijn.’

WIE Colette Balateau (55)
en Pierre-Marie Bainvel (55),
eigenaren hotel Casa Cat Ba
ONLINE @casacatba, casacatba.com
WAT Mini-hotel met vijf kamers
van in totaal 300 m²
WAAR Holbox, een autovrij eilandje
voor de kust van Yucatán,
Mexico, sinds 2017
WOONSMAAK Naturel,
bohemian en zomers, met veel
leemtinten en souvenirs.
BIJZONDER Hoewel er flink is
bijgebouwd, voelt dit huis alsof het
er altijd al zo bij stond.

Elke kamer heeft een
eigen terras met zeezicht.
Loungestoel en bijzettafel
lokaal gekocht.

Verliefd op Holbox
Een paar jaar eerder had het Franse stel
besloten om het bedrijfsleven vaarwel te
zeggen en een vakantieverblijf te beginnen
op een mooie plek. Nadat ze de halve wereld
over hadden gereisd, werden ze verliefd
op Holbox. En ze hadden geluk: een vriend
bracht ze in contact met een fotograaf die op
het eiland woonde en hen vertelde over een
geel huis dat te koop stond. Het was van een
New Yorks koppel dat er nauwelijks kwam en
moest flink gerenoveerd worden, maar het
had potentieel. De fotograaf had de sleutels
en kon ze binnenlaten. ‘De dag erna zouden
we teruggaan naar Frankrijk,’ zegt Colette,
‘maar dat bezoekje van tien minuten
veranderde de rest van ons leven.’
Het huis had maar twee kamers, maar dat
vond Colette geen probleem. ‘We zagen
meteen dat het mogelijk was om de eerste
verdieping uit te bouwen en daar twee
slaapkamers toe te voegen, en nog een
derde op het dakterras te maken.’ Dat het
huis op slechts drie minuten afstand van de
restaurants en winkels staat, was helemaal
mooi meegenomen.
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Casa Cat Ba ligt direct aan het strand. Om het uitzicht optimaal te
benutten, werden ramen toegevoegd of vergroot.
< De golvende bank is gemaakt van cement met een coating van fijn
zand. Kroonluchter en salontafels lokaal gekocht. Kussens Harmony
Textile. Muurdecoratie Jungle van La Maison Pernoise.
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< Goudkleurige opscheplepels Honoré Décoration.
Servies en glaswerk lokaal
gekocht.
> Hét recept voor een
topdag: een ligstoel en een
mooi uitzicht. Gevlochten
ligstoelen gekocht in
Yucatán.

woonidee
Een simpele buitenbar geeft
het ultieme vakantiegevoel
– ook gewoon in eigen tuin.
Lichtslinger erbij, niets meer
aan doen.

"De dag na
de bezi ch ti gi ng
zo uden we
t er uggaan
naar Fr ank r ijk.
Dat bezoekje
van ti en mi n ut en
ver an derde
ons leven"

< De open keuken, volledig gemaakt van beton,
kreeg bewust de huiselijke sfeer van een familiekeuken.
Koperen kraan handgemaakt door lokale loodgieter.
Goudkleurig theepotje La Maison Pernoise. Overig
servies gekocht in Yucatán en Marokko.
>> De hele villa ademt de ‘buena onda’, de good vibe
die volgens Colette en Pierre-Marie kenmerkend is voor
Holbox. Bij de buitenbar halen gasten ’s ochtends hun
ontbijt. Muurhanger en houten ornament lokaal gekocht.
050 | vtwonen

vtwonen | 051

MEXICO

Het simpele leven

woonidee
Een ingebouwde bank straalt
rust uit. Door hem golvend te
maken, krijgt de kamer een
fijne flow.

De verbouwing duurde drie maanden
en werd volbracht zonder architect of
bouwbegeleider. ‘Een behoorlijke
uitdaging als je in een nieuw land bent
en de taal niet spreekt,’ aldus Colette,
‘en waar ook nog alle bouwmaterialen
geïmporteerd moeten worden.’ Het stel
vond het belangrijk om uitsluitend met
lokale ambachtslieden te werken.
Colette: ‘Dat was onderdeel van onze
integratie.’ De stenen wenteltrap en de
oorspronkelijke constructie bleven intact,
maar de kamers werden opnieuw ingedeeld
en kregen allemaal een badkamer, een
eigen terras en grote ramen. Colette:
‘Zodra je hier wakker wordt en je ogen
opent, zie je de turquoise zee.’ Ook kwam
er een wasruimte, airconditioning en
een plankenterras met buitenbar.
Het interieur van Casa Cat Ba, zoals
de vakantievilla werd gedoopt, is
ongecompliceerd en matcht met de
natuurlijke eilandtinten. Hangmatten en
zitzakken uit Playa del Carmen werden
gemixt met vintage meubels en kunst uit
alle windstreken. Precies zoals Colette
en Pierre-Marie het hadden bedacht.
Colette: ‘Het leven is hier simpeler, zonder
grootstedelijke stress. We focussen weer
op kleine dingen, consumeren minder,
leven meer met de natuur. Dankzij ons
nieuwe werk ontmoeten we mensen van
over de hele wereld. Vaak zeggen ze dat
hun vakantie voelde als een verblijf bij
vrienden. Dat is het mooiste compliment
dat we kunnen krijgen.’

terras

slaapkamer
badkamer

terras

bar

badkamer

keuken
waskamer
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slaapkamer
slaapkamer

terras

woonkamer

<< Colette en PierreMarie lieten zich voor de
verbouwing inspireren door
de Maya-architectuur.
Door de hele villa vind je
dus ronde vormen en
onbehandeld hout. Kussens
Harmony Textile. Houten
ornament gevonden in
Yucatán. Overig onbekend.

slaapkamer

slaapkamer

terras

< De stenen wenteltrap
zat al in het huis.

badkamer

badkamer
badkamer

terras

Houten dressoir lokaal
gekocht. Fotoboek Yves Saint
Laurent mis à nu van Jeanloup
Sieff. Overig onbekend.

vtwonen | 053

MEXICO

> Wandkleed LRNCE.
Strandtas Lalla Marrakech.
Stoel Home Deco in
Guadalajara. Beddengoed
Harmony Textile.
>> Muurdecoratie Les
Dromadaires Les Maturins.
Beddengoed en kussens
Harmony Textile.
Hanglampen lokaal gekocht.
Strandtas Lalla Marrakech.

woonidee
Kleine moeite, groots effect:
één mooi blad in een vaas.
Voor een paar euro koop je al
een palmblad of een paradijsvogelbloem (strelitzia).

"Ik zei
met een t egen
mij n man H i er
wi l ik wonen!
Ik maakt e
een gr apje,
maar het
bleek een
voo rgevoel
t e zij n"
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> Koperen kraan en douche
handgemaakt door lokale
loodgieter. Badproducten
Yucatan Senses. Overig
lokaal gekocht.
< Beddengoed en kussens
Harmony Textile. Hanglamp
lokaal gekocht. Wandkleed
Melissa Avila’s M.A.

BO HEMIAN
CH I C

woonidee
Met een rustige basis kun je
lekker knallen met kleur. Colette
koos voor zonnig geel en
warmbruin hout.
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Het interieur van Casa Cat Ba is ingetogen
en volledig afgestemd op de zandkleuren
van het eiland. De materiaalkeuze sluit
hierbij aan: glad beton, gecoat met een
mix van fijn wit zand en lijm (‘pulido’),
onbehandeld hout en koper en natuurlijke
stoffen zoals gewassen linnen. Hoewel
het huis volledig gerenoveerd en
uitgebouwd is, voelt het authentiek; alsof
het al decennia bestaat. De truc? Aan
iedere ruimte zijn blikvangers toegevoegd
die onmiskenbaar bij de omgeving horen,
zoals de geknoopte kroonluchters en
hangmatten uit Yucatán. Daarnaast vond
Colette mooie meubels en accessoires in
Marokko, Frankrijk en op Bali. Kleden van
jute of geweven zeegras passen perfect in
het palet en zorgen voor zachtheid. De
finishing touch zijn de extraatjes die puur
gericht zijn op comfort, zoals badjassen op
elke kamer, comfortabele loungebedden
en lokale badproducten.

Hamamdoeken zijn ideaal
in strandhuizen, omdat ze
snel drogen en dubbelen als
handdoek en omslagdoek.
< Van een oude, gevlochten
hangmat, lokaal gekocht,
maakten Colette en
Pierre-Marie een originele
muurdecoratie.
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