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Edith Sterk
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leeftijd
43
woonachtig in
Rotterdam
woonsmaak
Een mix van stijlen.
Mijn eigen world of
blends.
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In onze woonkamer thuis vind
ik het erg mooi om een kleed
neer te leggen omdat het een
knus gevoel geeft en daarnaast
maakt dit het zitgedeelte
meteen duidelijk. Edith Sterk is
eind vorig jaar begonnen met
haar webshop World of Blends
en ze verkoopt de meest mooie
en originele (berber)tapijten,
vlinders en insecten die ze
overal ter wereld bij elkaar
verzamelt. Zelf heb ik thuis een
prachtig berberkleed van haar
winkel en wilde meer weten over
haar ideeën.

website
WORLDOFBLENDS.NL

L i nker pag i na – Por tret van Edi th S ter k bi j haar thu i s

05 ~ 14

06 ~ 1 4

WOR L D OF B L E N DS

T H E CO LLE C TOR

B e r b e r ta p i j t b i j m i j t h uis

De F i ber c hai r i n de M u u to store
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1. Je bent in november
jl. begonnen met ‘World
of Blends’, wat is je idee
bij jouw winkel? Ik ben
er van overtuigd dat de
uitstraling van elk interieur
grote invloed heeft op hoe
mensen zich daarin voelen
en gedragen. Met World
of Blends richt ik mij op
producten en accessoires
die hieraan een positieve
bijdrage kunnen leveren.
Voor mij is een belangrijk
uitgangspunt dat mijn
producten door bijzondere
esthetische kenmerken
moeten opvallen in een
ruimte en daarin toch
naadloos op kunnen gaan.
2. Zelf hou ik erg van
items die je niet overal
kunt verkrijgen, is het ook
jouw idee om producten
te verkopen die echt
door jou zijn uitgekozen?
Zeker! Ik selecteer heel
bewust op de criteria die
aansluiten op de World of
Blends-gedachte. Dit leidt
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misschien niet tot een heel
breed assortiment maar
wel tot een assortiment
waarvan ik hoop dat
het veel mensen aan zal
spreken en verrassen.
3. Waar haal je je
producten allemaal
vandaan, hoe zoek je deze
uit en wat is typerend voor
World of Blends? Voor mijn
werk maak ik geregeld
intercontinentale reizen.
De mensen en sferen waar
ik mee in contact kom
zijn voor mij een grote
bron van inspiratie. Ik
ben ongeveer tien jaar
geleden al begonnen
met het verzamelen van
allerlei producten uit
verschillende werelddelen
en heb daarmee achteraf
gezien al voorgesorteerd
op World of Blends. Mijn
producten komen uit ZuidAmerika, Afrika en Azie.
4. Vertel eens iets meer
over dit Berber tapijt dat
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‘Een beetje
gekte!
Het hoeft
allemaal niet
zo serieus’
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nu bij mij thuis ligt?
(waar komt deze vandaan, formaten, kwaliteit,
materiaal) Dat is een
Beni Ouarain-tapijt.
Deze traditionele
en handgeknoopte
berbertapijten worden
gemaakt door Beni
Ouarain stammen in het
Rifgebergte in Marokko.
Het zijn over het algemeen
wat grotere tapijten
(die van jou is ongeveer
2OOx3OO cm) en ze zijn
dus zeer geschikt voor
een centrale plaats in
de woonkamer. Een Beni
Ouarain heeft vaak een
cremekleurige achtergrond
met donkere lijnen. Ze zijn
hoogpolig en gemaakt van
1OO% ongeverfd schapen
wol en voelen dus zeer
comfortabel en warm aan.
5. En waar komen de
Berber tapijten van
oorsprong vandaan?
Berber tapijten komen
uit Marokko. Er zijn
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verschillende soorten
berber tapijten, waaronder
dus de Beni Ouaraintapijten, maar ook
bijvoorbeeld Azilal-,
Boucherouite en Boujad.
Allemaal hebben ze hun
eigen stijl en origine,
maar de gemene deler is
wel dat ze allemaal een
uitgesproken karakter
hebben en per stuk
uniek zijn. Het zijn niet
alleen tapijten maar ook
kunstwerken. De Azilal- en
Boucherouite tapijten die
ik verkoop zijn allemaal
vintage omdat deze
mooier zijn dan de nieuwe
exemplaren.
6. Naast tapijten verkoop
je ook andere producten
zoals insecten en vlinders,
wat kun je hierover
vertellen? Ongeveer tien
jaar geleden kocht ik
mijn eerste vlinder en ik
heb sindsdien mijn privecollectie uitgebouwd
tot een wand vol. Het
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bijzondere aan de vlinders
is dat het enerzijds
een natuurproduct is
en anderzijds ook heel
bont en kleurrijk. Heel
bijzonder dus maar toch
perfect passend in de
meeste settings. Dat geldt
overigens ook voor de
insecten.
7. Wat zijn producten
waarmee je je winkel graag
wilt uitbreiden? Ik loop
over van de ideeën. Maar
waar ik nu concreet mee
bezig ben is het opzetten
van een curiositeiten
cabinet. Ik loop met
regelmaat tegen dingen
aan die wel perfect in de
World of Blends gedachte
passen maar die ik alleen
per stuk of in zeer kleine
hoeveelheden kan aan
bieden, of die echt een
beetje “raar” zijn maar
wel heel mooi natuurlijk!
Ik heb al wat superleuke
items geselecteerd die
ik onder deze noemer

wil gaan aanbieden via
de webshop. Houd mijn
website en IG account in de
gaten als je benieuwd bent.
8. Hoe kan je jouw stijl het
beste omschrijven? Ik hoop
dat dit al een beetje
duidelijk is geworden uit
mijn vorige antwoorden: ik
ben een enorme fan van
een gemixt, eclectisch
interieur. Een interieur
waarin design, vintage,
brocante, erfstukken en je
eigen bijzondere vondsten
bij elkaar komen. Een
must wat mij betreft is
eigenheid, dus dat je aan
een ruimte kunt zien wie
de bewoners zijn.
9. Wat zijn volgens jou de
trends voor het komende
voorjaarsseizoen met
betrekking tot kleden?
Mooie kleden op de
vloer zijn niet weg te
denken. Zeker omdat
we steeds meer harde
materialen op de vloer
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zien zoals (natuur)steen
en gietvloeren. Warme
vloerkleden dragen bij
aan het behaaglijke
gevoel, warmte, sfeer
en onderschat ook niet
wat het doet met de
akoestiek in een ruimte.
Wat je ook steeds meer
ziet zijn kleden aan de
wand. De kleine Azilal’s
en Boucherouites lenen
zich hier perfect voor.
Ook omdat deze kleden
stuk voor stuk uniek en
kunstwerken op zich zijn.

WOR L D OF B L E N DS

1O. Wat is de absolute must
voor het komende voorjaar
wat we in huis moeten
hebben? Een beetje gekte!
Het hoeft allemaal niet zo
serieus.
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