URBAN JUNGLE BLOGGERS

‘Planten zijn een
onderdeel van ons
leven, geen trend
die overwaait’

Urban Jungle Bloggers
Een leven zonder planten kunnen Igor Josifovic en
Judith de Graaff zich niet voorstellen. Op hun online platform
Urban Jungle Bloggers delen ze hun liefde voor groen
met zo’n 700 andere bloggers.

V
Plantenhouders
bij Green Factory
in Parijs.
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rienden Igor en Judith startten in 2013 met een rubriek
genaamd Urban Jungle Bloggers op hun blogs, waarin
ze laten zien hoe zij planten combineren in hun
interieur. Judith: ‘We houden allebei erg van planten,
maar op een heel andere manier. Ik woon vrij groot en heb een
groene binnentuin in huis waar cactussen, agave’s, aloë vera
en palmbomen groeien. Igor woont in een klein appartement
in München, maar dat weerhoudt hem er niet van om planten
naar binnen te halen, ze staan in de vensterbank, op zijn
nachtkastje en hangen boven zijn bed. Wij zien planten als een
deel van ons leven en niet als een trend die weer overwaait.’
Enthousiaste reacties volgen na de eerste blogs die Igor en
Judith maken: hun lezers willen ook laten zien wat zij thuis
voor planten hebben. Vanaf dan gaat Urban Jungle Bloggers
als een speer en groeit de rubriek uit tot een op zichzelf
staande website met een wereldwijde community, van
Australië en Zuid-Afrika tot Amerika. Elke maand bedenken
Igor en Judith een groen thema en kun je meedoen door
op je eigen blog een post te wijden aan het thema. Judith:
‘Een succesvol onderwerp was ‘coffee and plants’ waar veel
bloggers gehoor aan hebben gegeven. Koffie hoort voor veel
mensen bij hun dagelijkse ritueel, net als planten die onderdeel
uitmaken van je leven. Andere thema’s waren ‘plant shelfie’,
‘1 plant 3x anders gestyled’ en ‘hangende plantenpotten’. We
krijgen echt de coolste inzendingen binnen. Het is zo leuk om
te merken dat esthetiek, smaken en stijlen erg verschillend
zijn per land of continent. Uiteindelijk gaat het ons om het
delen en inspireren, Igor en ik helpen daarbij een handje. In de
toekomst willen we Urban Jungle Bloggers ook offline halen,
door middel van evenementen en workshops. Het is een
flinke bijbaan op het moment, maar het is geweldig te zien dat
met ons een heleboel anderen de liefde voor planten delen.’
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‘Ik ben dol op
de variatie van
botanisch groen
in combinatie
met zachte,
kleurrijke tinten
van bloemen’
www.lapinblu.com

SARAH-LOUISE KIMMER (UK)

‘Planten zijn niet alleen mooi en
sfeerbepalend, ze helpen ook
om de lucht te zuiveren. Ze zijn
een essentieel onderdeel voor
een fijne leefomgeving. Ik heb
een zwak voor vintage potten,
die gevuld met groen pas echt tot
hun recht komen. Dankzij Urban
Jungle Bloggers krijg ik nieuwe
inspiratie voor de verzorging en
styling van planten.’
www.mouseblossom.nl

‘Sommige mensen zijn liefhebbers
van mode of kunst; ik kan niet zonder
mijn planten. Ze brengen leven in mijn
huis en komen in zo veel vormen en
maten. Het verzorgen, water geven
en snoeien is voor mij een ultiem
moment van ontspanning. Het werkt
aanstekelijk om planten te zien groeien
en bloeien. Ik heb nu bijna dertig
potten staan and I’m still counting!’
www.curateanddisplay.co.uk

TIFFANY GRANT-RILEY (UK)

‘Dankzij mijn moeder stond mijn
ouderlijk huis vroeger vol met
planten en die traditie heb ik
voortgezet. Planten zijn essentieel
voor een gezond leven. Ondanks
het feit dat ik veel reis, lukt het om
ze goed te verzorgen en ben ik
iedere keer weer blij om ze te zien
als ik thuiskom.’
www.happyinteriorblog.com

IGOR JOSIFOVIC (D)

YVONNE DE JONGE (NL)

‘Dankzij Urban Jungle Bloggers
was 2015 extra speciaal. Van
een groentje op het gebied
van tuinieren ben ik veranderd
in een enorme liefhebber van
planten. Onze slaapkamer die
op het zuiden ligt, ziet eruit als
een groene oase vol planten
en bloemen. We verbouwen er
zelfs tomaten!’
www.lobsterandswan.com

JESKA HEARNE (UK)
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‘Planten zorgen voor kleur en
levendigheid in mijn interieur en
de broodnodige zuurstof. Een
bos bloemen op de eettafel
of een groep vetplanten in de
vensterbank brengt leven in de
brouwerij. Als ik twee knoppen
ontdek in een orchidee, die
ik maanden met liefde en
aandacht heb verzorgd, kan
ik mijn geluk niet op.’
www.catesthill.com

CATE ST. HILL (UK)
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‘O f het nu kinderen,
huisdieren of planten
zijn; ik zorg graag
voor anderen. Een
huis vol planten
brengt licht, leven
en sereniteit’

‘Planten zijn
voor mij
een levend
interieur’
www.look33-blog.blogspot.de

www.jillianinitaly.com

ANETTE LAURIM (D)

JILLIAN CROCKER (IT)

MEL CHESNEAU (N-Z)

‘Ook al ben ik niet gezegend
met echte groene vingers; toch
houd ik erg van planten. Ik heb
een paar exemplaren gevonden,
die niet meteen doodgaan als ik
ze per ongeluk vergeet water te
geven. Gelukkig maar, want een
huis zonder groen kan ik mij niet
voorstellen!’
www.mademoisellepoirot.com

www.styledcanvas.com

JOHAN HAZENBROEK (NL)
‘Ik ben opgegroeid met planten
om mij heen. Het bos is nog
steeds mijn tweede huis.
Planten geven mij het gevoel
dat ik leef. Als ik een nieuwe
bloemknop ontdek, zorgt dat
voor instant happiness. En
een grote plus: ze zorgen voor
contrast in mijn interieur.’
www.label1114.nl
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FOTOGRAFIE EIGEN BEELD BLOGGERS, MOOI WAT PLANTEN DOEN (OPENINGSBEELDEN) | TEKST FLOOR ROELVINK

‘Planten zorgen voor
mijn dagelijks dosis
fun. Je kunt spelen
met kleuren, texturen
en ze veranderen met
de seizoenen mee’

CAROLE POIROT (UK)

‘Mijn favoriete souvenirs
zijn stekjes, stukjes
cactus en palmzaden.
Met een beetje geluk
groeien ze verder in
mijn huis en heb ik een
levend aandenken aan
mijn reizen’
www.joelix.com

JUDITH DE GRAAFF (FR)
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