Doe bewust

Happy Circle
Isabelle Schoenmakers-Leijser
Isabelle Schoenmakers-Leijser (1987) is een boerendochter, is 2
jaar getrouwd met haar man Ruud én runt sinds anderhalf jaar
haar eigen onderneming HAPPY CIRCLE. Wij waren nieuwsgierig
naar haar verhaal!

WIL JE JEZELF EENS VOORSTELLEN?
“Als boerendochter ben ik opgegroeid tussen de groene
weilanden waar altijd ruimte was voor creatief
denken en doen. Ook dankzij mijn moeder, die een
eigen modevakschool had, werden mijn creatieve
vaardigheden goed geprikkeld. Al van jongs af aan heb
ik naast liefde voor groen ook liefde voor inrichting in
de breedste zin van het woord. Dit pas ik dan ook graag
overal toe. Een dinertafel, de kamer, een huis, event, of
een festival; ik wil er graag een creatieve draai aan
geven. Ik zie mogelijkheden om met weinig een fijne
sfeer neer te zetten. Dit is vaak en combinatie van oud
en nieuw, maar waar het vooral om draait is aandacht.
Ik hou van creativiteit, van mensen en van de wereld
een stukje mooier maken.”

persoonlijke details. Een van de belangrijkste elementen
voor de styling was groen en verbinding met de groene
omgeving. Het resultaat was een tijdelijke kas midden
op een weiland in een bosrijke omgeving. Ja echt, een
kweekkas. En aangezien ik projecten het liefst stijl met
natuurlijke elementen en passend bij de omgeving dacht
ik er al snel aan om planten in de kas op te hangen.
Toevallig sprak ik een plantenkweker in de buurt en
hij gaf aan dat ik zijn hangplanten voor de stijling kon
gebruiken. Je kent ze wel; zomerbloeiers in allerlei
kleuren en prachtige hangplanten. Alleen ze hebben ook
altijd zo’n plastic hanger waaraan je ze ophangt. >>

HOE KWAM JE OP HET IDEE OM HAPPY CIRCLE
TE BEGINNEN?
“Op het moment dat onze huwelijksplannen definitief
waren gingen bij mij allerlei radartjes lopen. Een
project, want zo mogen we het wel noemen, waarin
ik al mijn creativiteit kwijt kon en we al onze wensen
in konden verwerken passend bij ons én die van onze
gasten. Voor de styling wilden we graag een ontspannen
sfeer, lange tafels, eten met aandacht en oog voor

Isabelle maakt de wereld graag
een stukje mooier door groen
en creativiteit toe te voegen.
Doe jij mee?
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Dat moet anders kunnen dacht ik! Ik ontwikkelde samen met mijn oom
HAPPY CIRCLE Original waardoor de lelijke plastic hanger niet meer
nodig is. Een solide maar elegant en eenvoudig stijlvol ontwerp!”
EN HOE ZIET DAT ONTWERP ER DAN UIT? HOE GAAT HET
PROCES IN ZIJN WERK?
“Elke hanger maken we zelf. Ik trek mijn werkoveral aan, die ik vroeger
ook vaak droeg op het platteland, en dan aan de slag: staal buigen,
lassen en leren labels maken. De poedercoating laten we doen. Het is
geen massaproductie, maar liefdevol handwerk. En het leuke is dat je
meerdere functies kan geven want doordat je er een bord of plateau
op plaatst kan je een object omcirkelen. Zo maak je van elke plant of
object een kunstwerk. Naast de stalen plantenhanger ging ik ook aan
de slag met de macrametechniek om planten tijdens onze bruiloft een
plekje in te geven. Onder andere deze techniek deel ik nu in workshops.”
WAT VIND JE HET MOOIST/LEUKST VAN JOUW WERK?
“Alles wat aandacht krijgt groeit. Ik geloof dat door alles wat je met
aandacht doet, er groei – in de breedste zin van het woord – ontstaat.
En daar geniet ik van. Groei door een fijne ontmoeting, groei doordat
er van een ruimte genoten wordt, groei door een creatieve techniek die
iemand in zijn vingers krijgt, maar vooral groei door de glimlach die op
iemands gezicht ontstaat. HAPPY CIRCLE is geboren uit liefde voor
groen en creativiteit. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen gelukkiger
wordt van natuur om zich heen. Ook geloof ik dat iedereen creativiteit
in zich heeft. Ik doe er graag alles aan om ieders creativiteit te prikkelen.
Helemaal voor liefhebbers van groene en natuurlijke materialen. De
workshops die ik nu geef zijn op inspirerende en liefst groene plekken
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TIP! Met deze HAPPY CIRCLE
Original zijn heel veel variaties
mogelijk, zoals je hier ziet.

Wil je meer lezen over de bruiloft of verschillende
stylingsprojecten? Sinds het begin van dit jaar
zijn de HAPPY CIRCLE Originals verkrijgbaar via de
webshop happycircle.nl.

door heel Nederland. Inmiddels scheur ik dan ook graag het hele land door met
mijn (workshop)truck Bella. Deze mintgroene, mijn lievelingskleur, Piaggio
Ape geeft mij de mogelijkheid om op elke locatie workshops of gestylde diners
te verzorgen. Hier heb ik alles bij de hand waardoor ik op elk festival, fair,
markt of in een weiland of welke plek dan ook een workshop of gestyled diner
kan verzorgen!”
WAT ZOU JE NOG TEGEN ONZE LEZERS WILLEN ZEGGEN?
“Wees jezelf bewust van de mooie dingen om je heen die je misschien niet
meteen ziet en creëer zo zelf je eigen moment van ontspanning.”
happycircle.nl

instagram.com/happycirclenl
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