
must follow

Droika Engelen (26)
@ddesignblog, 5715 volgers              @droikaengelen, 2400 volgers     www.droikaengelen.com

Online topper van de week

Je zou denken dat Droika als beginnend 

interieurarchitecte nog volop op zoek is 

naar haar eigen stijl. De jonge blogger 

weet echter perfect wat ze wil, zowel op 

als naast de werf.

Volg Droika als

• … je een inkijk wil in het leven van een 

beginnend interieurarchitecte.

• … je minimalistische interieurs ver-

kiest waarin tijdloos design wordt ge-

combineerd met betaalbare stukken.

• … je niet kan weerstaan aan de blik 

van een scha�ige puppy.

De online stijl van Droika

• Droika fotografeert zowel met haar 

iPhone 8 Plus als met de EOS M3 van 

Canon.

• Omdat ze houdt van natuurlijke 

 foto’s, speelt Droika alleen met het 

licht en de kleuren van haar beelden. 

Daarvoor gebruikt ze Lightroom.

• Droika post alleen ’s ochtends 

 tussen 6u en 7u30 of ’s avonds 

 tussen 19u en 21u.
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• @wdistrict: ‘Laurence is bezeten 
van kunst en design. Als ik een city-
trip heb gepland, check ik altijd haar 
account om te zien welke musea ik 

niet mag missen.’

• @aupaysdesmerveillesblog: 
‘Hannelore is van opleiding archi-
tecte, maar werkt nu als fotografe. 
Niet alleen haar foto’s, maar ook 

haar blog is een pareltje.’

• @annecatherine_cloclo: 
‘Anne-Catherine is net als ik 

interieurstyliste en hoewel onze 
stijlen totaal verschillend zijn, ben 
ik grote fan van haar werk én haar 

persoonlijkheid.’

MUST FOLLOW

VAN BLOG TOT VISITEKAARTJE

‘Omdat ik als pas afgestudeerde architecte nog 

geen portfolio kon voorleggen, startte ik in 2015 

met een blog. Ik wilde een platform creëren 

waarop ik mijn visie op interieur, architectuur en 

design kon delen. Na enkele jaren bij een 

architectenbureau werk ik nu voor Matexi, een 

van de grootste projectontwikkelaars in België. 

Zodra de ruwbouw van de woonst af is, word ik 

ingeschakeld om de klanten te begeleiden in hun 

keuzes en de werf op te volgen. Op projecten 

zoals het Groen Kwartier of de Antwerp 

Tower ben ik bijzonder trots. Zodra het af is, 

deel ik mijn werk graag op de blog. Zo werd mijn 

website al snel mijn visitekaartje, en Instagram 

het verlengde ervan.’

OPSTAAN MET INSTAGRAM

‘Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat Insta-

gram enige tijd een obsessie was. Dan stond ik  

’s ochtends op en begon ik als een gek tientallen 

foto’s met bepaalde hashtags te liken opdat 

mensen mijn account zouden vinden. De stre-

ver in mij houdt niet van half werk: als ik 

iets doe, doe ik het goed. Intussen heb ik een 

gulden middenweg gevonden en ben ik niet meer 

zo bezig met mijn volgersaantal of hoe goed mijn 

foto’s scoren. Heb ik een slechte dag, dan durf ik 

dat nu zelfs te delen in mijn Stories. Mijn leven is 

nu eenmaal niet perfect, dat mogen mijn volgers 

best weten.’

WARM MINIMALISME

‘Sinds april woon ik met mijn verloofde Yannick 

op het Antwerpse Zuid. We hebben bewust voor 

een nieuwbouwappartement gekozen, omdat je 

dan kan vertrekken van een leeg blad. De opper-

vlakte werd naar mijn mening niet optimaal 

 benut, dus heb ik het bestaande plan volledig 

omgegooid. Je mag dat gerust beroepsmis-

vorming noemen, ja (lacht). Ik vond het 

 trouwens veel moeilijker om mijn eigen 

inte rieur in te richten dan dat van een 

 ander. Ik was zo mogelijk nóg kritischer. 

Bovendien moest ik het deze keer zelf betalen 

(schaterlacht). Uit eindelijk is ons appartement 

helemaal geworden zoals ik wilde: minimalis-

tisch, maar met warme accenten. De perfecte 

weerspiegeling van mijn stijl.’

‘Afgelopen zomer vroeg Yannick, met wie ik bijna 
tien jaar samen ben, me ten huwelijk op onze 
laatste avond in de Filipijnen. Dit is mijn best 
scorende foto ooit met net geen 1500 likes.’

‘In ons appartement is het al zwart-wit wat de 
klok slaat. Om dat kleurenpalet te doorbreken, 
kozen we voor de iconische Shell Chair: een 
echte eyecatcher.’

DROIKA: ‘Als ik eerlijk ben, moet ik 
toegeven dat Instagram een  
obsessie is geweest.’

DROIKA VOLGTD

th i l l

‘Mijn verloofde is verpleger  
van beroep, waardoor ik ’s avonds 

vaak alleen thuis ben. Sinds kort 
heb ik onze Franse buldog Watson 

om me gezelschap te houden.’
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