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Langhoefje in de Steenhouwersvest
in Antwerpenniet te zoekennaar
J

nummer18. Hetdrieverdiepingentellende,grasgroengeverfdepand
van BazarBizaren B&BSiddhartavalt meteenop. DevriendelijkeMira
brengtonsdooreeneveneensknalgroengeverfdtrappenhuismeteennaar
boven.Desteiletrappenzijn bestrooidmetverserozerozenblaadjes.
Op de tweede verdieping ligt appartement Siddharta. Dit is niet langer Antwerpen, dit is de wereld
van de verhalen van duizend-en-één-nacht.

Het appartement

bestaat uit twee slaapkamers, een

'salon' en een badkamer, en biedt ruimte aan maximaal vier personen. De verdieping is volledig aangekleed en ingericht met spullen uit de Oriënt. In de slaapkamers staan Indonesische bamboebedden
met kleurrijke klamboes en er hangen met gouddraad versierde Indiase gordijnen. In de salon vind je
Marokkaanse en Egyptische hanglampen, oosterse tapijten op de parketvloer en talrijke kussens die
goed bij de groene muren kleuren. De wanden van de badkamer bestaan uit honderden turkooiskleurige tegeltjes en er is zelfs een ligbad. De enige attributen die in dit oosterse paradijs doen denken aan
de moderne westerse wereld zijn de radio, de televisie en de waterkoker.

.

Yassodhara, het nieuweappartement
Sinds een maand of twee heeft deze B&Ber nog een appartement bij. Het luistertnaar de exotische
naam Yassodhara, genoemd naar de vrouw van Siddharta. Er is plaats voor twee personen. Ook tlier
is het een mengeling van oosterse, Aziatische en Afrikaanse spullen en kleuren. De Indiase prins
Siddharta, de latere Boeddha, zou zich onmiddellijk thuis hebben gevoeld en nooit aan zijn zesjarige
zoektocht naar 'het licht' zijn begonnen.
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Bazar Bizar is eenwinkelvol schattenuit verschillendelandenin
Noord-enWest-Afrika,het Midden-OostenenAzië.
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