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bij bo-kaaP oNtstoND 
eeN faNtastische miX 
VaN kaaP-hoLLaNDse, 

georgiaaNse eN 
VictoriaaNse 
boUWstijLeN. 
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met 4200 coLakratteN 
boUWDe Porky hefer 
zijN crate maN iN De 
haVeN VaN het 
Victoria & aLfreD 
WaterfroNt.

zodra de winter zich aankon-
digt, lijkt het een aantrekke-
lijk vooruitzicht. Een enkeltje 
Amsterdam-Kaapstad is  
een ideale vlucht: weg van 
de Hollandse vrieskou en 
grauwe luchten regelrecht 

de Afrikaanse zomer tegemoet. Als ik land 
op Cape Town International Airport is mijn 
veelkleurige beeld van de stad gebaseerd 
op de enthousiaste ervaringen van mensen 
die er al eens waren. Of die er zelfs wonen, 
zoals auteur Tom Lanoye. Tijdens Vlaamse 
winters vindt de schrijver van het Boeken-
weekgeschenk 2012 in Kaapstad de rust zich 
op zijn werk te concentreren. Aan VPRO’s 
radioprogramma De Avonden vertelde hij 
in 2010 hoe verwijdering uit zijn ‘normale 
biotoop’ hem veel oplevert. ‘Ik ben lang 
bang geweest in het buitenland te werken. 
Je vreest dat de bron van je creativiteit op-
droogt wanneer je afgeknipt bent van je 
wortels.’ Die angst bleek ongegrond. Lanoye 
schrijft in ‘de sublieme afzondering en met 
het heerlijk zomerse weer van Kaapstad’ 
meer en makkelijker. ‘Zuid-Afrika verandert 
en verscherpt het perspectief. De vraag: ‘Is 
een multiculturele samenleving een optie 
of een realiteit?’ hoef je in Zuid-Afrika niet 
eens te stellen. Die is daar werkelijkheid. 
Ik houd van confrontaties. Dit land con-

fronteert me elke dag met armoede, raciale 
kwesties, politieke problemen. Wie ben ik, 
waar kom ik vandaan?’ Al na een paar dagen 
krijg ik zelf een idee wat Zuid-Afrika is. Het 
is de aantrekkelijke optelsom van overwel-
digende en afwisselende natuur, een rijke 
maar ook controversiële geschiedenis, een 
kleurrijke bevolking, opzwepende muziek 
en een aangenaam klimaat. Dat het Afri-
kaans als zustertaal van het Nederlands een 
van de elf officiële talen is (de op twee na 
grootste moedertaal na Zoeloe en Xhosa), 
is een aardige bijkomstigheid. Kaapstad en 
omgeving sprankelen van grensoverschrij-
dend taalplezier. Buitenlanders die Afrika 
goed kennen, omschrijven Zuid-Afrika als 
Africa Light, Afrika voor beginners. Dat 
geldt zeker voor Kaapstad. De Nederlandse 
Mariëtte de Haan komt er geregeld als  
initiatiefnemer van From Africa with Love, 
een importeur van Zuid-Afrikaanse kunst 
en design. ‘Ben je er één keer geweest, dan 
raak je verknocht aan het ritme en de kleur. 
Natuurlijk is de samenleving na het ophef-
fen van de apartheid, begin jaren negentig, 
driftig op zoek naar een eigen identiteit, 
naar een balans tussen de verschillende 
culturen. Het land bevindt zich op een span-
nend kruispunt tussen wat geweest is en wat 
komen gaat. Tegelijkertijd voel je hoe het 
licht en de ruimte in Kaapstad bijdragen  

aan een kleurrijke, ontspannen atmosfeer. 
De interieurs van winkels en restaurants  
zijn vaak adembenemend authentiek of op 
een ongedwongen manier hip. Ondanks  
de problemen – hoge werkloosheidscijfers, 
verslaving en criminaliteit – lijkt Zuid-Afrika 
na het WK voetbal van 2010 in een stroom-
versnelling terechtgekomen. Wat me in 
Kaapstad fascineert, is het talent van de  
inwoners om te improviseren. Dus geniet 
van de zon en de zee bij Camps Bay, het 
uitzicht op de Tafelberg, de architectuur 
in Long Street en het Afrikaans design op 
straat. Maar vergeet niet iets op te steken 
van het optimisme van de mensen.’  
Tom Lanoye zei het al: ‘Alles wat je bent, 
reist in je kop steeds mee.’ Neem een stukje 
Kaapstad mee naar huis. Want Kaapstad, 
dat is de wereld op pocketformaat. »

africa NoVa is eeN VaN De 
boetieks iN caPe QUarter.

De WaterkaNt: greeNWich 
ViLLage iN kaaPstaD. 

origiN coffee & tea.oP eeN haLf UUr rijDeN VaN 
kaaPstaD: De WijNLaNDeN. 

‘Ben je er één keer geweest, 
dan raak je verknocht 

aan ritme en kleur’ 
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‘ Winkels en restaurants 
zijn op een ongedwongen 
manier hip’

restaUraNt sUPerette 
is sPeeLs iNgericht 

Door oNtWerPbeLofte 
Liam mooNey. 

rechterpagina 
DertieN kUNsteNaars 

beDachteN DertieN 
UNieke kamers eN eeN 

LoUNge Voor hoteL 
DaDDy LoNg Legs.
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Niet vergeten: onze adressen

cLarke’s iN bree street.sLaPeN iN eeN traiLer bij 
the graND DaDDy.

tikje theatraaL: 
mama africa.

iDeaaL LUNchaDres: 
birDs boUtiQUe café. 

kunst en cultuur 
green point Stadium
Vlei road
in de aanloop naar het Wk voetbal 
2010 was het een omstreden project. 
De fifa-lobby sprak al voorzichtig 
over een nieuw baken voor kaapstad, 
een concurrent voor de tafelberg. 
tegenstanders vroegen zich af  
waarom er 3,3 miljard rand – zo’n  
250 miljoen euro – in de bouw van 
het nieuwe green Point stadium 
moest worden geïnvesteerd. het sta-
dion van het Duitse gmp architekten 
kwam er toch en werd opgenomen in 
een stadsvernieuwingsplan met een 
groot publiek park. inmiddels zijn de 
protestgeluiden verstomd en maakt 
de voetbaltempel de hooggespan-
nen verwachtingen inderdaad waar. 
ondanks de royale afmetingen – er is 
capaciteit voor 68.000 toeschou-
wers – gaat de cirkelvorm vriendelijk 
in zijn omgeving op. De gevel oogt 
van papier, maar is opgebouwd uit 
teflon-gecoate membranen, met 
glasvezels versterkt. Vergeleken bij 
het stadion van zusterclub ajax 
capetown is de ajax arena een  
fantasieloze, betonnen mastodont.
www.greenpointcommon.co.za

Victoria & alfred Waterfront
het Victoria & alfred Waterfront  
verdeelt bezoekers in voor- en  
tegenstanders. Projectontwikkelaars 
hebben het hart van de oude haven, 
tussen robbeneiland en de tafelberg, 
veranderd in een neo-Victoriaanse 
aaneenschakeling van boetieks, res-
taurants en winkels. zoek de verschil-
len met soortgelijke winkelparades 
aan de côte d’azur of de costa del 
sol. indrukwekkend is vooral de uit 

4200 coca-cola-kratten samenge-
stelde crate man, van kunstenaar  
en ontwerper Porky hefer (zie het  
interview op pagina 162). het giganti-
sche beeld wijst afrika en de rest  
van de wereld op de noodzaak van 
recycling. 
www.waterfront.co.za

the Fringe
Verwaarloosde parkeerterreinen  
en leegstaande fabrieksgebouwen. 
in het gebied net boven the castle 
of good hope struinen we door  
een decor dat geen slecht figuur  
zou slaan in een harde roadmovie. 
‘kom over een paar jaar nog eens  
terug en je zult verbaasd staan,’  
belooft yehuda raff. als coördinator 
van het stadsvernieuwingsproject 
the fringe legt hij uit hoe kaapstad 
hier opnieuw vorm krijgt. ‘We gaan 
dit gebied radicaal upgraden, veran-
deren in een bruisende zone voor 
kunstenaars, ontwerpers en andere 
creatieven. het houdt meer in dan 
een paar likjes verf. Dit plan moet  
de kwaliteit en de veiligheid van de 
openbare ruimte ingrijpend verande-
ren. maar: het heet niet voor niets 
the fringe, oftewel de rand. het is  
de bedoeling dat het gebied iets  
van zijn opwindende, rauwe karakter  
behoudt. Daarom betrekken we  
science parks, creatieve onderne-
mers, cafés en winkels zo veel  
mogelijk in onze plannen. in 2014,  
als kaapstad World Design capital 
wordt, moet dit afrika’s belangrijkste 
‘hub’ voor design, media, innovatie, 
creativiteit en ondernemerschap 
worden. Design maakt levens niet  
alleen mooier, het kan soms ook  
levens redden.’

cape craft and Design institute
75 herrington Street
in het hart van stadsvernieuwings-
project the fringe ligt het kantoor 
van ccDi, het cape craft and Design 
institute. De belangenorganisatie  
ondersteunt zuid-afrikaanse ontwer-
pers en producenten. kunstnijver-
heidsexperts en experimenterende 
jonge ontwerpers wisselen er ideeën 
uit. in de showroom is een interes-
sante dwarsdoorsnede van traditio-
neel en avant-gardistisch afrikaans 
design te koop. 
www.ccdi.org.za

South african national gallery
government avenue, company 
gardens
De south african National gallery 
leed lang aan het euvel waar meer 
musea tijdens het apartheidsregime 
last van hadden. Vormen van pre- 
koloniale en moderne afrikaanse 
kunst kwamen er bekaaid van af.  
De laatste jaren slaagt het museum  
er steeds beter in de balans te  
vinden tussen de oude, europees  
georiënteerde collectie en een  
avontuurlijker, op oude en con-
temporaine afrikaanse kunst geba-
seerd tentoonstellingsbeleid.  
www.iziko.org.za

Bo-kaap
Uit een luidspreker op een van de 
moskeeën schalt het vervormde  
gebed van de voorzanger. Niet ver-
wonderlijk: ongeveer negentig pro-
cent van de bewoners in bo-kaap is 
moslim. oorspronkelijk woonden hier 
vooral kaapse maleiers, afstammelin-
gen van slaven die Nederlanders en 
engelsen vanaf de zeventiende eeuw 

uit indonesië en andere aziatische 
landen naar de kaap brachten. begin 
negentiende eeuw ontstond de schil-
derachtige mix van kaap-hollandse, 
georgiaanse en Victoriaanse bouw-
stijlen. De naam is afgeleid van ‘bo-
ven kaap’: de wijk ligt in het hoogge-
legen stadsdeel tegen signal hill aan. 
kleurrijk, in meerdere opzichten.

Whatiftheworld gallery
1 argyle Street
een paar jaar geleden riep het britse 
contemporary magazine Whatif- 
theworld gallery uit tot een van de  
‘top 50 emerging galleries from 
around the world’. gespecialiseerd  
in eigentijdse zuid-afrikaanse kunst 
van talenten als traci henen en  
jan-henri booyens streek de galerie 
van justin rhodes onlangs neer  
in Woodstock. De wijk ontwikkelde  
zich de afgelopen jaren tot de hippe 
‘east Village’ van kaapstad. 
www.whatiftheworld.com

townships
ongeveer zestig procent van de 4,7 
miljoen mensen in de regio kaapstad 
woont in de ‘coloured communities’ 
in townships buiten het centrum. Wie 
meer wil weten over de achtergron-
den van raciale kwesties en het dage-
lijks leven in de townships kan de 
boot nemen naar robbeneiland, waar  
Nelson mandela jarenlang zat opge-
sloten. een andere optie is de ‘real 
township experience’ met camissa 
tours of een guided tour met siviwe 
mbinda, die zelf in de township Langa 
is geboren en gumboots-dansgroep 
happy feet ondersteunt. 
www.gocamissa.co.za;
siviwetours@gmail.com 

Kaapstad zonder 
Tafelberg is als Parijs 

zonder Eiffeltoren

bo-kaaP is kLeUrrijk 
iN VeLe oPzichteN.
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De 3D-room iN DaDDy 
LoNg Legs art hoteL 
VaN graffiti-kUNste-
Naar mak1oNe. 
rechterpagina 
yoUrstrULy iN LoNg 
street VerkooPt 
goUrmet-saNDWiches 
eN kUNst.  

Niet doorsnee: kies een 
kunstenaarskamer bij 

Daddy Long Legs
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travel
Straatmarkten: afdingen mag 

De geVeL VaN het greeN PoiNt 
staDiUm oogt VaN PaPier.

baraka iN caPe 
QUarter.

heDeNDaagse 
kUNst bij 

WhatiftheWorLD 
gaLLery.

groen
tafelberg
kaapstad zonder tafelberg, dat is als 
Parijs zonder eiffeltoren. met het mar-
kante plateau als permanent oriënta-
tiepunt is het lastig verdwalen in de 
straten van de stad. altijd en overal 
kun je een beroep doen op de afge-
platte berg. De ‘tafel’ zelf is ongeveer 
drie kilometer lang en de top, 
mcLear’s beacon, ligt op 1086 meter 
hoogte. De tafelberg maakt deel uit 
van het table mountain National Park, 
dat doorloopt tot het schiereiland bij 
kaap de goede hoop. trek voor de 
spectaculaire wandeltocht omhoog 
een uur of drie uit, bijvoorbeeld via 
Platteklip gorge. Wie minder tijd 
heeft, neemt de kabelbaan vanaf  
tafelberg road, want die is in tien  
minuten boven.  
www.sanparks.org

company gardens
Queen Victoria Street bij adderley 
Street
oorspronkelijk werden de company 
gardens bij Upper adderly street in 
1652 aangelegd door de Voc. ze wa-
ren bedoeld als moestuin om de pas-
serende schepen te foerageren. in-
middels is het park vooral beroemd 
vanwege de rozentuin en de inheem-
se en exotische planten.

camps Bay 
het glamourgehalte piekt op camps 
bay. Worden de oesters, de cocktails 
en het wapperende haar u iets te 
veel? Wie zich afkeert van La med en 
café caprice belandt in een andere 
wereld: de zee, de palmen en een 
zonsondergang zoals u die nooit  
eerder zag.

kaap de goede hoop
Vanuit het centrum van kaapstad is 
het nog ongeveer twee uur rijden tot 
kaap de goede hoop. Neem de berg-
route via hout bay en Noordhoek:  
de chapmans Peak Drive. het is een 
klassieke misvatting dat de kaap de 
overgang vormt tussen de atlanti-
sche en de indische oceaan. Die eer 
komt de 200 kilometer zuidelijker  
gelegen kaap agulhas toe.

kaapse Wijnlanden
op iets meer dan een half uur vanaf 
kaapstad beginnen de kaapse Wijn-
landen. stuur de huurauto door het 
indrukwekkende berggebied, langs 
de cape Dutch boerderijen en schil-
derachtige wijngaarden van Paarl, 
stellenbosch, franschhoek en 
tulbagh. of beter: huur een chauf-
feur. Dan komt het tijdens de wijn-
proeverijen niet aan op een chardon-
nay of een Pinot Noir meer of minder. 
www.winelands.co.za

Winkelen
Baraka
Shop 13a, cape Quarter, Dixon 
Street, De Waterkant
‘in het swahili is baraka het woord 
voor zegen. eigenaar gavin terblan-
che verzamelt oude kinderboeken, 
rare prenten, grappig kinderspeel-
goed, vreemde objecten en alles wat 
hem in zijn curieuze retro-kraam ver-
der van pas komt. ‘bovendien heb-
ben we een van de grootste collec-
ties sjaaltjes en betaalbare sieraden 
in kaapstad,’ voegt hij er snel aan toe. 
baraka ligt in het compleet gereno-
veerde cape Quarter, een aaneenrij-
ging van cadeau- en woonwinkels.  
www.barakashop.co.za

africa nova
72 Waterkant Street, cape Quarter
in het Waterkant-district wemelt het 
van de boetieks. africa Nova ver-
koopt een mooi mengsel van (toege-
paste) kunst, ambachtelijk handwerk 
en eigentijds design. ‘zelf noemen 
we het New african,’ legt de me-
vrouw achter de toonbank uit. ‘en 
daarmee bedoel ik dat we onvoor-
spelbaar, edgy en urban zijn. met hier 
en daar een echo van het oude afrika. 
Waar het kan, kopen we keramiek, 
textiel en meubilair van lokale kunste-
naars en ontwerpers. onze trophy 
heads zijn van mozaïek: zó veel beter 
dan het echte werk.’
www.africanova.co.za

african image
hoek church street en burg street
‘als je in kaapstad bent, mag je afri-
can image niet overslaan,’ had de 
hippe moria uit johannesburg ons op 
het hart gedrukt. ‘het bespaart je een 
hoop gezoek en gedoe omdat je er 
het beste handwerk vindt dat afrika 
te bieden heeft. the real deal.’
www.african-image.co.za

Long Street
tot diep in de nacht kan het rumoerig 
blijven in Long street. De grote uit-
gaansstraat in het centrum is een 
bonte verzameling nachtclubs, bars 
en restaurants. hier ontdek je dat 
‘trendy’ vaak ook nog authentiek is 
en geen flauw marketingconcept. 
richt de blik af en toe omhoog naar 
de bontgekleurde Victoriaanse  
veranda’s. en trek voldoende tijd  
uit voor de boetieks, boekhandels  
en winkels vol kunst en curiosa.  
afdingen mag.

african Music Store
134 Long Street
De hemel van de zwarte muziek  
heet african music store. afrobeat, 
traditional zulu, afro jazz, en alle mo-
derne afgeleiden vindt u in dit goud-
mijntje aan Long street. hét adres 
voor bekende namen als miriam  
makeba en thomas mapfumo, Letta 
mbulu of het soweto gospel choir. 
sestien jaar met ’n Vals kitaar van de 
in het afrikaans rappende, lokale 
schrijver, activist en muzikant koos 
kombuis verkopen ze trouwens ook.
africanmusicstore.co.za

haas coffee/Design collective
67 rose Street, Bo-kaap
mooi schot voor de boeg: Wallpaper 
kroonde the haas coffee collective 
als ‘one of the top twenty reasons to 
be in south africa’. We kunnen het 
beamen: de koffie is goddelijk, de 
muffins zijn onvergetelijk. Neem het 
trapje omhoog naar haas Design  
collective. De kans met lege handen 
naar buiten te lopen is klein. 
www.haascollective.com

Woodstock
albert road
‘Nog niet zo lang geleden was het hier 
zelfs overdag eng en gevaarlijk.’ gilles 
de moyencourt van albert hall, een 
winkel vol curiosa en vintage meubi-
lair, is zo’n pionier die het tóch aan-
durfde. ‘ik maakte mee hoe de buurt 
geleidelijk aan veranderde in een  
creatief broeinest voor ontwerpers 
en kunstenaars. Wie de drukte van 
Long street en kloof street zat is, 
neemt een taxi naar de albert road 
in Woodstock. ik beloof dat het  
rauwer en verrassender is.’

eLke Dag eeN NieUWe 
meNUkaart bij 
sUPerette: fresh 
from farm to PLate.    

LoNg street is eeN boNte 
VerzameLiNg bars, WiNkeLs eN 

restaUraNts.
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Kaapstad is Afrika voor 
beginners 

Vergeet iN LoNg street 
Niet omhoog te kijkeN. 

Linkerpagina De 
LiefDe Voor hUN 

coNtiNeNt stekeN  
De zUiD-afrikaNers 

Niet oNDer stoeLeN  
of baNkeN.
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cUPcake-WaLhaLLa: 
charLy’s bakery. 

iN 2014 is kaaPstaD WorLD 
DesigN caPitaL. 

africaN mUsic store, 
LoNg street. 

soUth africaN NatioNaL 
gaLLery tooNt oUDe eN 
moDerNe afrikaaNse kUNst.

travel
Woodstock: creatief broeinest
the Fringe kloof Street
99 B kloof Street
tot laptoptassen omgetoverde ce-
mentzakken van Pretoria Portland, de 
geraffineerde knipkunstwerkjes van 
keri muller en de sieraden van sker-
munkil en beloved beadwork: allerlei 
prachtig handwerk is te vinden bij 
the fringe, in kloof street. initiatief 
van een Nederlandse (thessa bos) en 
een zuid-afrikaanse (chantal Louw).

Straatmarkten
Populair zijn de kaapse straatmark-
ten. tussen de in massale oplages 
geproduceerde souvenirs (houtsnij-
werk, kralenkettingen, gerecyled 
blik) zijn mooie vondsten mogelijk. 
het bekendst zijn de Neighbour 
goods market (the old biscuit mill, 
albert road, Woodstock, zaterdag 
van 9-14 uur), de green Point flea 
market (bij cape town stadium, zon-
dag van 8.30-17 uur), de green mar-
ket square (tussen Longmarket en 
shortmarket street, niet op zondag) 
en de khayelitsha craft market 
(maandag t/m vrijdag van 9-14 uur).

eten en drinken
Origin coffee & tea
28 hudson Street
Vergeet starbucks en het populaire 
Vida e caffe. capetonians met een 
neus voor koffie drinken die het liefst 
bij origin. Deze koffiebar was het  
eerste adres in zuid-afrika met een 
eigen barista-opleiding. ‘We verko-
pen graag melanges van afrikaanse 
bonen, maar zijn niet eenkennig,’ ver-
telt de barista. hij wijst naar de ach-
terkant van de zaak. ‘geen trek in een 
espresso of cappuccino? We serve-
ren meer dan honderd soorten thee.’

Sloppy Sam
51a Somerset road, green point
Nee, de naam zegt niets: de kaart  
bij sloppy sam staat in het teken  
van het Nabije oosten, met mooie 
lamsgerechten, voortreffelijke linzen-
soep, griekse en indiase snacks en 
Perzische stoofschotels. Volgens 
kaapse insiders een van de meest 
ondergewaardeerde restaurants in 
de stad. ‘simple food, cooked well’ 
door chef hooman saffarian, en een 
ongedwongen sfeer. 
www.sloppysam.co.za

charly’s Bakery
38 canterbury Street 
Wie er als kind van droomde een 
nacht lang opgesloten te zitten in 
een bakkerij vol fonkelende petit-
fourtjes en bont geglazuurde cup-
cakes ziet die droom waar worden  
bij charly’s bakery. De vanilla cup-
cakes en wicked chocolate cakes  
zijn niet aan te slepen. op zon- en 
feestdagen groeien de rijen voor de 
winkel – een voormalige joodse 
boekhandel – de bocht om. charly  
en jacqui ‘the queen of cupcakes’ 
bakken door. even legendarisch als 
gevaarlijk adres. 
www.charlysbakery.co.za

the Field Office
37 Barrack Street
als een vooruitgeschoven post in 
stadsvernieuwingsgebied the fringe, 
vormt café the field office ‘a great 
place to come dream, plan and get 
inspired’. bovendien toont designduo 
Pedersen + Lennard er zijn 
ontwerpen.
www.fieldoffice.co.za

Mama africa
een tikje theatraal is het wel: bij 
mama africa in Long street serveert 
de bediening in klederdracht. sfeer-
voller en lekkerder is marco’s african 
Place (15 rose Lane). U prikt er de 
stukjes springbok, kudu en struis- 
vogel met afrikaanse live-muziek  
van uw bord. 
www.mama-africarestaurant.co.za 
www.marcosafricanplace.co.za

Birds Boutique café
127 Bree Street
eenvoudige seizoensgerechtjes op 
basis van verse ingrediënten van  
biologische boerderijen eet u bij  
het birds boutique café. het fraaie 
serviesgoed is van keramiste frauke 
stegmann, die een tijdlang boven  
het café woonde. ideaal lunchadres. 

clarke’s
133 Bree Street
De lunchhapjes bij clarke’s zijn net  
zo ongekunsteld als het publiek (type 
surfer met tatoeages). 
clarkesdining.co.za

Superette
218 albert road, Woodstock
onderbreek het verkennen van de 
dynamische wijk Woodstock voor 
een sandwich of salade bij superette. 
Net als clarke’s in bree street is de 
zaak speels ingericht door de lokale 
ontwerpbelofte Liam mooney. alle 
meubels en het serviesgoed zijn te 
koop. 
www.superette.co.za

Slapen
Daddy Long Legs
134 Long Street
Dertien kunstenaars, ontwerpers,  
fotografen, muzikanten en andere 
creatieve geesten bedachten dertien 
unieke kamers voor dit ‘boutique 
backpacker hotel’. Daddy Long Legs 
‘is about funky, affordable accom-
modation,’ vertelt de receptionist. 
heb je ons toilet al uitgeprobeerd? 
het is een wc experience!’ 
www.daddylonglegs.co.za

the grand Daddy
38 Long Street
op het dak van grand Daddy hotel 
bevindt zich een heus trailerpark, 
met zeven ingerichte airstream-cara-
vans. er is keuze uit zeven thema’s, 
ingevuld door zeven ontwerpers. 
kies de roze Love of Lace door tracy 
Lynch of de afro-funk caravan van 
carla soudien. Luxer kan kamperen 
niet worden. op sommige avonden 
verandert het dakterras in een 
openluchtbioscoop.
www.granddaddy.co.za

Mount nelson
76 Orange Street
zit een reeks overnachtingen in het 
luxueuze mount Nelson hotel er  
niet in? schuif dan aan voor scones 
en sandwiches met cream cheese  
tijdens de beroemde high tea.  
met pianospel op de achtergrond. 
www.mountnelson.co.za 

oNtWerPers PeDerseN 
+ LeNNarD toNeN  
hUN oNtWerPeN bij  
the fieLD office iN 
staDsVerNieUWiNgs-
gebieD the friNge. 
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