
Op een magisch stukje land in de rijstvelden van Ubud 

staat het prachtige witte huis van de Zweedse Susanna Nova. 

Het interieur is een fusie tussen Scandinavische eenvoud en  

Balinese details. Wees gewaarschuwd, want wie het heeft 

gezien, krijgt meteen zin om zijn huis te veranderen.
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OOase van rust en schoonheid midden in de Bali ne se 
natuur, met uitzicht op zowel de weidse rijst velden als 
de  weelde rige jungle. Op het gemeenschappe lijke 
dakterras (met knalroze parasol) hebben de gasten 
van Trinity Gardens diepe gesprekken onder het 
genot van een spectaculaire zonsondergang in 
goud, oranje en rood-roze tinten. Deze plek trekt 
veel creatievellingen aan en zo zijn hier al heel wat 
bijzondere contacten gelegd tussen internationale 
gasten. De zes betove ren de huizen en een frisgroen 
zoutwaterzwembad zijn omgeven door een enorme 
tuin vol bloemen, fruitbomen, kolibries en vlinders. 
Oké, en af en toe een slang of grote spin, het blijft 
natuurlijk Bali.  

ONGRIJPBAAR  
De Zweedse Susanna Nova creëerde samen met haar 
vriend zonder enig vooropgezet plan deze ‘sanctuary 
of beauty’ en haar Spirited Living collectie met 
accessoi   res, sieraden en kaftans van handgeverfde 
natuurlijk stoffen. “Ik had mijn leven in Zwe den achter 
me gelaten en was samen met mijn doch ter tje op Bali 
terechtgekomen. We zochten een nieuwe plek om te 
wonen en toen we beslo ten tijdelijk hierheen te 
gaan, beviel het zo goed dat we niet meer weg wilden. 
Toen ik op het eiland aankwam, heb ik ge huild van 
ontroering, omdat ik me hier zo thuis voelde. Alle 
aandacht voor schoonheid, voor details, voor rituelen:  
het staat zo dicht bij mijn persoonlijk heid. Als klein 
kind had ik al het gevoel dat ik op de verkeerde plek 
in de wereld was geboren. Vlak voordat ik weg ging 
ontmoette ik mijn huidige vriend en dat was zo’n 
krachtige ontmoeting dat hij binnen een paar 
maanden ook naar Bali kwam.  
Ik heb veel met interieurdesign gedaan en veel van 
de huizen die ik heb ingericht, stonden in Zweedse 
woonbladen. Ook mijn vriend had al meerdere 
huizen gekocht en opge knapt. Toen we op een dag 
naar een restaurant wandelden, zagen we onderweg 
dit stukje land. Er stond een enorme, vervallen stenen 
schuur op die te koop was. De eigenaar had moeite 
het pand te verkopen, omdat het zoveel werk zou 
vergen om het te verbouwen. Ik vond het ook lastig 
om daar doorheen te kijken, maar mijn vriend zag  
de potentie.”
Als de zon ondergaat, beginnen de krekels te zingen 
en dansen vuurvliegjes boven de rijstvelden. Dit is 
zonder twijfel een magische plek, een plek met een 

bijzondere energie. Gasten voelen zich hier thuis, ze 
zijn even weg uit de ‘ratrace’ en voelen zich blij, speels 
en creatief. Susanna: “Ik kan niet eens meer tellen 
hoeveel boeken er zijn geschreven in onze huisjes; 
gasten blij ven hier soms een aantal maanden om 
aan creatieve projecten te werken.”  
Natuurlijk is de fusie van Scandinavische eenvoud en 
prachtige Balinese details een voedende om geving 
voor creativiteit, maar er hangt hier ook iets unieks, 
iets ongrijpbaars. Wat is dat toch? “Ik denk dat het te 
maken heeft met de manier waarop wij Trinity Gardens 
hebben gecreëerd. Zonder plan en heel organisch.  
In Zweden ben ik dicht bij de natuur opgegroeid, ik 
voelde me heel gelukkig en vrij. Ik bouwde hutten 
en speel de elke dag op blote voeten in het bos. Toen 
ik voor het eerst naar school ging, was dat een schok 
voor me. De muren kwamen op me af, ik voelde me 
opgesloten.  Achteraf kan ik zien dat dit toen al mijn 
weerstand was tegen het systeem waarin we leven. 
Deze weerstand zorgde ervoor dat ik een ander leven 
voor mezelf wilde, een leven dat vrij voelt, een leven 
waar in werken niet voelt als werken. Niet dat het 
leven dan alleen maar leuk is, het gaat om authen ti-
ci teit. Het dagelijks leven wordt een ritueel als we 
alle schijnbare tegenstellingen zien, accepteren en 
ermee creëren. Donker en licht, leven en dood,  
een voud en complexiteit, leegte en volheid, vrijheid 
en liefde zijn  ingre diënten van authentiek leven.  
Dat is de basis van mijn Spirited Living filosofie, waar 
vanuit ik leef en creëer. Of dat nu huizen zijn, een 
retreat dat ik organiseer voor vrouwen, mijn coaching 
programma of producten voor mijn collectie.”     
 

Ze stroopt het eiland af op 

haar scooter, op zoek naar 

pareltjes voor het huis 

Voor Susanna voelde 

 Bali als thuiskomen

Scandinavische eenvoud vind je 

terug in de keuken

‘  ALS DE ZON ONDERGAAT 
BEGINNEN DE KREKELS 
TE ZINGEN EN DANSEN 
VUURVLIEGJES BOVEN 
DE RIJSTVELDEN’

>
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Voor de sfeer in huis was een klein altaar met 

wat dierbare spulletjes het uitgangspunt

‘AANDACHTVOOR 
SCHOONHEID, DETAILS, 
RITUELEN: HET LEVEN HIER 
STAAT ZO DICHT BIJ
MIJN PERSOONLIJKHEID’
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VRIJ ZIJN 
“Deze plek hebben we gecreëerd vanuit dat speelse 
gevoel, zoals een kind op blote voeten boomhutten 
bouwt. Natuurlijk gaat dat met ups en downs, we 
hebben heel wat tegen slagen ge had gaandeweg. 
We woonden in het huis terwijl het verbouwd werd, 
tussen de rommel en het stof. Vreselijk. Maar de basis 
was altijd speelsheid, plezier en ver bin ding. Het is de 
bijzondere connectie tussen mij, mijn vriend en mijn 
dochter waar vanuit Trinity Gardens is ontstaan." 
Vandaar ook de naam: de drie-eenheid tussen het 
mannelijke, vrouwelijke en het kind. Wat vast ook 
meespeelt is het diepe respect dat het stel heeft voor 
de Balinese cultuur en de bijzon dere band met hun 
personeel. Dagelijks worden er wierookstokjes 
aangestoken in de zorgvuldig gevlochten mandjes, 
ofwel ‘offerings’ die de Balinezen overal neer leggen 
om de goden te eren.  “Mensen voelen zich hier vrij,  
creatief, wild en dicht bij hun essentie.” In de tuin 
staat dan ook niet zomaar het woord WILD in 
enorme metalen letters.  

HET GEVOEL 
Susanna is duidelijk een perfectionist, zelfs de klein ste 
details stralen schoonheid uit, alles is tot in de puntjes 
verzorgd. Als je hier bent geweest, wil je meteen je 
eigen huis helemaal opnieuw inrichten. Van prachtige 
houten panelen, verse bloemen in alle kamers tot 
witte dromen vangers met veren en een peaceteken 
in het midden uit Susanna’s eigen collectie. Waar 
haalt ze de inspiratie en alle spullen vandaan?  
“Mijn  uitgangs punt was een klein altaar vol dierbare 
spulletjes van over de hele wereld. Ik heb veel 
gereisd en mijn anker op elke plek zijn deze spullen 
die ik altijd mee neem in een mooi doosje. Toen mijn 
dochter en ik uit Zweden vertrokken heeft ook zij 
een doosje met spulletjes ver zameld: een kleine 
engel en een aantal stenen uit de Zweedse natuur.  
Op elke plek waar we even verbleven zetten we als 
eerste onze altaartjes neer, dan voelde het meteen 
een beetje meer thuis. Ik geloof heel erg in de kracht 
van dit soort dagelijkse rituelen. Het gevoel van dit 
altaar, van deze dierbare spullen, was uitgangspunt 
voor Trinity Gardens. Voor de sfeer, het gevoel en 
voor de visie.”  
Bali is een uitermate geschikte plek voor het shoppen 
van meubels en sfeervolle accessoi res. Er zijn lange 
straten met woonwinkels die Susanna afstruint op 

haar scooter. Net als Trinity Gardens zijn de meubels 
en acces soires voor haar alive als een levend orga-
nisme dat op elkaar wordt afgestemd.  
Zo selecteert ze zonder uitzondering precies de items 
die perfect in het geheel passen. Toch vond ze in 
winkels niet altijd de dingen die ze in haar hoofd 
had. “Zo is het idee ontstaan om een aantal produc-
ten in Bali te laten maken door lokale kunste naars. 
De reacties daarop waren zo lovend dat dit uit-
eindelijk een hele serie van produc ten is ge worden, 
die ik verkoop onder de naam Spirited Living. Van 
woonaccessoires, wierook en sieraden tot kaftans. 
Alles gemaakt van na tuur lijke materialen. Inmiddels 
werk ik met veertien geweldige Balinese kunstenaars 
samen en dat is enorm leuk om te doen. Balinezen 
werken niet met strakke deadlines, maar doen alles 
lekker op hun gemak. Ik houd daar wel van, hierdoor 
verloopt zowel creatie als productie heel organisch 
en heeft niemand last van stress.”       

  trinitygardensubud.com
  susannanova.com

Ooit een schuur, nu een droonhuis

Als Susanna niet vindt wat ze zoekt in 

woonwinkels, laat ze het maken op Bali
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