
In een opwelling 
verhuisde Xavier 

Schaffers van Brussel 
naar de Ardennen. 
Het werd een van 

de beste beslissingen 
in zijn leven. Want 

alleen in die weidse 
omgeving vindt hij 

de inspiratie om 
lampenkappen te 
ontwerpen en met 

Millumières zijn eigen 
designmerk uit te 

bouwen.

I
k denk niet dat ik in de stad het geduld en de 
concentratie zou hebben om originele creaties 
te bedenken en ze minutieus uit te werken. De 
Ardennen helpen me elke dag opnieuw om 
die focus te vinden. Tijd heeft hier een andere 

betekenis. Dat geeft meer vrijheid. Zonder die rust 
zou ik maar wat aanmodderen.” Xavier Schaffers 
maakt lampenkappen op maat. Unieke stukken 
die aansluiten bij de leefwereld van zijn klanten en 
eigen creaties uit inspiratie van het moment. Vol-
gens de stijlbijbels zijn lampenkappen allesbehalve 
hip, maar daar trekt hij zich niets van aan. Hij wil 
die oubollige reputatie nieuw leven inblazen en er 
weer pronkstukken van maken.

Het had nochtans heel anders kunnen lopen. Xa-
vier is een rasechte theaterman, die aan de to-
neelschool in Brussel kwam studeren en er dertig 
jaar bleef wonen. Eerst werkte hij als acteur, later 
als regisseur en producent: “Een leven vol actie 
en opwinding. Altijd mensen om je heen. Maar 
er kwam sleet op. Ik was steeds meer bezig met 
administratie en deed nog weinig artistiek werk. 
En ik betrapte mezelf erop dat ik altijd dezelfde 
wandelingen door Brussel maakte, langs de Grote 
Markt, de Zavel, de Naamse Poort.”

Hij was aan verandering toe. Die kwam er dankzij 
de Ardennen. Al enkele jaren bracht hij met zijn 
partner één week per jaar door in een vakantiegîte 
in Daverdisse. Tot ze daar plots dezelfde klik 
maakten: “Waarom zouden we hier niet komen 
wonen? Het was een bijna fysieke behoefte om 
dichter bij de natuur te zijn. Daarna is het snel 
gegaan.” Zijn band met de theaterwereld wilde 

hij niet doorknippen. Maar een jaar na de verhuis 
werd de subsidiekraan dichtgedraaid en moest 
het toneelgezelschap op zoek naar een nieuwe 
job. Xavier was 50 en zag het even niet zitten. Hij 
moest zichzelf opnieuw uitvinden.

Het antwoord lag verbazend dichtbij. Al een paar 
jaar knutselde hij als nevenactiviteit lampenkap-
pen in elkaar: “Ik raakte gefascineerd door een 
tv-programma, waarin ze een lamp maakten uit 
fotonegatieven. Mijn eerste poging was een on-
ding vol nietjes, maar het lichteffect was prachtig. 

Stukje bij beetje heb ik een 
eigen bevestigingssysteem 
ontwikkeld en met materi-
alen geëxperimenteerd. Na 
vier jaar had ik de kwaliteit 
die ik zocht.” 

Vandaag vindt Xavier inspi-
ratie in de persoonlijkheid van zijn klanten, maar 
ook in de nieuwe collectie behangpapier van een 
winkel in de buurt. Soms neemt hij stukken hout 
mee van zijn wandelingen om een lampvoet te 
maken. Na het bruisende leven in Brussel brengt 
hij nu uren alleen in zijn atelier door: “Hier heb 
ik geleerd om me niet druk te maken en mee te 
deinen op het ritme van de seizoenen. Als ik mijn 
tanden stukbijt op een bepaald ontwerp, neem ik 
de hond en ga ik een uur wandelen. Daarna lukt 
het als vanzelf. Soms zit ik liever in de tuin te mij-
meren bij de eerste zonnestralen. Dat is cruciaal 
voor nieuwe inspiratie, ik wil mijzelf niet herhalen. 
Voor geen geld van de wereld wil ik hier nog weg. 
Het is alsof ik hier al twintig jaar woon.”

BELEEF HET ZELF OOK
Ervaar zelf de bevrijdende rust en de ruimte  
die Xavier voor het eerst ontdekte, toen hij in  
een vakantiehuis van Ardennes-Etape verbleef. 
Uit hun gevarieerde aanbod kozen wij deze  
twee bijzondere vakantiehuizen:

•  In deze lan-
delijk gelegen 
vakantiewoning 
op zo’n 10 km 
van Marche-en- 
Famenne ervaar 

je de ziel van een Ardense boerderij, terwijl je 
toch van een frisse, strakke inrichting geniet. 
Dit huis voor 14 personen heeft bovendien een 
eigen sauna, een tweepersoonsjacuzzi en een 
mooi zicht op het platteland.

Meer details over dit vakantiehuis op  
www.ardennes-etape.be  
(referentiecode 105544-01)

• Als je houdt 
van een verfijn-
de cottagestijl 
en niet te afge-
legen wilt  
logeren, dan  

is dit statige huis in het centrum van een dorpje  
bij Rochefort een goede optie. De sfeer van 
traditionele steen en verweerd hout werd  
afgewerkt met elegante details.

Bekijk deze vakantiewoning op  
www.ardennes-etape.be  
(referentiecode 105443-02)

Surf snel naar www.ardennes-etape.be 
en boek nu je inspirerende adempauze.

DMM PROMOTIE

“IN DE STAD 
ZOU IK NIET 

ZO CREATIEF 
KUNNEN 

ZIJN”

INSPIRERENDE RUST
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