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Alweer een jaar voorbij. En wat voor één!
2010 was een jaar met veel verschillende opdrachtgevers. Allemaal verschillende mensen, met allemaal
verschillende wensen. Geen opdracht is hetzelfde en dat maakt het zo leuk.
Naast de groeiende belangstelling voor Feng Shui in de particuliere sector zien we ook dat de interesse vanuit het
bedrijfsleven toeneemt. Zo beginnen we 2011 bijvoorbeeld met een het opstellen van een Feng Shui-rapport voor een
kantoorgebouw van 17 verdiepingen in Rotterdam!
En er komen nog meer leuke projecten aan, zoals je hieronder kunt lezen.
Verbouwing Dudok-woning
In het tweede kwartaal van 2011 start de uitvoering van een verbouwingsproject in Amstelveen. Het gaat om een
appartement dat rond 1960 is ontworpen door de beroemde architect Dudok, die ook de Bijenkorf in Rotterdam en
het Raadhuis van Hilversum op zijn naam heeft staan.
Slatius Feng Shui heeft een plan gemaakt voor de totale renovatie van het appartement volgens Feng Shuirichtlijnen. We gaan van het appartement een levensloopbestendige woning maken waabij rust, comfort en
harmonie de sleutelwoorden zijn.
Voordat de verbouwing kan beginnen moet er echter nog heel wat opgeruimd worden, maar het ziet er naar uit dat
de woning binnenkort helemaal leeg is. En dus kunnen we in april beginnen met het slopen van de bestaande keuken
en de badkamer. De woning wordt helemaal ‘ gestript’ en zal daarna weer vakkundig worden opgebouwd.
Benieuwd naar de voortgang? De hele verbouwing is te volgen via onze site én via Twitter.

Gevelbeeld

Plattegrond renovatieplan.

http://twitter.com/slatius

2011
Wij willen alle opdrachtgevers van het afgelopen jaar bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
Wij hopen dat wij in in 2011 ook weer veel mensen blij kunnen maken met onze Feng Shui-adviezen en met mooie
projecten.
WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN VEEL GELUK IN 2011!
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