
Thuis in  
twee culturen
Ana Mariano is in Portugal 
geboren maar woont al 25 
jaar in Nederland. Samen 
met haar Nederlands-
Indische echtgenoot Annies 
Tehubijuluw drijven ze hun 
tuinontwerpbureau ESTIlo 
ExcluSIEvE TuINEN in 
Drachten. 

tuin te kijken. We vonden het geweldig en we 
offerden er een aantal vakantiedagen aan op 
om de tuin te schetsen.’

Zaken als zuinig besproeien, goed afvoeren van 
water, weinig onderhoud en toch een mooie 
exclusieve tuin waren de uitgangspunten. 
Door het zoeken naar bedrijven voor de aanleg 
maakten Ana en Annies kennis met Portugese 
architecten en werkten ook al met hen samen. 
Ze vinden het leuk om kennis met elkaar uit 
te wisselen. ‘Ik merk wel dat ik erg Nederlands 
ben geworden, ’ zegt Ana. ‘In de positieve zin 

hoor. Tijd is tijd.’

Uitdaging
De renovatie was een succes en Estilo kreeg al 
snel bekendheid. Op dit moment zijn Ana en 
Annies bezig met het restylen van een vakan-
tieresort in Vilamoura met circa 200 woningen 
met een gezamenlijke tuin van drie hectare. 
Het is een leuke uitdaging, vinden ze. ‘Nu gaan 
we nog vaker naar Portugal en daar genieten 
we ook erg veel van.’

Ana houdt net zoveel van Nederland als van 

Portugal, benadrukt ze. ‘Ik vind het een ver-
rijking om me thuis te voelen in twee culturen 
en dat we door ons werk ons kunnen permit-
teren in beide landen te wonen. We zijn blij 
dat we van onze hobby ons werk hebben 
gemaakt en het is ook met veel passie dat we 
iedere dag hiermee bezig zijn.’ 

Estilo ExclusiEvE tuinEn
Grasland 4 | drachten
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Ana doet de creatieve kant, Annies neemt 
vooral de logistieke zaken voor zijn rekening. 
Door de klantgerichte aanpak en een bijzon-
dere visie op tuinen heeft Estilo vele tevreden 
klanten.

De wensen van haar klanten weet Ana iedere 
keer opnieuw op een hele praktische en crea-
tieve manier te vertalen. Particuliere tuinen, 
bedrijfstuinen, tuinen voor appartementcom-
plexen of voor de gehele straat, behoren tot 
hun portfolio en sinds kort ook tuinen voor 
een tweede woning en vakantieresorts in 
Algarve.

Portugal 
‘We komen geregeld in Portugal, wel vier à vijf 

keer per jaar. Mijn ouders wonen nog steeds 
vlakbij Lissabon en daarnaast bezitten ze een 
huis in de Algarve, met een gastenverblijf voor 
de kinderen. Door onze passie voor tuinen zijn 
we onbewust ook tijdens de vakantie ermee 
bezig. Als we eens een dag uitgaan, combi-
neren we het altijd met een bezoek aan een 
nieuw resort of een nieuw hotel en natuurlijk 
ook de tuinen daarvan. We genieten beiden 
van mooie dingen en ik doe er altijd veel inspi-
ratie op.’

Hun eerste opdracht in Portugal kwam een 
beetje per toeval tot stand. ‘Kennelijk waren 
onze gesprekken met de nieuwe buren van 
onze eigen woning in Vilamoura dusdanig 
overtuigend dat zij ons vroegen om naar hun 


