
36 BELLO LIFEstyle magazine  

IEDEREEN KAN MOESTUINIEREN!
De lente is begonnen, het wordt mooier weer en de groene vingers beginnen al te kriebelen om aan de slag 

te gaan in de tuin. Maar wat als je maar een klein tuintje of terras hebt? Tuinliefhebber Gwen Carsauw zorgt er 
alvast voor dat iedereen het lentegevoel in huis kan halen en lanceert daarom een hele nieuwe eigentijdse lijn 

moestuintafels uit eigen atelier. Van de ecologische Snuggly moestuintafels tot de Boisy luxereeks.

Iedereen met een kleine tuin of terras kan vanaf nu zijn eigen groen-
ten kweken op een ecologische wijze. Gwen Carsauw, tuinliefhebber 
en zaakvoerder van Scava, legt uit hoe leken en gevorderden makke-
lijk aan de slag kunnen met de moestuintafels en hoe de ecologische 
werking ervan het verschil kan maken. Niets smaakt beter dan groen-
ten uit eigen tuin.

Made in de Kempen

Mensen met groene vingers kennen ongetwijfeld het probleem van 
het uitdrogen van bloembakken of moestuintafels. De warmte van de 
zon die te snel door de wanden van de moestuintafel komt, waardoor 
de grond helemaal uitdroogt en de plantjes uiteindelijk sterven of een 
groei ritmestoornis krijgen. De dubbele wanden met luchtisolatie van 
de Boisy Belize moestuintafel zorgen ervoor dat de warmte van de 
zon er niet volledig doorkomt. Daardoor kan de grond het vocht vast-
houden en zorgt een stabiele grondtemperatuur voor de mooie groei 
van de planten en groenten. ‘Door de dubbele wanden proberen we 
de volle grond na te bootsen waardoor de vochtige grond nog beter 
water kan vasthouden’, zegt Gwen Carsauw. De Boisy Belize moestuin-
tafels zijn niet alleen trendy, modern en dubbelwandig, dankzij de 10 
verschillende formaten zijn ze ook ideaal voor elk type terras, tuin of 
stadstuin. 

Maatwerk

Naast de Boisy moestuinen zijn er ook nog de Snuggly moestuintafels, 
verschillende stevige modellen, gemaakt uit het beste Scandinavische 
Vuren (Snuggly Wisteria) en of Stijgerhout (Snuggly Rustica). De stij-
gerhouten moestuintafels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
En voor de échte ecologisten onder ons is er ook de onbehandelde 
moestuintafel Snuggly Douglas Carlina. Deze moestuintafels zijn ge-
maakt uit onbehandeld Douglas hout. Dit hout is van een hoge duur-
zaamheidsklasse en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten 
in Europa.

Starten maar

Wie de groene vingers al voelt tintelen en niet meer kan wachten, kan 
meteen aan de slag. Graag geven wij u meer uitleg bij Scava te Grob-
bendonk, de moestuintafelspecialist met meer dan 100 verschillende 
tafels en formaten, waarvan de meeste ook tentoongesteld.
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