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Nieuw: Co-housing in stijl voor jonge professionals 
 
Morton Place opent haar derde huis voor co-living in Brussel: Morton 
Place Louiza.  
 
Gemeenschappelijk wonen, met respect voor comfort en privacy 
 
Na de opening van Morton Place Parvis in 2011 en Morton Place Châtelain in 2015, is 
MP Louise het derde huis van de Morton Place groep voor co-living in Brussel. Het 
hart van elk huis is de gemeenschappelijke ruimte voor bewoners om te koken, te 
ontspannen of te werken: een royale keuken met een grote gemeenschappelijke tafel, 
een leeshoek en een comfortabele woonkamer. Omdat sommige dingen niet moeten 
worden gedeeld, heeft elke bewoner een eigen slaapkamer met eigen badkamer. 
Volledig gemeubileerd, met inbegrip van super snelle wifi, heeft het Morton Place alles 
wat jonge professionals nodig hebben vanaf het moment dat ze in Brussel aankomen. 
 
Het idee achter Morton Place komt uit de persoonlijke ervaringen van oprichter Tanya 
Morton: "Ik heb levenslange vrienden gemaakt in het gemeenschappelijk huis waar ik 
als student woonde, maar de keuken was niet altijd de schoonste, om van de 
badkamer niet te spreken. Toen ik verhuisde naar een grote stad om te beginnen met 
werken, was het moeilijk om dingen op te zetten zoals nutsbedrijven, en met verloop 
van tijd vond ik het leven in een studio vaak eenzaam. Ik wilde een evenwicht creëren 
tussen de positieve aspecten van mijn studentenleven en volwassen behoeften.” 
Ondanks de verbonden samenleving, zoeken jonge professionals een actieve 
gemeenschap, maar ze willen geen comfort opofferen. Tanya Morton lanceerde haar 
eerste co-living huis in Brussel 7 jaar geleden. 
 
Samenleven met internationale mensen 
 
Mensen die in Morton Place wonen komen uit België en de rest van de wereld. Ze 
kiezen voor de MP-gemeenschap om er vrienden te maken vanaf het moment dat ze 
aankomen en voor gemeenschappelijk wonen met het gemak van een all-inclusive 
contract. 
 



 
 
 
 
 

MP Louiza is speciaal ontworpen voor harmonieus co-living, met meerdere koelkasten, 
verschillende kookplaten en veel ruimte om te ontspannen, of om met je huisgenoten 
te genieten van een film of een maaltijd. 
 
Doordacht ontwerp creert de perfecte omgeving om samen te leven. Bewoners vallen 
vaak eerst voor schoonheid van de huizen en de professionaliteit van het team, maar 
het zijn de vriendschappen en herinneringen die blijven. 
 
Een Brussel "Maison de Maître" smaakvol gerestaureerd 
 
Achter de imposante houten deuren zijn ontwerpers Claudia Ahrend en Isabelle 
Steemans erin geslaagd om een eclectisch decor te creëren door een moderne draai 
aan een traditioneel huis te geven. Omexco design-behang, vintage meubels uit 
België, Frankrijk en Scandinavië en luxe materialen zijn geïnspireerd door de 
"bourgeois" stijl van dit traditionele huis met een knik voor de hedendaagse. 
 
Met haar multiculturele omgeving, Art Nouveau-architectuur, en uitstekende openbaar 
vervoersverbindingen, kan Morton Place geen betere plek vinden dan Sint-Gillis. 
 
DETAILS 
Morton Place Louiza, Vlasweversstraat 31, 1060 Sint-Gillis. 
Open vanaf 15 september 2017. 
Huur inclusief alle kosten tussen 650€ en 1000€. 
Beschikbaarheid: http://www.mortonplace.be/availability/  
 
LINKS 
Internet: http://www.mortonplace.be/house-louise/  
Facebook: https://www.facebook.com/MortonPlaceBe/  
Instagram: https://www.instagram.com/mortonplacebxl/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company-beta/9215904/  
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