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CHArlePEAU
• Activiteit? “Hoedenmaakster. Ik doe dit voorlopig in bijberoep, omdat ik pas begonnen ben en
het waarschijnlijk niet simpel is om louter hiervan
te leven. Ik combineer dit nog met een halftijdse
job bij een metaalbedrijf in Diksmuide. Mocht het
ooit zo succesvol worden dat ik er mijn hoofdberoep kan van maken, zal ik zeker niet aarzelen.
Voor het zover is, zal ik nog wel enkele watertjes
moeten doorzwemmen.”
• Drijfveer? “Ik ben drie jaar geleden begonnen
met een opleiding bij Syntra West. Ik droeg namelijk graag zelf hoeden, maar wist weinig over textielbewerking. Naarmate de cursus vorderde, ben
ik er zo door gepassioneerd geraakt, dat ik het niet
los kon laten. Na lang twijfelen heb ik uiteindelijk
beslist er toch voor te gaan. Het feit dat mijn partner ook zelfstandig is en een videotheek heeft,
was een extra stimulans. Dit geeft mij de mogelijkheid om tijdens het weekend mijn creaties uit
te werken.”

• Hoe maak ik het verschil? “Hoewel we met zeven
studenten aan de opleiding begonnen en iedereen
dezelfde technieken leerde, hebben we allemaal
toch een specifieke stijl. Ik maak mijn hoeden
graag jeugdig en geef ze een eigenzinnig karakter.
Zeker in de Westhoek hebben hoeden vaak een
oubollig imago, terwijl ze net heel modern en speciaal kunnen zijn. Als mijn creaties ertoe zouden
kunnen bijdragen dat je in het straatbeeld weer
meer mensen met een hoed ziet, zou dat heel veel
voldoening geven.” (BVC)

http://users.telenet.be/charlepeau

Naam: Charlotte Catrysse (29)
zaakvoerster CHArlePEAU
Plaats: Diksmuide
Oprichtingsdatum: mei 2011

Foto DD

Interror.be
• Activiteit? “Meubelontwerper in bijberoep. Daarnaast ben ik samen met mijn broer Stijn zaakvoerder van een metaalconstructiebedrijf. Ik ontwerp
op zich staande producten, zoals stoelen, tafels,
meubilair, accessoires en andere interieurtoepassingen.”
• Drijfveer? “Ondernemen geeft me vrijheid. Ik wil
ontwerpen wat ik zelf wil, de ideeën uitwerken
die in mijn hoofd zitten. Het is een uiting van een
passie. De papierbeslommeringen zijn de minder
aangename kant van de zaak. Eigenlijk neemt het
ontwerpen op zich maar een klein deel van mijn
tijd in beslag, ik heb onderschat hoeveel tijd ik
moet steken in de administratie.”

• Hoe maak ik het verschil? “Ik maak het onderscheid met unieke stukken. Alles is zelfgemaakt,
manueel. Massaproductie komt er absoluut niet
bij te pas, machines evenmin, waardoor mijn
klanten verzekerd zijn van heel authentieke producten. Dat geeft die dingen ook wel een meerwaarde, vind ik. Promotie voer ik via internet, door
deelname aan beurzen (ook internationaal) en via
het ontwerpersplatform ‘De invasie’. Zo bereik
ik, samen met anderen, mijn grootste doelgroep.
Sowieso zijn mijn ontwerpen ook niet trendgevoelig: wie meegolft met tendensen, creëert stukken
die maar een bepaalde tijd ‘meegaan’. Ik vind het
moeilijk om mijn eigen stijl te benoemen, maar in
ieder ontwerp ligt heel veel van mezelf.” (BVC)
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