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ERVARING 

Onlangs ben ik teruggekeerd naar waar mijn hart ligt, de expressieve intuïtieve creativiteit. 
Niet meer in de mode- en grafische wereld maar in de beeldende kunst. Creativiteit is niet te 
negeren.  

Lange tijd ben ik werkzaam geweest als fashion designer, grotendeels als zelfstandige. 
Vrij werk maken is altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest tijdens deze jaren. 
Tussen de collecties door was ik bezig met diverse materialen en disciplines, zoals 
keramiek (schalen, objecten en tegelwanden), mixed media, schilderen & borduren op 
stoffen, mouleren, unieke handgemaakte gevilte zijde stoffen, kleding en wandpanelen. 

ACTIVITEITEN 

2020 – heden | Beeldend Kunstenaar 

Creërend tijdens het proces in expressie tot beeldende werk als een visuele 
verhalenverteller. 

Met mijn nieuwe werk onderzoek en visualiseer ik de gelaagdheid en vorm van wie we zijn 
in het mens-zijn en de wereld om ons heen. Verbeeldend als een soort fasen van het leven.  

Verweven met elkaar en toch in beweging. Ik gebruik daarbij diverse en wisselende texturen 
en stoffen. Deze draag ik vanuit mijn ‘modetijd’ nog altijd een warm hart toe. Mijn ervaring 
en handschrift hierin neem ik mee in mijn kunstenaarschap.  
Mijn textiele werken zijn esthetisch te noemen. Het verhaal en de drijfveren erachter zijn net 
zo belangrijk. 
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2018 – 2021 | Therapeut – Coach 

Met Carry Doorn Coaching zette ik mijn kunde in als Hypnose therapeut en Choose Again 
facilitator om mensen bewuster te maken van wie ze zijn en hoe ze zich verhouden tot 
zichzelf en hun omgeving. Zodat zij hun belevingswereld met meer profijt, acceptatie en 
tevredenheid kunnen gaan ervaren.  

1994 – 2017 | Zelfstandig Mode Ontwerper 

Naast vele jaren kledingcollecties te hebben ontworpen voor verschillende mode-labels, heb 
ik, in de loop der tijd, diverse collecties ontwikkeld en uitgebracht, zoals; kinderkledingmerk 
Rebel Kids. Onder de naam evagodiva! maakte ik unieke bruids- en gelegenheidskleding, 
fashion en interieurtextiel, en de knuffel voor ‘grote en kleine’ mensen: HuggleBarry, van 
small (20 cm) tot XL (200 cm)  
 
evagodiva! Atelier Gallery Store 2010 – 2017 
Atelier en winkel voor unieke handgemaakte gelegenheidskleding & interieurtextiel, 
dameskleding, en galerie met kunst van derden. 

 
 
 
 



 
Exposities deelname 
2022 Lid van het Landelijk Kunstenaarsgenootschap en galerie de Ploegh | 2016 / 2017 
Design District | 2015 Show Up | 2012 MODA Manhattan Fair, Javits Center New York | 
Marcel Wolterinck te Laren, expo en verkoop van evagodiva! interieurtextiel | Diverse 
grotere beurzen en fairs | Workshops en cursussen|  Exposities bij  Zonnehof / Rietveld-
paviljoen te Amersfoort, en diverse galeries door het land | Jaarlijkse expositie Staalkaart 
Amersfoort | Deelnemer Kunstkijk route Amersfoort | Deelnemer expositie ‘Neue 
Hollaendische Meister’ te Berlijn, Duitsland 2004  

 
handgemaakt interieurtextiel 

 
handgemaakte gelegenheidskleding 

 
interieurknuffel HuggleBarry 

De eerste jaren van mijn loopbaan heb ik voor diverse Styling bureaus in Amsterdam 
gewerkt. Daar veel ervaring opgedaan in de sport- en Casual Wear als ontwerper en 
realisator van diverse kledinglijnen. Vele uiteenlopende kledingcollecties ontworpen voor 
Private Labels, NMI- Nederlands Mode Instituut, stylingbureaus en voor diverse nationale 
en internationale merken.  

OPLEIDINGEN & KWALIFICATIES 

Choose Again Facilitator     
HIN | NLP & Hypnose therapie    
HKU | Modevormgeving     


