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DE FAVORIETEN VAN... 

DONNA BEAUFORT

DE PASSIE VOOR NAGELS IS BIJ DONNA ONTSTAAN BIJ DE 
ALLEREERSTE NAGELLES DIE ZE VOLGDE. ZE VOND HET FASCINEREND 

HOE JE VAN EEN KORTE NAGEL EEN LANGERE NAGEL KON  
MAKEN, WAS TOEN ZE ZICH VOOR DE OPLEIDING INSCHREEF NOG 

NOOIT IN EEN NAGELSALON GEWEEST EN WIST - TOEN ZE NET  
BEGON - EIGENLIJK NOG NIET ZO VEEL VAN HET VAK. DAT IS NU WEL 

ANDERS: DONNA HEEFT RUIM ZEVEN JAAR HAAR EIGEN STUDIO 
BEAU4NAILS IN NUENEN EN IS SINDS EEN JAAR EDUCATOR.

De favorieten van...

Selina Gulamhussein, Yvonne Klomp, 
Angela Oudshoorn van Ballengooij, 
Debbie Hehanussa, Janneke 
Brouwer, Tracey Lee, David Fowler en 
van Marjan Baats.”

De meeste indruk
“De meeste indruk op mij maakte de 
geboorte van mijn kinderen. Ik vind 
ze echt een geschenk en vind het 
prachtig om ze te zien opgroeien. Ik 
ben erg trots op ze.”

Waar krijg je energie van?
“Ik merk bij veel klanten dat een 
nagelbehandeling ook een moment 
is om even tot rust te komen. Ik krijg 
energie als een klant tevreden en 
ontspannen de deur uit gaat. Als ik 
lesgeef en een cursist enthousiast 
kan maken voor het vak, geeft mij dat 
enorme energie.”

Favoriete cosmeticamerk 
“Ik hou van Nivea crème voor mijn 
gezicht. Ik gebruikte het al als klein 
meisje!”

Parfum
“Alien, dat is echt mijn aller 
lievelingsgeur. Als ik het op heb 
voel ik me altijd vrolijk. Voor de 
afwisseling draag ik ook Noa.” 

Kleding
“Ik vind het leuk om zomerjurken 
met patronen te dragen. Ik ben 
gek op printjes en warm weer, dus 
het dragen van een zomerjurk met 
patronen maakt mij heel blij.” 

meer ruimte zou hebben voor de spa 
pedicure behandelingen.” 

Professionele merken
“Ik werk het liefst met Astonishing 
Nails. Ik vind de kwaliteit van de 
producten erg goed en mijn klanten 
zijn er ook tevreden over. Ik maak 
veel gebruik van de builder gels en 
ook gelosophy. Gelosophy is het gel 
polish merk van Astonishing Nails. De 
Astonishing Spa producten voor de 
spa manicure en spa pedicure vind 
ik ook heerlijk. Het ruikt lekker en het 
doet echt iets met de huid en nagels. 
Ook werk ik al jaren met IBX van 
Famous Names om probleemnagels 
op te knappen. Het is ideaal voor 
klanten die geen producten op hun 
nagels willen maar toch mooie 
sterkere nagels willen.”

Muziek
“Het liefst luister ik naar Beyoncé en 
voor de rest luister ik naar wat er op 
de radio draait.”

Van wie heb je veel geleerd?
“Ik heb veel geleerd van mijn ouders 
en mijn man. Mijn ouders hebben 
mij altijd gestimuleerd om goed te 
leren en een studie te volgen. Ik hou 
van leren en wil continu iets nieuws 
bijleren. Mijn man ondersteunt 
mij en vaak zit mijn hoofd vol met 
leuke ideeën. Hij leert mij om de 
rem erop te zetten en mijn ideeën 
te ordenen. Op het nagelvlak heb 
ik veel geleerd van verschillende 
mensen en dat zijn te veel namen 
om  ze allemaal op te noemen. Onder 
andere: Renate Vervoort Wiegernick, 

Eten
“Je kunt mij wakker maken voor 
Maltesers chocolade of knoflook 
garnalen.” 

Wat zou je aan jezelf willen 
veranderen? 
“Eigenlijk niets. Ik ben tevreden. 
Ik ben wie ik ben en daar ben 
ik blij mee.  Ik ben open, eerlijk, 
behulpzaam, ik hou van lol hebben in 
het leven. Ik vind niet dat je alles te 
serieus moet nemen. Ik wil gewoon 
iedere dag lachen.”

Carrière
“Ik ben al blij met wat ik tot nu toe 
heb bereikt. In de toekomst zou 
ik het misschien leuk vinden om 
mijn diensten uit te breiden en 
iemand in dienst te nemen. Sinds 
januari 2017 ben ik een educator bij 
Beauty Company voor de allround 
opleidingen en ik geef ook diverse 
workshops. Dit vind ik ontzettend 
leuk om te doen en ik werk in een 
team van gemotiveerde docenten. 
Ik wil mijn educator vaardigheden 
nog meer ontwikkelen en dan kijken 
wat de toekomst mij voor moois kan 
bieden. Zolang ik kan blijven leren en 
mijn kennis overdragen aan anderen, 
zodat er meer vakbekwame stylisten 
opgeleid worden, ben ik heel blij.”
www.beau4nails.nl

‘ZOLANG IK KAN BLIJVEN LEREN 
EN MIJN KENNIS OVERDRAGEN 

AAN ANDEREN, ZODAT ER MEER 
VAKBEKWAME STYLISTEN OPGELEID 

WORDEN, BEN IK HEEL BLIJ’

‘DE REDEN DAT IK UIT DE 
ZORG BEN GESTAPT IS OM EEN 
GOEDE BALANS TE VINDEN IN 
MIJN GEZINSLEVEN’

klanten met ribbelige nagels of 
dames met nagels die snel afbreken 
of inscheuren bijvoorbeeld. Voordat 
ik nagelstyliste werd, was ik 8 jaar 
lang verpleegkundige. Dit is ook een 
reden dat ik het zo mooi vind om 
probleemnagels op te lossen, denk 
ik. De nagels die mijn klanten dragen 
zijn meestal rond of ovaal en kort. 
Deze dames willen dat hun nagels 
er mooi verzorgd uitzien, maar ze 
hoeven niet te veel op te vallen.”

Werk en privé
“De reden dat ik uit de zorg ben 
gestapt is om een goede balans te 
vinden in mijn gezinsleven. In het 
begin was het niet altijd makkelijk. 
Zeker als ik de kans had om een 
nieuwe klant te ontvangen, dan 
ging ik me toch in allerlei bochten 
wringen om de behandeling uit te 
voeren. Ook net voor de feestdagen 
of net voordat ik op vakantie ging, 
zat ik de nagels te doen van iemand. 
Dat veroorzaakte soms stress. Dit 
is iets waar ik langzaam aan meer 
rekening mee ging houden. Nu heb 
ik mijn vaste werktijden en ik werk 
bijvoorbeeld niet in het weekend. Dit 
werkt voor mijn gezinsleven prettig. 
Ik kan mijn tijd goed inplannen, de 
vaste klanten plannen vooruit en dan 
weet ik waar ik aan toe ben.”

Ideale nagelstudio
“Ik heb nu een kleine nagelstudio 
op zolder die ik heel erg mooi vind. 
Ik hou van het decor; witte muren, 
waarvan een muur met behang met 
zwart en grijs barok achtige krulletjes. 
Ik heb een witte tafel en blauwe 
accessoires. Ik vind mijn salon knus 
en warm. Maar mijn ideale studio zou 
ik op de begane grond hebben. Ook 
aan huis of in een losse ruimte aan 
huis, en dan iets groter zodat ik iets 

stukjes of met veel lucht. Dit 
koppelde ik terug aan de school en 
zij hebben mij een perfectietraining 
aangeraden.”

Met vallen en opstaan
“Ondanks de perfectietraining die 
ik direct heb gevolgd, bleven de 
problemen. Uiteindelijk ben ik op 
zoek gegaan naar andere scholen 
die mij verder konden helpen. Hier 
en daar heb ik een perfectietraining 
gevolgd, maar toch was het niet echt 
wat ik zocht. Ik wilde meer diepgang. 
In 2013 kwam ik gelukkig terecht 
bij Beauty XL. Na een uitgebreid 
gesprek met Renate Brouwer besloot 
ik om daar de studie opnieuw te 
volgen. Ik heb daar de studie gevolgd 
en afgerond en ik kan zeggen dat 
2013 echt het begin was van een 
goedlopende salon.”

Klantenkring
“Ik heb een vaste klantenkring van 
dames tussen de 40 en 70 jaar. 
Omdat ik het altijd interessant heb 
gevonden om probleemnagels op 
te knappen, zijn de meeste klanten 
eerst dames die een nagelprobleem 
hadden. Vooral ex-nagelbijters, 

“Voordat ik begon met de 
studie, heb ik hier en daar een 
manicurebehandeling laten doen 
zodat ik het verschil kon zien tussen 
verschillende salons. Daar zat nogal 
verschil in. Ik begon te dromen 
hoe ik het zelf zou doen, maar 
eerst moest ik het allemaal gaan 
leren natuurlijk. In 2011 heb ik mijn 
eerste nagelopleiding afgerond. Al 
vanaf dag één van de studie stond 
ik ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, dus ik kon direct aan 
de slag in mijn salon aan huis. Het 
begon allemaal met de nagels van 
kennissen en heel veel oefenen 
om de vaardigheden onder de knie 
te krijgen. Langzaamaan begon 
ik klanten te krijgen. Het liep niet 
vlekkeloos en ik had meestal klanten 
die terugkwamen met problemen 
zoals losse nagels, afgebroken 


