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ENTREPRENEURS

Twee susters, ’n argitek en ’n bedryfs-
ingenieur (albei met MBA-grade), wuif 
op ’n dag die korporatiewe lewe vaarwel 
om ’n kunsvlytbesigheid, Canvas Club, 
te begin. 

Christelle Janse van Rensburg, die 
argitek, het die idee gekry en sonder 
sukkel sus Stefanie de Wet oor soesji 
oortuig om haar vennoot te word.

’n Jaar gelede het hulle hul eerste 
tak in Tamboerskloof, Kaapstad, begin. 
Nou het hulle al 31 agentskaptakke 
landwyd en brei internasionaal uit. 
Hulle maak weekliks nuwe takke oop en 
kry aansoeke van plekke soos Doebai, 
Miami en Singapoer. 

Christelle, ma van die elf maande 
oue Henry en getroud met Werner, sê 
sy en Stefanie wou albei meer pret hê 
in hul beroep, fleksietyd werk en steeds 
genoeg verdien. 

Stefanie, ’n bedryfsingenieur, het 
dadelik ’n “voorlegging” oor dié nuwe 
sake-avontuur met haar man, Meiring, 

’n IT-kenner, bespreek. Hy was baie 
opgewonde. 

Hulle vertel hul ouers het hulle 
kleintyd al gemotiveer om groot te dink. 
Hul ouboet, ’n entrepreneur in Durban, 
bied ’n platform vir grootskaalse 
besigheidsherwinning en hul ander 
broer, ’n straatkunstenaar in Londen, 
kweek reusagtige sampioene. As student 
aan die Universiteit van Pretoria het 
Stefanie haar eie klerehandelsmerk, 
Houkiepoukie, bemark. “Neonkleurige 
klere en leopard prints,” lag sy. 

Volgens Christelle spruit haar 
inspirasie vir Canvas Club uit kuns-
klasse by ’n “tannie Gerda”, waar lekker 
met verf gemors en gespeel is; iets 
waarna haar siel begin hunker het toe 
die lang ure van haar beroep sy tol eis.

Om te begin is spaargeld gebruik. 
“Nie ’n reuse-bedrag nie. Ons het 
baie tyd aan die regte stelsels bestee. 
Almal het slimfone en ons bedryf die 
maatskappy aanlyn. Dit is dus maklik 
om betalings deur ’n sentrale platform te 
bestuur. Om dié rede kan ons in Nieu-
Seeland ’n tak hê. Ons hoef niemand te 
‘jaag’ vir geld nie. Baie ondernemings 
sneuwel omdat hulle nie inbetalings kry 
nie,” vertel Stefanie.

Voornemende takeienaars moet 
’n sterk motivering aanbied oor hul 
entrepreneurskap. Keuring is streng 
en vereis uitstekende verwysings en ’n 

telefoononderhoud. Maar ervaring as 
’n entrepreneur is nie noodsaaklik nie, 
want eienaars word ondersteun deur die 
susters se “playbook” met sakebeginsels 
wat hulle self opgestel het. 

Canvas Club het drie bene: 
weeklikse kuns- en kunsvlytklasse en 
vakansieprogramme vir kinders tot 13, 
kinderpartytjies, en spesiale geleenthede 
vir volwassenes soos spanbouprojekte.

“Kuns en kunsvlyt is terapeuties, maar 
kinders leer ook deur opvoedkundige 
projekte nuwe vaardighede aan,” vertel 
Christelle, die kreatiewe brein. Dit help 
byvoorbeeld met probleemoplossing, 
verbeter selfbeeld, leer jou droom en 
is meditatief. “Baie kinders is onrustig, 
maar wanneer hulle vlyte doen, moet 
hulle fokus en word só kalmer.”

Van leë toiletrolle en eierhouers tot 
skeerseep en kryt word as materiale 
ingespan. “Pa’s en kinderoppassers 
kan ook die klasse bywoon. Dit doen 
wondere vir verhoudings,” sê Christelle.

Stefanie geniet dit om die besigheid 
holisties te ontwikkel. “Ek beproef my 
eie kreatiwiteit deur interessante, soms 
komplekse sakeplanne op te los.” 

Die susters se leuse is “vryheid en 
vreugde”. Hulle is passievol oor hul 
werk en daar is weinig reëls. “Dit hou 
my doelgerig,” sê Christelle. “Juis omdat 
dit vir my lekker is, was dit nie moeilik 
om my eersteling te borsvoed terwyl 
ek werk nie.” Stefanie voeg by: “Ons 
geniet dit om vir ander geleenthede te 
bied om te groei en kry aansoeke van 
fisioterapeute tot aktuarisse, en studente 
tot vroue in hul vyftigs.”

Vir dié twee het hul korporatiewe 
lewens vervaag en saam deel hulle ’n 
toekomsvisie. Hulle het pret, inspireer 
mekaar én hulle maak ’n verskil.
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CHRISTELLE: Glo in jou produk. 
STEFANIE: Fokus op die 20%  

wat 80% van die resultate inbring 
en nie op alles tegelykertyd nie. 

Pas jou sakemodel aan  
as iets nie werk nie.

ALBEI: Maak tyd vir ontspanning  
en inspirasie. Reis gereeld.

www.canvas.club
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