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–  documentaire fotografie, portret, reportage, podium
–  samenstelling en vormgeving van (foto)boeken
–  grafisch ontwerp van huisstijlen, brochures, affiches, catalogi, etc. 
–  schrijven van artikels, interviews, blogteksten
–  samenstellen en voorstellen van beeldverhalen voor publiek o.a. over reis en boek 

Meisjes, moslims & motoren (met schrijfster en journaliste Gaea Schoeters) 
–  lesgeven aan en samenwerken met jongeren, nieuwkomers in het bijzonder

–  freelance fotograaf, grafisch ontwerper, boekenontwerper (2004 tot nu) 
 Artikel #NoMeansNo in Bangladesh in mo* Magazine  

Verschillende artikels in Motoren & Toerisme magazine en andere
 Blog en artikels over de eerste lange reis met een elektrische motor als #elektrogirl  

Ontwerp fotoboek Prisons van Sébastien Van Malleghem
–  verhalenverteller in video’s 
–  eigen artistieke projecten met jongeren : 

■  multidisciplinaire performance Schaduwtrein met nieuwkomers en Belgen (2017)
■  fotoprojecten #enwiebenjij ? en #enwiebenjijNU ? met jonge nieuwkomers, 

tentoongesteld in bibliotheek De Krook, Gent (2018 in 2021)

–  leraar fotografie (dko volwassenen) RHoK Academie, Etterbeek  
(2018-2021) + Sint-Lucas Academie, Gent (2020)

–  leraar Nederlands / OKAN (nieuwkomer-jongeren), Portus Berkenboom,  
Sint-Niklaas (2021), grafisch ontwerp (dko volwassenen) (2018-2020)  
en beeldatelier (dko kinderen) (2018-2019), RHoK Academie, Etterbeek 

–  grafisch ontwerper en fotograaf bij De Facto Image Building, (2003-2014)
–  grafisch ontwerper bij Casier/Fieuws, Brussel (2000-2003)  

en Basedesign, Brussel (1994-2000)   

–  verschillende lange overlandreizen met de motor, binnen en buiten Europa
–  uitgesproken belangstelling voor islamitische landen en Eurazië

–  Mirjam Devriendt, fotograaf + leraar RHoK, Etterbeek – tel. 0495 44 04 99
–  Stefaan Temmerman, fotograaf, Gent – tel. 0484 67 95 38
–  An De Bisschop, docent Specifieke lerarenopleiding, kask, Gent – tel. 0495 44 78 34
–  Simon Casier & Petra Fieuws, grafisch ontwerpers, Brussel – tel. 02 219 60 15

–  specifieke lerarenopleiding in de kunsten, kask, Gent (2016-2018), 
 grootste onderscheiding
–  fotografie, kask, Gent, (2014-2017), Master, grote onderscheiding
–  grafisch ontwerp, Sint-Lucas Beeldende Kunst, Gent (1987-1991), Master, 
 grote onderscheiding

– dagelijks gebruik : Photoshop, Lightroom, InDesign, Acrobat, WordPress
– geregeld gebruik : VideoPad Editor (videomontage), Illustrator, Word, Excel

NL : moedertaal – EN en FR : uitstekend, ook geschreven
Italiaans : goed bruikbare basiskennis – Duits en Russisch : basiskennis

fotograaf – grafisch ontwerper – leraar – verhalenverteller  
kunstliefhebber – motorreiziger – Trui HANOULLE

C U R R I C U L U M  V I T A E

https://truihanoulle.be/
https://truihanoulle.be/graphic-design/
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https://www.mo.be/reportage/vrouwen-op-de-motot-een-mannenmaatschappij
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https://truihanoulle.be/books-prisons-sebastien-van-malleghem/
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