
LEZING
Voel jij je ook wel eens vastlopen in het leven dat je leidt? Gevangen in het carrière pad dat je ge-
kozen hebt? Gestrest door alles dat je (nog) moet doen van jezelf? Is het succes van je wat je doet 
niet meer zo vanzelfsprekend? Wil jij mee kunnen in de wereld van 2030? Maak dan nu de shift. 

Volgens Carole Donkers is de arme en onder-
ontwikkelde mens in 2030, degene die blijft 
hangen in oude paradigma’s. In denkwijzen die 
niet meer werken in dit nieuwe decennium.  
Ze schetst een helder perspectief op ons po-
tentieel als mens in alle mogelijkheden die deze 
tijd ons biedt. Een persoonlijk verhaal dat wordt 
bekrachtigd door concrete ervaringen met aan-
toonbare successen. Door het vermogen van 
deze bevlogen vrouw om in positieve energie te 
zijn en werken; in elke situatie. In haar openheid 
is Carole een spiegel voor jou. Ze laat je niet al-
leen zien dat je in elk moment een keuze hebt. 
Ze laat je ervaren dat het hele leven de keuze is 
die je maakt in elk moment. Jouw keuze is nu. 

De mensen in Ghana noemen haar ‘A true 
daughter of Africa’, ‘Our white African’ en  
‘a True Mirror of the African Dream’. Als twaalf-
jarige leest de Nederlandse Carole het boek 
‘Roots’ over het leven van de Gambiaanse jon-
gen Kunta Kinte. Ze snapt vanaf dan niet meer 
waarom haar altijd verteld wordt dat mensen in 
Afrika onze hulp nodig hebben. Ze neemt zich 
voor ooit zelf naar Afrika te gaan om de waar-
heid te ontdekken. 

20 jaar later, in 2010, zet Carole dat voorne-
men om in daad. Ze volgt haar innerlijke stem  
en komt terecht in het Noorden van Ghana. Uit-
eindelijk laat ze alles dat ze in Nederland heeft 
opgebouwd achter. Samen met de lokale leiders 
van transformatie vormt ze Talents 4 Humanity; 
een co-creatieve community van zelfbewuste 
pioniers.

Carole vat haar ervaringen in Noord-Ghana  
samen in het thema; “Succes en prestatie in 
het nieuwe decennium”. Haar succesverhalen 
laten zien dat de waarheid van Afrika een ande-
re is dan het “hulpbehoevende” beeld dat haar 
als kind werd voorgehouden. Jonge en onder- 
nemende Ghanesen hebben onze hulp niet 
nodig. Ze kunnen ons juist helpen. Ze hebben 
alles in huis om uit te groeien tot de toponder-
nemers en high performers van dit decennium. 

Met deze shift in ons denken over Afrika, bege-
leidt Carole ons naar een overstijgend perspec-
tief van één wereld. Want; rijk en ontwikkeld in 
2030 is de mens die NU de shift maakt. Ben jij 
er klaar voor? 

www.caroledonkers.com

Boeking en informatie via: 
caroledonkers@gmail.com

“SUCCES EN PRESTATIE IN HET NIEUWE DECENNIUM”

“Ontmoetingen met Carole zijn een 
ware belevenis. Ze is buitengewoon 
open over zichzelf en tegelijkertijd  
een haarscherpe spiegel voor jou”  

Ted den Ouden, oprichter Platform van Geluk,  
medeoprichter Ric4life
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