Talents 4 Humanity - The power of connection

“It is not only about me using my talents and capacity to support potential leaders and their
initiatives to grow to the next level. It is also about them sharing their talents and capacity with me.
We are and grow equally as people. That is how we are developing together with the aim to add
more positive value to society and to create a brighter world for all of us”.
Carole Donkers – Founder Talents 4 Humanity
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ONTSTAAN
Nadat Carole Donkers – oprichter van Talents 4 Humanity in Ghana –
als 10-jarige het boek ‘Roots’ leest, snapt ze niet waarom de televisie
haar altijd vertelt dat mensen in Afrika zielig zijn en onze hulp nodig
hebben. Sindsdien gelooft zij in de kracht en het potentieel van Afrika
en haar mensen.
In 2007 komt Carole voor het eerst in Ghana door het verlangen te volgen om ‘van binnen-uit te
leren over Afrika’: te leren over zichzelf en het leven in Afrika door er volledig onderdeel van te zijn.
Ze gaat voor een periode van 9 maanden wonen in een Islamitisch gastgezin in het ‘arme’ Noorden.
In het leven in Ghana ontmoet ze mensen met dromen. Als vanzelf haalt ze deze naar de
oppervlakte, helpt om ze te vertalen in concrete plannen en ze stapsgewijs te realiseren. Niet door
te financieren, maar door vragen te stellen en aan te moedigen. Een van de conclusies die Carole
trekt uit vele gesprekken met jonge mensen is dat er heel veel talent en potentie in ze aanwezig is,
maar dat dat op geen enkele manier aangemoedigd wordt. Niet in opvoeding en niet in onderwijs.
Ondertussen geeft de sector ontwikkelingshulp al decennialang het signaal af dat men onder
ontwikkeld is en hulp nodig heeft. Resultaat: hulpafhankelijkheid en minimaal zelfvertrouwen in
eigen kunnen.
In 2010 start Carole bij de vraag: Wat hebben jongeren in Ghana werkelijk nodig om een volgende
stap in hun leven te kunnen maken? Ze verblijft twee keer per jaar zo’n 4 weken in Ghana en begint
samen met jong en ondernemend talent programma’s te ontwikkelen op basis van haar visie Talent
Beyond Limits. Output is programma’s voor ‘inner empowerment’ die volledig passen in het leven en
de behoefden van de jonge generatie in Ghana en de rijkdom van hun traditionele cultuur. Een
generatie die staat te popelen en alles in zich heeft om leiding te nemen en het Ghana te creëren dat
zij voor ogen hebben.
In 2015 kantelt Carole haar leven richting Ghana, waar ze inmiddels het grootste gedeelte van het
jaar woont. Uit haar jarenlange, intensieve samenwerking met de jonge, veelbelovende generatie in
het Noorden van Ghana komt de sociale onderneming Talents 4 Humanity voort. Het heeft tot doel:
•
•
•

to empower conscious people to build a life that lights them up inside
to guide passionate and purpose-driven entrepreneurs and their initiatives to their next level
of performance
to co-create a brighter world for all of us.

VISIE
De woorden Talents 4 Humanity staan voor de visie van Carole op ontwikkeling in algemeenheid en
gerelateerd aan Afrika:
“Elk mens heeft unieke, innerlijke capaciteiten en is daarmee een talent. Zodra een talent zich
optimaal kan ontwikkelen en leert om te gaan met elke situatie in het leven (ondernemerschap), zal
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het automatisch positief bijdragen aan de maatschappij. Het collectief van al deze talenten
beïnvloedt de toekomst van de mensheid als geheel.
In de basis hebben we allemaal – in potentie – de mogelijkheid om leiding te nemen over ons eigen
leven, in verandering en in het realiseren van wat we voor ogen hebben. Wat we meestal niet leren,
omdat we dat niet mee krijgen op school en in de maatschappij is:
•
•
•

hoe dit potentieel in onszelf aan te boren
toe te passen in ons dagelijkse leven
om te zetten in succesvolle initiatieven”

Talents 4 Humanity biedt ‘Life Transformation Experiences’, onder andere in de vorm van
persoonlijke en performance coaching (online), mentorship (online) en meerdaagse retreats (in
Ghana). Deze zijn gericht op het helpen van mensen wereldwijd om:
•
•
•

in contact te komen met hun natuurlijke talent en levensmissie
hun zelfvertrouwen van binnen uit op te bouwen door hun innerlijke potentieel aan te
spreken
zelfstandig het door hun gewenste leven te creëren op basis van talent en levensmissie

Uit de massa in Noord-Ghana worden de geboren ‘change
makers’ geselecteerd voor een vervolg traject, waarin zij
met Carole samen werken aan ‘inside out’ en ‘bottom up’
verandering in de samenleving.
Talents 4 Humanity ondersteunt de ontwikkeling van deze
gepassioneerde mensen, pionierende ondernemers en
potentiele leiders en hun initiatieven.
Via een ‘co-creatief traject on the job’ experimenteren, ontwikkelen en leren we samen. Gelijktijdig
ontvangen de talenten Carole’s begeleiding in persoonlijke en bedrijfsmatige groei. De community
verbindt de talenten met elkaar en met beschikbare netwerken, kansen en middelen met als doel
hun inspanningen te versnellen en succes te vergroten.

(BEOOGDE) RESULTATEN
Betalende klanten wereldwijd en sponsors uit Nederland dragen bij aan het realiseren van de
gemeenschappelijke drijfveer die de geselecteerde talenten bindt: het toegankelijk, beschikbaar en
mogelijk maken van activiteiten voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van iedere jongere
in Ghana, inclusief deskundige begeleiding.
Hoe meer succesvolle initiatieven, hoe meer werkgelegenheid en positieve impact op het welzijn
voor alle mensen in Ghana. En het allerbelangrijkste hierbij is: vanuit geloof in eigen kunnen en op
basis van innerlijke kracht en ondernemerschap.

INTRODUCTIE NEDERLAND Juni 2018

In Ghana 2010-2016
•
•
•
•
•

prototyping met 6 talenten als co-creative
partners,
begeleiden van 5 social business start-ups,
opleiden van 50 jonge leiders,
begeleiden van > 1.000 jonge talenten naar de
volgende stap in hun leven,
via co-creaties de ontwikkeling van een 'talentbased model voor werkgelegenheid en welzijn'

Talenten
De praktijk wijst uit dat we, door eigen interesse, talenten aantrekken in de volgende gebieden:
Health & Environment
Positive & Educative media
Talent/people development
Creative Art and
entrepreneurship

Responsible food, organic products
Online media and TV stations that brings the inside truth of
Ghana/Africa and have the aim to uplift Northern Ghana/Africa
Initiatives that have the potential to implement our vision Talent
Beyond Limits
Creative art as vehicle to stimulate self-confidence and talent
development in early age in life

In de periode 2016-2017 groeiden we van 2 naar 10 talenten. Begeleiding is tweeledig, afhankelijk
van behoefte van het individu en het initiatief:
Occasionally
Intensive

Actively promoting their products and/or businesses
Business coaching in combination with co-creation in Social
projects / co-creative partnership

Gerealiseerde co-creatieve trajecten in 2017
Talent
Ibrahim Mustapha
Maccarthy McBathy
Siita Hissan:

Categorie
Business/ People
Development
Business/ People
Development
Business/Media
People Development

Type traject
Groei Speaking Academy - Evaluatierapport
beschikbaar
Start en groei entrepreneurship Incubator –
Evaluatierapport beschikbaar
Project Face of NTV: initiatie, begeleiding,
talentontwikkeling
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Ibrahim Salifu

Business/Health

Richmond Bash
Richard Adarkwah
Esther Naanbir
Joseph Pobee
Ibrahim Saani
Hetty Boat

Business/ Media
Business/Media
Business/ Health
Business/ Creative
Social/ Creative
Business/ Creative

Documentaire Face of NTV; waarde van lokale cultuur
Investeringsplan NTV
Partnerschap NTV-AlexPay
Riverside Organic Farm, in kaart brengen prototyping
vanaf 2016 + Sponsorplan
The Greenhouse, Promotie
Strategie en ontwikkeling Hausa TV
Strategie en ontwikkeling Hausa TV
Marketing Agape Food Processing
Oriëntatie op marketing, advies en creatie producten
Oriëntatie op Poetry als ontluiker van talent
Marketing natuurlijke producten

In Nederland:
Best innovative social business plan contributing to the Millennium Goals
In de Millennium Venture Competition (2010) wint Carole Donkers de prijs voor ‘Best innovative
social business plan contributing to the Millennium Goals’ . De geldprijs van €15.000, beschikbaar
gesteld door Rabobank, besteedt ze aan Talent Beyond Limits. Het plan richt zich op het creëren van
jeugdwerkgelegenheid in het Noorden van Ghana.
Co-auteur van het boek "Duurzaam Denken Doen 2011 - 2035" – thema Leiderschap
Op basis van haar visie wordt Carole uitgenodigd om mee te schrijven aan dit inspiratieboek voor
onze gezamenlijke toekomst.
1 van de eerste 25 Nieuwe Businessmodellen in Nederland
In 2013 is Talent Beyond Limits, via wetenschappelijk onderzoek door Professor Dr. Jan Jonker,
Radboud Universiteit Nijmegen, geselecteerd als 1 van de eerste 25 Nieuwe Businessmodellen in
Nederland. Hiermee werd het een voorbeeld hoe meer financieel duurzaam gewerkt en
georganiseerd kan worden in de sector internationale samenwerking.
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