
Wat biedt Karfo Coaching ? 
 
Coaching in Internationale/ Ontwikkelingssamenwerkingsector  
Stel: 
U werkt in een team dat is samengesteld uit mensen met verschillende culturele 
achtergronden, andere professionele benaderingen of een andere taal. Wordt dan 
door iedereen hetzelfde doel begrepen en gedragen? 

 
U doet uw werk goed en deskundig maar hebt voortdurend te maken met de 
vraag: “Hoe ga ik om met de onrust (angst, onzekerheid, twijfels) en de verwarring 
die optreedt bij de ontmoeting met mijn witte collega’s, of andere culturen?”  
 
Karf Coaching biedt individueel gerichte coaching die helpt cultuurverschillen te 
overbruggen. Binnen multiculturele samenwerkingsverbanden leert Karfo 
Coaching collega’s elkaar beter begrijpen en geeft meer inzicht in elkaars leef- en 
werkomgeving. U wordt door de coaching cultureel sensitief. Hierdoor ontstaat een 
goede samenwerking waarin plezier, zingeving en resultaat verbonden zijn.  
 

Advies of coaching  bij multiculturele/diversiteit vraagstukken 
Stel: 

U heeft geen coaching nodig maar  in uw project, of met uw buitenlandse 
zakenpartner, zit u in een spagaat met uzelf of met de situatie. 
 
Karfo Coaching helpt u om effectiever samen te werken met andere culturen. Zij 
leert u grip te krijgen op situaties en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te 
stemmen. Karfo Coaching vertaalt de situatie voor u. Een coach met een 
multiculturele (Afrikaanse / Nedelandse) achtergrond heeft de ervaring en kennis 
om uw doelstellingen te realiseren. 
 

Zingeving en persoonlijke ontwikkeling vanuit het geloof en of 
een multiculturele benadering 
Stel:  
U heeft het gevoel dat u vast loopt op uw werk. 
U wilt  weten wat zijn uw innerlijke drijfveren. 
U wilt uw geloof bij betrekken bij uw coachvraag.  
 
Karfo Coaching begeleidt u met uw beroepsmatig, sociaal en persoonlijk 
functioneren. Elk mens bezit een schat aan kracht, kwaliteiten en potentieel.  Karfo 
Coaching gaat met u mee, om uw eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken, 
te laten herkennen en optimaal te benutten. Zo kunt u slagen waar u vastgelopen 
of inefficiënt was. Ook al werk ik vanuit een christelijk referentiekader, voor mij is 
respect en het accepteren van verschillende belevingen van het geloof heel 
belangrijk. Ik ben daarom in mijn werk niet gebonden aan welke kerk dan ook. 

 
Groepsaanbod: 

- Groepscoaching communicatie Nord-Zuid 
- Workshops coaching in cultuur verschil setting 
- Workshops Interculturele communicatie 

Werkwijze 
 
Karfo Coaching biedt u een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek aan. Zo 
kunt u ervaren hoe het is onder de baobab en kan de coach vaststellen hoe zij u 
het beste kan helpen. Daarna start het traject. Tijdens het eerste gesprek  worden 
uw wensen, de doelstellingen, de duur en de intensiteit van het traject vastgesteld. 

Na dit gesprek ontvangt u een offerte. 
 
Een individueel coachingstraject bestaat, afhankelijk van uw doelstellingen, uit 6       
(eventueel te verlengen na overleg met de opdrachtgever) tot 10 gesprekken van 
1 of 1,5 uur. De gesprekken vinden om de twee of drie weken plaats. Zowel tijdens 
als na afloop van het coachingstraject worden de voortgang  en resultaten 
besproken. Wanneer het gewenst is, maken we vooraf kennis met de 
leidinggevende of opdrachtgever en hebben we tevens een gezamenlijk 
afrondingsgesprek. 
 

Onze ontmoeting 
‘Als je dichter bij jezelf blijft, geef je ruimte aan de anderen’ 
 
Onder de baobab boom verwelkomt Karfo Coaching u graag in een open, warme 
en ongedwongen sfeer. Zij biedt een rustplaats als u op zoek bent naar bezieling, 
veiligheid en standvastigheid. 
 
De coach: ”In mijn werk maak ik gebruik van alle ervaring en kennis die ik in de 
loop van mijn leven heb verzameld. Mijn verbinding met de Afrikaanse 
levenswijsheden en cultuur aan de ene kant en de Westerse opvattingen over 
coaching die ik heb bestudeerd tijdens mijn opleidingen aan de andere kant”. 
 
De kernwaarden van  Karfo Coaching  zijn:  
K: Kracht staat voor een natuurlijke 

aanpak, intuïtie, geloof in uw  
eigen vermogen,passie, humor, 
Afrikaanse levenswijsheid en 
authenticiteit. 

A: Aanwezigheid oftewel: er “zijn”, het 

hier en nu, nieuwsgierigheid, 
reflectie, holistische kijk, interesse in 
de persoon en zijn verhaal en 
resultaatgerichtheid.  

R: Ruimte waarin u kunt zijn zoals u 

bent, om alle invalshoeken te 
beschouwen, voor stilte en 
bezieling. Ruimte waarin u de 
eigenaar bent van uw traject en het 
resultaat. 

F: Fenomeen van bewust zijn, zelfkennis, geloof in eigen potentieel, nieuwe 
zienswijzen en het ontdekken van andere mogelijkheden. 

O:   Overtreffing door keuzes te maken, een nieuw leven creëren, en op weg    

       te zijn naar een hoger doel. 



De coach 
 

Mijn naam is Leontine Keijzer-Gango (1959). Ik ben geboren in Burkina Faso 
(West Afrika) en ben getrouwd met een Nederlandse man. Samen hebben wij drie 
zonen. Ik heb gewerkt in Burkina Faso, Niger, Benin en Mauritanië voor 
verschillende ontwikkelingsprojecten van het Nederlandse Bureau IWACO.  
 
Sinds 1994 woon ik in Nederland. Ik heb verschillende functies bekleed en 
verschillende studies gevolgd zoals bedrijfskunde, de postbachelor opleiding 
Coaching en Begeleiding, de opleiding Intervisie / Groepsdynamica volgens de 
methode “Themagecentreerde Interactie” en de opleiding Loopbaanadvies vanuit 
Christelijke waarden. 
Momenteel heb ik  mijn eigen praktijk, Karfo Internationale Coaching en Advies 
gespecialiseerd op het begeleiden van mensen die actief zijn in internationale 
betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking organisatie, en voor mensen die ook  
hun geloof willen betrekken in hun coach/hulpvraag of hun loopbaanbegeleiding. 
Daarnaast ben ik loopbaancoach voor studiestakers bij het ROC Albeda College in 
Rotterdam. 
 
Mijn natuurlijke aanpak en mijn kennis van de westerse coachingstheorieën, in 
combinatie met mijn Afrikaanse levenswijze en denkbeelden en mijn geloof in God 
en in de mens vormen de grondslag voor mijn werk. Ik ben een bruggenbouwer. Ik 
vind het belangrijk om te werken aan een vreedzame en eerlijke wereld en de 
verschillende continenten met elkaar te verbinden.  
De unieke combinatie van mijn werkervaring als coach en mijn multiculturele 
achtergrond van zowel leef- als werkomgeving stellen mij goed in staat mensen 

met verschillende achtergronden te begeleiden. Hierdoor  kan  iedereen zichzelf  

blijven, worden ieders kwaliteiten benut en vult iedereen elkaar aan. De kracht van 
samenwerking wordt zo verrijkt door diversiteit. 
 

Mijn actieve deelname aan bijeenkomsten, trainingen en fora over 
ontwikkelingslanden weerspiegelen mijn betrokkenheid bij internationale 
betrekkingen en ontwikkelingsamenwerking. Als bestuurslid en mede-oprichter 
van het Burkina Faso Platform ben ik ook actief in deze branche. Het platform is 
een samenwerkingsverband van Nederlandse particuliere initiatieven die actief zijn 
in Burkina Faso voor kleinschalige ontwikkelingshulp. 
 
Karfo coaching is inzetbaar in Nederland en in een  aantal Franstalige landen in 
Afrika. De coachgesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans 
plaatsvinden.  

 
Neem gerust contact op voor meer informatie  
Leontine Keijzer-Gango 
 
T: +31 (0)6 57 32 00 52              
E: leontine@karfocoaching.com  
www.karfocoaching.com 
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Welkom  onder  de  baobab 
Bienvenue  sous  le  baobab 

 
Karfo Internationale Coaching en Advies 

Leontine Keijzer-Gango 
 
 

KARFO is een woord in mijn Afrikaanse taal en staat voor “Uiterlijke 
en Innerlijke Pracht”. 

De BAOBAB-BOOM is mijn symbool voor een ontmoetingsplaats 
voor iedereen ongeacht afkomst, kleur of geloof. 

 

 ‘Als een mens zijn eigen kracht ontdekt, zijn uniciteit en het zicht op 
zijn eigen mogelijkheden, leeft hij in vrede en inspireert hij de ander.’ 

 
Voor wie? 
 Voor mensen die actief zijn in internationale betrekkingen, 

ontwikkelingssamenwerking organisaties, commerciële en non 
profit organisaties waar mensen met verschillende culturele 
achtergronden werken. 

 Voor iedereen die zich op persoonlijk, sociaal of beroepsmatig 
niveau bewust wil worden van zijn/haar waarden en/of zijn geloof 
ook wil betrekken in zijn/haar coachvraag.  

mailto:karfo.coaching@gmail.com

