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10 JAAR!
Tekst:

Aldith Hunkar

Toen ik mij in 2007 op een donderdagmiddag inschreef bij de Kamer
van Koophandel, was dat niet zonder angst of beven. Het was alsof ik
midden in een spannend boek zat over mijn eigen leven, de bladzijde
omsloeg en ontdekte dat de rest van het boek uit alleen nog maar blanco
pagina's bestond. Niet alleen moest ik een zakelijke en administratieve kant
ontwikkelen, maar de vraag was vooral hoe ik mijzelf als product kon zien.

M

ijn jaren bij de omroep
hadden mij gevormd tot
presentator en vragensteller en ik wilde dat op mijn
eigen manier vormgeven.
De vraag was alleen: hoe? Reizen met mijn
camera in het buitenland, dat leek mij wel
wat! Ik heb het geluk gehad er een paar te
maken. Zo mocht ik onder andere voor het
ministerie van Buitenlandse Zaken naar Rio
de Janeiro en voor een Chinees toerismebureau naar de provincie Yunnan. Helaas
zijn dergelijke opdrachten schaars en kan de
schoorsteen er maar heel af en toe van roken.
Mijn oude beroep wilde ik niet aan de wilgen hangen, maar het moest anders en dat
lukte met behulp van de Speakers Academy®.
Nu mag ik mijzelf allround presentator noemen. Niet langer op televisie, maar op podia
in het hele land (en soms over de grens).
Samen hebben wij afgetast waar ik het beste
tot mijn recht kom.

DAGVOORZITTER OF
GESPREKSLEIDER
Waar het klein en in de luwte begon, sta ik
nu, gewapend met zelfvertrouwen en exper-
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tise, geregeld als dagvoorzitter of gespreksleider op meerdaagse, internationale
conferenties. Onder de hoogtepunten in
2017 waren de conferentie over windenergie
in juni, de twee dagen met de Women's International Shipping & Trading Association in
oktober, de bijeenkomst van CNV Internationaal in november en de uitreiking van de
Mensenrechtentulp in december.
De talen die ik leerde in mijn expatjeugd
komen zeer van pas en de energie die ik vroeger voor de camera juist in toom moest houden blijkt een aanwinst in een volle zaal.
Dit jaar ben ik 10 jaar verder en ik sta
nog steeds ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Als u wilt weten of er nog
ruimte in mijn agenda is, vraag het de
Speakers Academy®! De lege bladzijden van
dat spannende boek over mijn leven raken
vanzelf vol...
Aldith Hunkar is allround presentator,
dagvoorzitter
en
gespreksleider.
Ze heeft daarnaast vele radio- en
televisieprogramma’s gepresenteerd.
Meer informatie: http://hunk-art.com/
en http://youtube.com/PocaTV
info@speakersacademy.nl

