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Ze is bloedserieus. In vijf jaar tijd wil ze - verdeeld
over de wereld - 20.000 rijke dames nieuwe inspiratie
gegeven hebben. Omdat ze ervan overtuigd is dat de
hele wereld daar baat bij heeft. 
Vanuit haar fraaie kantoor in het verbouwde koetshuis
op Landgoed Sandenburg in Lang-
broek stuurt ze haar missie aan.
„Ook nu ervaar ik het weer. Als je
eenmaal ergens volmondig ’ja’
tegen zegt, lukt het ook.” 
Carla (1967) is geboren en getogen
in Alphen aan den Rijn en groeide
op in een ondernemersgezin.
„Mijn vader was eigenaar van een
naaimachinewinkel, Singer. Des-
tijds een plaatselijk begrip. We
leidden een royaal leven, maar al
jong leerde ik dat geld niet geluk-
kig maakt. Mijn moeder overleed toen ik elf jaar oud
was.” 
Zo puissant rijk als haar doelgroep is ze niet. „Maar ik
kan me goed verplaatsen in de vrouwen die ik op weg
help. De afgelopen jaren heb ik gezien dat veel bemid-
delde vrouwen ongelukkig zijn met zichzelf en bin-
nen hun relatie. Ze willen ervaren hoe het is om wer-
kelijk lief te hebben en dat heeft mij diep geraakt. Ik
weet uit eigen ervaring hoe het is om werkelijk lief te
hebben vanuit je hele wezen, en dat gun ik anderen
ook.”

Ferrari-syndroom 
„Heb je geen of weinig geld, dan denk je al snel dat
kapitaal alles oplost. Maar uit onderzoek blijkt dat de
euforie van korte duur is. Geld brengt ook problemen
met zich mee. Het kan je identiteit aanvreten, bijvoor-
beeld. ’Doen ze nu aardig om mij of om mijn geld’. Of
je gaat gebukt onder familiezaken die geheim moeten
blijven. Of je lijdt onder het zogenoemde Ferrari-
syndroom waarbij de oudere generatie van de familie
vreest dat het vermogen wordt verkwist.”
Natuurlijk kan geld het leven een stuk makkelijker
maken. Van armoede kan een mens behoorlijk onge-
lukkig worden. Vooral als je van nature materialistisch
bent aangelegd. „Maar de dingen waar het echt om
gaat - zoals geborgenheid, gezondheid, vertrouwen,
onvoorwaardelijke vriendschap en liefde - zijn niet te
koop. Nooit en nergens.”
„Ik ken rijke mensen die gewoon jaloers zijn op men-
sen zonder geld. Dat begrijp ik wel. Onderdak en

voedsel heeft ieder mens nodig. Als aan die levens-
voorwaarden is voldaan, zit het met de basis al goed.
Al het andere bezit is bijzaak. En aan de onstoffelijke
rijkdom zoals tevredenheid moet je zelf werken.”
Balans, liefde, zuiverheid en kracht. Daar draait het
volgens Carla om. „Juist doordat je meer dan genoeg
geld hebt, kan dat in je leven ontbreken. Aan de bui-
tenkant lijkt het plaatje perfect. Die mooie echtgenote
van die rijke man heeft alles wat haar hartje begeert.
En als ze merkt dat ze iets niet heeft, koopt ze het
meteen. De wereld ligt aan haar voeten en van die
wereld heeft ze heel wat gezien. Ze kan doen en laten
wat ze wil. Maar wat je niet ziet, is dat haar partner in
het middelpunt moet staan. Zij moet zich opofferen
en zich dienstbaar opstellen. Niet alleen naar man en
kinderen, ook naar de zakenrelaties. Ze moet de beeld-
schone schijn ophouden. Dat gaat een keer wringen.” 

Goed doel
Toen Carla las dat de 85 rijkste mensen op de wereld
evenveel geld bezitten als de 3,5 miljard armste men-
sen van de wereldbevolking, begon ze te filosoferen
over de vraag wat er zou gebeuren als die rijken hun
geld zouden aanwenden om armen verder te helpen.
„Vervolgens las ik ook dat het vermogen van de rijkste
mensen ter wereld elk jaar groeit. ’Daar ligt mijn
missie’, wist ik plots. Ik moet vermogende vrouwen

helpen om hun eigen kracht en
passie te gaan voelen zodat zij de
wereld om hen heen een stukje
mooier kunnen maken. In mijn
coachingspraktijk kwam ik zo vaak
vrouwen tegen die alle middelen
hadden om hun hart en passie te
volgen, maar totaal niet wisten hoe
ze dat moesten doen. Zo zonde.
Tussen al die vermogende vrouwen
zit een groep die intelligent en
hoogopgeleid is en die absoluut
een bepalende, positieve rol kan

spelen in de levens van andere mensen.”
Als die vrouwen maar volmondig ’ja’ leren zeggen.
Want de kern van Carla’s verhaal is dat wanneer jij je
niet langer verzet („Verzetten is nee blijven zeggen”)
het leven meteen een stuk leuker wordt. 
Hoe je als een Máxima, Charlene de Carvalho of Els
Blokker ’ja’ zegt, leer je bij Carla en haar collega’s op
de YesPower academie. 
Met hun studiegeld steunen de gefortuneerde vrou-
wen meteen een goed doel. Carla heeft ook de YesPo-
wer Foundation opgezet. Daar gaat een kwart van haar
omzet naar toe. „Met dat fonds willen we andere
vrouwen helpen. Vrouwen die wel mooie en construc-
tieve plannen hebben, maar niet in staat zijn die te
realiseren. Omdat zij niet over de middelen beschik-
ken. Verbeter de wereld, begin bij de vrouwen. Kijk
naar de ontwikkelingshulp. Niet voor niets stuurt Den
Haag aan op versterking van de rechten en de positie
van vrouwen in ontwikkelingslanden. De ongelijke
positie tussen mannen en vrouwen wordt gezien als
een rem op groei, ontwikkeling en stabiliteit.”
Even terug naar de verdrietige vermogende vrouw.
Wat leren ze allemaal op die exclusieve academie?
Carla: „Onder meer beter communiceren. Op het mo-
ment dat je inzicht hebt in de communicatiestijl van
jezelf en de mensen die belangrijk voor je zijn, wordt
de harmonie al aangeboord. Als ik dat inzicht zelf
eerder had gehad, was ik waarschijnlijk nu niet ge-
scheiden.”
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De redding van de verdrietige, vermogende 

Carla Broekhuizen
weet hoe het is 
om werkelijk lief 
te hebben

Alles kun je kopen voor geld.
Behalve blijheid. Sterker nog; geld
kan geluk enorm in de weg staan.
Vandaar dat leefcoach Carla
Broekhuizen van ongelukkige rijke
dames haar specialisme maakte.

A
ls kind wilde ze arts worden maar nu heeft
Carla Broekhuizen besloten de wereld beter
te maken. Met hulp van rijke vrouwen. „Ze
hebben de contacten en het geld, maar doen
daar, om verschillende redenen, te weinig

mee. Als ze ontdekken welke waarde hun leven echt
heeft, kunnen ze hun talenten inzetten voor de wereld
om hen heen.”

Veel mensen weten snel wat ze niet willen.
Maar op de vraag ’wat wil je wel’, komt dan
geen antwoord. Ja zeggen blijkt in de prak-
tijk moeilijk te zijn. „En dat uit zich op
verschillende manieren”, aldus Carla Broek-
huizen die ’ja-kracht’ introduceert.
„Ik doe het allemaal niet alleen, ik heb een
heel team om me heen. Wij van YesPower
geloven in de kracht van het volmondig ’ja
zeggen’. Niet alleen verstandelijk, maar ook
emotioneel en spiritueel. Zo kom je meer in
verbinding met jezelf en met je partner, je
gezin en de mensen om je heen. Alleen met
een krachtig ’ja’ neem je het roer van je
leven weer in eigen handen en koers je op je
geluk af.”
Om welgestelde vrouwen te helpen uit hun
’gouden kooi’ te ontsnappen wordt 8 sep-
tember een speciale bijeenkomst gehouden
waarop ze kunnen kennismaken met ’yes-
power’. Omdat Carla de privacy van haar
klanten wil waarborgen, gebeurt dit op een
geheime locatie in Nederland. Ook digitaal
beschermt zij de persoonsgegevens. 
www.yespower.com

Een volmondig ’Ja’


