Kwartaalbericht 1 - 2013
Beste vrienden van kanthari en Braille Without Borders, de eerste drie maanden van 2013 zijn
voorbij gevlogen. Daarom is het tijd voor het eerste kwartaalverslag. We beginnen met kanthari
gevolgd door nieuws van Braille zonder Grenzen in Tibet:

Kanthari
In Januari 2013 was het eindelijk zo ver. Op 21., 22. en 23. Januari presenteerden de kanthari
deelnemers hun droomprojekten. De toespraken werden goed ontvangen, zowel door het lokale
publiek als ook een live publiek via een livestream op Internet. Er waren 3 thema's:
1. "De schoonheid van blindheid": geïnspireerd door de Braille Zonder Grenzen filosofie spraken
verschillende deelnemers dat het belangrijk is blindheid niet alleen te veroordelen als
"onvermogen" of "handicap" maar ook te kijken naar de positieve kanten van blind zijn.
Bv. de noodzaak voor concentratie en focus, duidelijk communiceren, sterk geheugen training, een
levendige fantasie en niet in de laatste plaats : blindheid dwingt je om problemen op te lossen,
eigen oplossingen te vinden. Met deze instelling starten Bruce en Jacqueline hun projecten met de
naam „Blind Sparks“ respectievelijk in India en Ghana, Mary start „Njia“ in Kenia en Tamas start
„ARTMAN“ in Hongarije.
2. "Empower de gemeenschap": Deze projecten hebben als doel gemarginaliseerde groepen in de
samenleving te empoweren. Sristi, een jonge, zelf blinde Nepalese will een tehuis starten voor
gehandicapte bejaarden en straatkinderen. Saa, een vredes-activist uit Sierra Leone wil jonge
mensen dmv voetbal bijbrengen dat regels ook in een funktionerende maatschappij nodig zijn om
vreedzaam met elkaar te kunnen leven.

Patrick, een verpleegkundige uit Oeganda wil jeugd voorlichten over het belang van een gezonde
voeding. Manglu, een tribal van de Paniya stam in Kerala wil een alternatief training centrum voor
kinderen van inheemse volkeren starten.
3. "Sociale verandering door entrepreneurship": deze groep heeft ondernemerschaps-ideeën om
sociale veranderingen te bewerkstelligen. Kartik en Mary willen zelfverzorgende gemeenschappen
voor/door kwetsbare groeperingen in Pondicherry en in Megalhaya realiseren. Lawrence wil door
een landbouw projekt een nieuw perspektief bieden voor jeugdigen in landelijke gebieden van
Nigeria. Ojok start een Imkers coöperatie voor blinden in Oeganda en andere Oost-afrikaanse
landen. Tayo plant een beroepsopleidings centrum voor straatkinderen in Lagos.
Zo verschillend als deze benaderingen zijn, ze hebben allemaal één ding gemeen: alle oprichters
zijn persoonlijk betrokken omdat ze deel zijn van hun eigen doelgroep. Uit eigen ervaring weten ze
wat het betekent om gediscrimineerd, arm, oorlogs-slachtoffer, gehandicapt of op andere wijze
betroffen te zijn. Ze zijn daardoor erg gemotiveerd om nieuwe oplossingen te zoeken om oude
en/of negatieve tradities en conventies tegen te gaan.
25 Januari 2013 was voor alle deelnemers,
werknemers en bezoekers een onvergetelijke dag.
De deelnemers ontvingen hun kanthari certificaat.
Malikka Sarabhai, een bekende Indiase danseres en
activiste en voormalig VN-ambassadeur TP
Sreenivasan spraken de deelnemrs toe en
motiveerden ze om hun projectdoelen trouw te
blijven. Santhosh George, een kanthari-katalysator,
had samen met de deelnemers een toneelstuk
ontwikkeld met het thema „sociale verandering“.
Dit werd onder grote belangstelling opgevoerd.
Tamas Barko uit Hongarije voerde zijn spectaculaire fire dance op. Naast veel zang en dans was er
een gezamelijk diner. De volgende dagen waren gevuld met gemengde gevoelens. Het einde van
de cursus zorgde natuurlijk ook voor een nieuw begin; de terugkeer naar eigen land om daar de
sociale projekten te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat alle deelnemers een positief bijdrage
gaan leveren in hun lokale gemeenschappen!

Projekt-Bezoek en presentaties:
In Maart reisden Sabriye Tenberken en Santhosh
George naar Wayanad in het Noorden van Kerala waar
ze Manglu, een 2012 kanthari graduate bezochten.
Manglu behoort tot de Paniya stam. Evenals andere
stammen in India is het voor de Paniya stam moeilijk
om aansluiting in de Indische maatschappij te vinden.
De stammen hebben eigen talen en culturen. Indien
kinderen van inheemse stammen naar een reguliere
school willen gaan, dan moeten ze eerst de lokale taal
leren. Als kind werd Manglu in een reguliere school
opgenomen. Omdat het onderwijs daar in Malayalam,
een taal die zij niet kende plaatsvond en zij daardoor de leerkrachten niet begreep, verliet zij de
school al naar enkele dagen. Veel kinderen van inheemse volkeren hebben soortgelijke ervaringen.
De meeste van hen blijven thuis en nemen geen deel aan onderwijs. Velen raken door de hopeloze

situatie op vroege leeftijd (12 tot 15 jaar) aan de drank. Manglu en haar broers en zussen hebben
geluk gehad. Zij konden na een jaar thuis te zijn terecht in „Kanavu“, een alternatieve school
speciaal gericht op kinderen van stammen. Helaas staat de op traditionele wijze gebouwde school
tegenwoordg leeg. Manglu heeft zich voorgenomen Kanavu nieuw lezen in te blazen om vele
kinderen in haar gebied een betere toekomst te bieden. "

Vellore-Institute voorTechnologie: (VIT)
Sabriye en Paul hebben in Vellore Institute voor
Technologie een toespraak gehouden. Het publiek
bestond uit studenten van VIT‘s Innovation Centre. Dit
departement is opgezet door Ted Moallem, een
graduate van het gerenommeerde Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Sabriye en Paul spraken
over de geschiedenis en de visie van kanthari - de
noodzaak om je passie te volgen en over - het belang
van efficiënte en rendabele technologieën om
positieve sociale veranderingen te realiseren.
Pondicherry:
Sabriye hield een toespraak tijdens het jaarlijkse" Ability-Night 2013" festival in de Universiteit van
Pondicherry. Na haar toespraak werd het toneel vrijgegeven voor optredens van groepen waarvan
de deelnemers uiteenlopende handicaps hadden. Het enthousiaste publiek kreeg een geweldige
show voorgeschoteld met dans, muziek, zing en cabaret.
Bezoek Baby-Sarah‘s -Home
Sabriye en Paul bezochten het tehuis waar Karthik,
een 2012 kanthari deelnemer is opgegroeid. Het
is een tehuis waar weeskinderen en kinderen met
een geestelijke handicap gezamenlijk opgroeien,
leren en werken. Karthik is enorm door dit projekt
ge-inspireerd en wil een inclusief dorp opzetten
waar volwassenen met en zonder handicap
samenwerken om een duurzame gemeenschap te
realiseren.
Bangalore: Sabriye en Paul waren als key-note
sprekers bij accenture in Bangalore uitgenodigd. Bij de toespraak aan 156 Managers ging het om
- kanthari als een definitie voor een nieuw soort van leiderschap,
- het belang om een Status Quo te doorbreken en
- openheid tegenover het nemen van risico's en de kans om te durven dromen

Selectie van deelnemers voor de nieuwe cursus
Gedurende de afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 200 anmeldingen voor deelname aan de
2013 kanthari-cursus ontvangen. Langzaam maar zeker breidt zich het nieuws over het bestaan van
kanthari uit. Het selectie team, bestaande uit katalysatoren en psychologen houden diepgaande
interviews en tests die leiden tot een selektie van de meest toegewijde en intrinsiek gemotiveerde
kandidaten.

Curriculum
Een doordacht en uitgewerkt Curriculum is de sleutel
tot een succesvolle cursus. Het catalysator-team
heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling en update.
Nieuw in dit jaar‘s Curriculum is een extra trainings
mogelijkheid in film, radio en creatief schrijven. Deze
kunnen als hulpmiddelen voor sociale veranderingen
worden ingezet. Het eerste gedeelte van het
Curriculum speelt zich af in een fiktieve maar uiterst
realistische omgeving. Dit jaar leven en werken de
deelnemers in Chichuhlonga!

Renovatiewerkzaamheden:
Voor de start van de nieuwe kanthari cursus die in Mei 2013 begint moeten de gebouwen in goede
staat verkeren. Daarvoor is er door alle collaegae hard gewerkt; Het interieur van het auditorium is
nieuw geschilderd. De natuurlijke afval-water filter is compleet opnieuw gevuld. De “Nabulaibamboe Hut aan het oever van het meer, die door een storm was ingestort, werd opnieuw
opgebouwd en het "Anti-mieren kanaal" om de gebouwen werd gerenoveerd.

Braille Zonder Grenzen
Zelf Integratie
Braille Zonder Grenzen is 15 jaar geleden met het doel gestart om blinde en slechtziende kinderen
en jongeren praktische vaardigheden en kennis bij te brengen, zodat zij in staat zijn, zichzelf in de
maatschappij te integreren. Tijdens de twee tot drie jaar intensieve training in Braille, Engels,
Tibetaans en Chinees, mobiliteit, oriëntatie en communicatieve vaardigheden, verwerven de
leerlingen genoeg zelfvertrouwen om zichzelf in reguliere scholen te integreren. Dat proces heeft
inmiddels al succesvol plaatsgevonden in regulier basis-, middelbaar- en hoger beroeps-onderwijs.
Nu is er nog 1 deur die geopend moet worden; namelijk die van de universiteit. Vier van onze oudleerlingen, die aan het regulier onderwijs deelnemen, doen in juni 2013 een Universiteits-toegangs
examen. Zij zijn de eerste blinde studenten in China, die samen met ziende klasgenoten aan deze
belangrijke test deel nemen. Wij hopen dat deze vier studenten voor vele andere blinde jongeren
een goed voorbeeld kunnen zijn.

Braille boekproductie
Tibetaanse winters zijn erg koud maar het betekent niet dat het leven in de beroeps-opleidings
boerderij in Shigatse stilstaat. Training is voor slechtziende en blinde leerlingen en cursisten
onmogelijk zonder Braille tekstboeken. Tijdens de winter is de Braille boek produktie verdubbeld.
Onder leiding van Gyendsen werd een tweede computer met de benodigde software voorzien om
Tibetaanse texten in te kunnen typen. Digi, een jonge medewerkster heeft geleerd hoe ze dit proces
kan uitvoeren en helpt nu volop mee.

Muziek afdeling:
Onze muzikanten worden regelmatig uitgenodigd om op te treden in programma's overal in China.
Ze gaan binnenkort weer op reis naar Peking om er tijdens een TED-talk conferentie hun kunnen ten
gehore te geven. Onder leiding van Ngudrup, een van de eerste BWB leerlingen die nu de muziekleraar is, hebben ze een indrukwekkend repertoire opgebouwd. "Sunrain", een bekende Heet water
Solar-Systeem –fabrikant heeft ondersteuning toegezegd voor de bouw van een Musik-onderwijs
lokaal in onze boerderij.

China Mobile.
In de winter hebben we ook ondersteuning ontvangen van China Mobile. Als u nu 1 van onze
medewerkers belt, dan hoort u tijdens het wachten een korte introductie van Braille without
Borders op de achtergrond begeleid door een Engelse klassieker 'Blauw, Blauw, Mijn hemel is
blauw". Zeer geschikt voor Tibet!

Glastuinbouw
De medewerkers die onze kassen beheren zijn opgelucht. Om in de winter de warmte die overdag
in de kassen wordt opgevangen in de kassen te houden, worden deze snacht’s met dekens bedekt.
De nieuwe dekens die voor de winter werden geinstalleerd hebben niet alleen hun funktie goed
vervuld maar hebben ook de heftige winter stormen onbeschadigd overleefd!

Kaas
Nyima Wangdu, onze blinde opvolger, heeft de laatste tijd veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling van onze zuivel produkten. Binnenkort komen enkele "branding" specialisten uit
Peking naar de boerderij. Ze gaan enkele marketing cursussen voor de medewerkers verzorgen.

Ontwikkeling van het curriculum
In de afgelopen jaren hebben we vele verschillende ervaringen opgedaan, we hebben veel ideeen
zien groeien, sommigen waren succesvol, andere waren complete mislukkingen. Alles wat we
hebben meegemaakt heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Braille Zonder Grenzen en heeft
ons gebracht waar we vandaag staan. De lange winter was erg geschikt om deze ervaringen
schriftelijk vast te leggen zodat het gehele Curriculum voor de volgend generaties kann worden
nageslagen.

Beste vrienden en sponsors van Braille Zonder Grenzen en kanthari. Graag zeggen wij namens alle
deelnemers in Tibet, India en de rest van de wereld hartelijk dank voor uw interesse en
ondersteuning.
U kunt dit verslag graag met familie-leden, vrienden en bekenden delen.
Met vele vriendelijke groeten,
Paul en Sabriye

www.facebook.com/kantharis - www.braillewithoutborders.org - www.kanthari.org

MISSING:
CHANGEMAKER
“CARRIES A PLAN FOR SOCIAL CHANGE!”
Kanthari course starting in May 2014!
Apply at www.kanthari.org

