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"Stel je voor, je hebt de kanthari cursus afgesloten met een droom om het leven van gevangenen 
van een vrouwengevangenis in Harare te verbeteren. Je komt thuis en hoort dat alle vrouwelijke 
gevangenen zijn vrijgelaten. Wat doe je dan? "  

 

Beste vrienden en supporters van kanthari, 

 
Het jaar is slechts 3 maanden jong maar we kunnen al mededelen dat 19 van de 21 kanthari 
afgestudeerden uit het cursus jaar 2013 hun projekten hebben gestart. 

Ook Chipo Chikomo uit Zimbabwe heeft haar hoofd niet laten hangen. Omdat alle vrouwen uit 
de gevangenis ontslagen waren werden creativiteit en probleem oplossend denken gevraagd. 
Deze belangrijke vaardigheden heeft Chipo meegenomen uit Kerala. Ze aarzelde niet lang en 
heeft de vrijgelaten vrouwen gezocht en gevonden. De meesten zijn uitgesloten uit de 
maatschappij, hebben geen geld, bedelen en weten niets over de verblijfplaats van hun kinderen 
die hun waren afgenomen bij entree in de gevangenis. Dat een vrouw als Chipo zich wil inzetten 
voor hun, kunnen ze bijna niet geloven. Chipo wil deze vrouwen trainen in het maken van 
utwasbaar low cost maandverband. Normaal maandverband zoals we dat in Europa kennen is in 
Zimbabwe niet te betalen is en daardoor wordt het niet gebruikt. Haar projekt werkt dubbel; 
vrouwen die geen toekomst hebben werk te geven waardoor ze zelfstandig kunnen leven en een 
enorme verbetering van persoonlijke hygiene.  

Tosin uit Nigeria is na terugkomst in Nigeria direkt van start gegaan met de realisering van haar 
droom projekt. In een indrukwekkende “Dreamspeech” deelde ze haar ontroerende 
levensverhaal : "Sinds ik klein was, heeft mijn moeder altijd geprekt: Je hoeft alleen maar een 
goede opleiding te hebben om financieel onafhankelijk te kunnen zijn en dan wordt je geen 
slachtoffer van huiselijk geweld". Tosin heeft gestudeerd en had ook een goede baan. Ze 
trouwde. Toen ze haar man vroeg om hun pasgeboren kind even vast te houden freakte hij uit en 
sloeg haar het ziekenhuis in. "Wat doet onderwijs en financiele onafhankelijkheid ertoe als we 
niet voor onze rechten op kunnen komen. "Op een ochtend in kanthari vertelde ze me hoe ze op 
een dag door een sloppenwijk in Lagos liep: "Overal is afvalmateriaal." Ze neemt een stuk 
piepschuim in de hand , en zegt tegen zichzelf: " Dat ben ik! Ik word behandeld als afval!". Dan 
heeft ze een idee en verwerkt het afval in waardevolle bruikbare voorwerpen. Nu, slechts vier 
maanden later Kerala heeft Tosin een healing centrum voor mishandelde vrouwen opgezet met  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de naam “Trash to Treasure”. De vrouwen die deelnemen in haar programma maken van 
piepschuim en afvalstof waardevolle “cooking bags”. Deze houden voedsel voor lange tijd warm 
en dit bespaart huishoudens veel brandhout of steenkool. Voor haar werk heeft Tosin al een 
nationale prijs ontvangen. 

 
“For the Benefit of those who see”  
Rosemary Mahoney is een Amerikaanse journalist en best-selling auteur. 
In het voorjaar van 2005 werd ze door Oprah Winfrey naar Tibet 
gestuurd om meer te weten te komen over de blindenschool van Braille 
Zonder Grenzen. Ze reisde niet met vlag en wimpel, want het thema 
"blindheid" lag haar niet bepaald. Integendeel, door een ongeluk was ze 
doodsbang om blind te worden. Ze vroeg zich af hoe je met blinden kunt 
praten. Mogen er grappen gemaakt worden? Hebben Blinden 
ueberhaupt een reden om te lachen? En hoe kan ik omgaan met de vele 
dagelijkse visuele spraak patronen zoals "zo zie ik dit of dat", "kijk hier" 
of “Kijk uit”. Met weke knieën stond ze op een dag voor onze felge-
kleurde schoolpoort in Tibet. Op het moment dat de deur door een blinde leerling met de groet 
“Nice to see you” geopend werd,  begaf Rose zich in een wereld die ze in de komende jaren niet 
zou verlaten. Rosemary ondersteunde ons in 2009 in het eerste jaar in Kerala als catalyst voor 
creatief schrijven en Engels. Rosemary schreef een boek waarin blindheid centraal staat. Begin dit 
jaar werd haar boek “For the benefit of those who see” uitgegeven. Omdat ik weet hoe 
nauwlettend Rosemary de mensen die ze getroffen heeft en hun personages portretteert, was ik 
erg beniewd om het boek te lezen. Ingeklemd tussen Paul en een grote Amerikaan tijdens een 
vlucht las ik het boek en kon niet stoppen met lachen. Het is een boek, geschreven met 
geweldige humor, empathie en met veel zelfspot. Je leert veel over onze deelnemers van de 
eerste generatie, over hun dromen en achtergronden . En wat ik het meest aan het boek 
waardeer is dat een ziende over de beauty van blindheid schrijft. 

Selectie van nieuwe deelnemers  
Sinds januari loopt het slectieproces van nieuwe deelnemers voor de 2014 cursus op volle 
toeren. Nooit eerder hebben we zo veel aanmeldingen ontvangen. Ook uit vele nieuwe landen 
zoals Egypte , Servië / Monte Negro, Maurituis, Jemen, Myanmar etc. Velen hebben door 
berichten in de media of via kanthari graduates over kanthari gehoord. Een kandidaat is zelfs een 
leerling van "Start Now!" een project dat door Alieu Jaiteh, 2010 kanthari graduate, uit Gambia 
is opgezet.  

kanthari plus  
Tomasz Kosakiewicz, 2013 kanthari graduate is geïnteresseerd in de vele uitdagingen die 
kantharis op hun pad tegenkomen. Zijn projekt kanthari-plus heeft als doel het werk van kanthari 
graduates via korte films te documenteren waarin uitdagingen, mislukkingen en successen 
centraal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



staan. In India heeft Tomasz al enkele projekten bezocht. O.a.  
• Raja K.R. ( kanthari van 2011 ) die in Tamil Nadu met kinderen van gevangen werkt,  
• David Sexton ( 2010 ) en Battihun Mary ( 2012) die een projekt voor kinderen die uit gebroken 
families komen in een afgelegen gebied in Megalaya hebben opgezet 
• en een verslag over het project van Pynhoi Tang (2009) die een projekt voor gehandicapten 
leidt. De clips zijn te zien op: www.kanthari.org/videos  

Op sommige reizen, zullen Paul en ik Tomasz begeleiden. Niet alleen om de kantharis weder te 
zien maar vooral om belangrijke informatie verzamelen voor de ontwikkeling van onze cursus. In 
het voorjaar reizen we met kanthari plus naar Oost-Afrika; Kenia, Oeganda en Rwanda. Daarover 
meer in de volgende nieuwsbrief. 

Media   
In de afgelopen maanden zijn er verschillende berichten over 
de werkzaamheden van kanthari gepubliceerd. Hier enkele 
links; 
- Interview at Wharton University in Philadelphia  
- Artikel in de C Science Monitor  
- Interview on 51% 

 
 
 
Beste vrienden en supporters van kanthari, 
 
Namens alle deelnemers zeggen wij hartelijk dank voor uw interesse en ondersteuning.  
U kunt deze nieuwsbrief natuurlijk graag met familie-leden, vrienden en bekenden delen.  
 
Met vele vriendelijke groeten,  

Paul en Sabriye 

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