Kwartaalbericht 1-2015
Onze excuses voor de vertraging van deze nieuwsbrief. In de afgelopen weken waren we in Afrika
onderweg om mogelijkheden voor het opzetten van een eventuele tweede kanthari programma te
onderzoeken. Daarover echter meer het tweede kwartaalbericht van 2015. Hier het nieuws van het
afgelopen kwartaal.

Act 5
19 kantharis (zo heten deelnemers die de cursus succesvol hebben afgesloten) zijn op 19 December
2014 huiswaarts gekeerd om daar hun droom initiatieven in de praktijk om te zetten. Dit is act 5 van
het kanthari “A journey in five acts” curriculum. Gedurende vijf maanden worden de graduates door
kanthari katalysatoren intensief gementord. De start-up phase wordt gekenmerkt door diverse
uitdagingen zoals daar zijn; registratie, fondsenwerving, doelgroep selectie, selectie van
bestuursleden etc. Ondanks moeilijke situaties werden er toch al verschillende successen gemeld;
Vele kantharis hebben inmiddels al hun organisatie officieel geregistreerd, er zijn al pilot
projekten/workshops/trainingen uitgevoerd, sommigen hebben inmiddels al een office geopend, een
website opgezet en enkele deelnemers hebben ook al fondsen weten te werven.

Cursus Engels
In maart hebben 20 jonge Indiers uit 5 verschillende provincies deelgenomen aan de eerste Engels
vaardigheden verbeteringscursus. Deze cursus werd door ons eigen kanthari catalyst team
ontwikkeld en uitgevoerd. Gedurende tien dagen oefenden de deelnemers intensief hun engelse
vaardigheden. Het doel was om degenen die willen deelnemen aan de kanthari cursus maar nog niet
comfortabel genoeg zijn in het spreken en schrijven in het Engels, een kans te geven deze
vaardigheden te verbeteren. De cursus was een succes en het zal zeker niet de laatste keer geweest
zijn dat een dergelijke training wordt uitgevoerd.

Jaarlijks team uitstap
Het hele kanthari team heeft in Maart de Meenmutty Watervallen in Kallar bezocht. Deze watervallen
liggen in een subtropisch woud aan de basis van het Ponmudi bergmassief dat deel uitmaakt van de
Westelijke Ghats Bergketen. De meeste teamleden genoten van een verfrissende duik in het koele
water van de Vamanapuram rivier.

Currirulum ontwikkelings Workshop
Alle leden van het kanthari academische team hebben in Januari aan een tweedaagse Curriculum
ontwikkeling en teambuilding workshop deelgenomen. Energieke en spicy discussies vormden de
basis voor een pittige update van het 2015 Curriculum.

‘Maak een verschil’ kamp
De organisatie ‘Make a difference’ (MAD) heeft een "Dream Camp" voor weeskinderen uit Trivandrum
georganiseerd. De droomfabriek die door Braille Zonder Grenzen is ontwikkeld voor blinde kinderen
in Tibet, werd gepresenteerd. De kinderen werden aangemoedigd om te dromen over wat ze willen
in het leven. In workshops werden mogelijkheden besproken hoe deze dromen werkelijkheid kunnen
worden. Twee kampen met in totaal meer dan 200 kinderen werden succesvol uitgevoerd door een
team van jonge lokale vrijwilligers

Alumni Online Meetup
Januari kende een primeur; voor de allereerste keer in de kanthari geschiedenis werd er een online
Skype-conferentie met kantharis uit 5 continenten gehouden. Graham Varley (kanthari catalyst) en
2013 kanthari graduate Tomek Kozakiewicz spraken met de kantharis over de verdere ontwikkeling
van het kanthari alumni netwerk. Deze bijeenkomsten dienen als een platform voor het uitwisselen
en discussiëren van problemen en mogelijke oplossingen. Skype conferenties worden nu regelmatig
gehouden.

Renovatie campus
Het tropische klimaat in Kerala is een uitdaging voor mens, dier en gebouw. Dus regelmatig
onderhoud is erg belangrijk. Omdat de campus niet het hele jaar door volledig bezet is, wordt
onderhoud in de maanden januari tot mei uitgevoerd. Dit jaar hebben we ons daarbij
geconcentreerd op het schilderen van de gebouwen. Ook de anti-mieren kanalen waardoor water
stroomt om te voorkomen dat mieren en andere insecten de gebouwen binnenkomen zijn van een
nieuwe waterdichte laag verf voorzien.

Updates kanthari graduates
- 2012 kanthari Sristi KC, een blinde danseres en oprichtster van Blind Rocks!, is bezig om mindsetverandering over vooroordelen hoe blinden in de maatschappij worden waargenomen, teweeg te
brengen. Sristi is een inspiratiebron voor een groeiend aantal mensen. Onlangs heeft ze met een
speech en dansuitvoering het Nepalese Nationale voetbalteam aangemoedigd artikel
- 2014 kanthari Nana uit Ghana heeft haar organisatie Guzakuza gestart, een project dat aantoont
dat landbouw cool is! Haar doelgroep zijn opgeleide jonge vrouwen. artikel
- kanthari plus heeft een nieuwe video gemaakt waarin de resultaten van 5 jaar IEC-Nepal te zien zijn.
Khom Raj Sharma, zelf blind, heeft al meer dan 80 slechtzienden na hen te hebben opgeleid in
Engels, sociale vaardigheden en computerskills aan een baan geholpen. Zijn activiteiten zijn door de

loop der jaren uitgebreid en omvatten inmiddels: een inclusief Cyber internet cafe, Move Nepal – een
vrijwilligers bemiddelings initiatief en een school voor blinde leerlingen en docenten.
- Voor degenen die de 2014 Dream speeches hebben gemist, no worries, ze kunnen allemaal worden
bekeken via de klinks op de volgende webpagina: Dream Speeches

kanthari in de media
Een artikel over kanthari verscheen in het Tehelka tijdschrift in India. De focus lag op het concept van
het scheppen van duurzaame sociale veranderingen: artikel

Presentaties:
In januari heeft Sabriye Tenberken een spicy presentatie op de Emerging Kerala Women
Empowerment & Entrepreneurship summit 2015 in Cochin gegeven. Sabriye sprak voor 300+
toehoorders over de voordelen van ‘vrouw zijn’. De speech werd hartelijk ontvangen. Een artikel in
Malayalam verscheen in het lokala Emerging Kerala magazine
In februari heft Paul Kronenberg een toespraak gehouden tijdens een internationale conferentie over
"Uitdagingen en kansen voor de ontwikkeling van een duurzame Ruban samenleving”. De
conferentie was georganiseerd door de Dayananda Sagar Business Academy in Bangalore. Volgens
Paul is een overdracht van technologie en kennis alleen niet voldoende voor een betere toekomst
voor de bevolking op het platteland. Duurzame rubanisation kan alleen plaatsvinden als deze wordt
geinitieerd en gelied vanuit de lokale bevolking.
Op19 en 20 maart, spraken Sabriye en Paul op twee Entrepreneurship Organisation evenementen in
Singapore en Kuala Lumpur. De aanwezigen werden meegenomen van Braille Without Borders naar
kanthari inclusief een spannende ‘zintuigen ontdekkingreis’.

Beste vrienden en supporters,
Namens alle deelnemers en collaegae zeggen wij heel hartelijk dank voor alle ondersteuning!
Ook danken wij voor het delen van deze nieuwsbrief met familie, vrienden en collegae.
Met vriendelijke groeten,
Het gehele kanthari Team, Paul en Sabriye

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

