Kwartaalbericht 1-2016
Beste vrienden en supporters,
De eerste drie maanden van 2016 zijn alweer voorbij en dus is het tijd voor het eerste
kwartaalbericht. Bij deze het laatste nieuws en de verschillende updates van kanthari ‘graduates’.
Start-ups
In december 2015 zijn 24 kanthari deelnemers huiswaarts gekeerd om hun eigen sociale initiatieven
en -projecten te starten. Het vinden van bestuursleden, het opzetten van statuten, het registreren,
het realiseren van kantoorruimte, het bereiken van de doelgroep, het starten van trainingen en erg
belangrijk, het werven van fondsen zijn geen gemakkelijke taken. Daarom biedt kanthari een start-upstipendium en mentorship ondersteuning. Ondanks vele uitdagingen hebben verschillende
deelnemers hun organisatie al officieel geregistreerd en zijn ze gestart met de dagelijkse activiteiten
die velen een betere toekomst zal brengen. Abhijit uit India heeft al enkele “maker spaces”
opgestart, Emmanuel uit Kenia werkt hard aan afval- management in Mombasa en Robert traint
blinden in het gebruik van de computer, in communicatie en bij de dagelijkse levensvaardigheden in
Zimbabwe.
Selectieproces
De volgende kanthari leiderschapscursus start in mei 2016. Ieder jaar ontvangen we een paar
honderd aanvragen van potentiële deelnemers uit alle hoeken van de wereld. Voor de komende
cursus ontvingen wij ongeveer 200 aanvragen uit 39 landen. Aangezien we succes niet meten met
de hoeveelheid mensen die we opleiden maar met de hoeveelheid deelnemers die projecten
opstarten, is een gedegen selectieproces cruciaal. We focussen op kwaliteit en daarom starten we de
cursus met ‘slechts’ 22 tot 25 deelnemers.
Jaarlijkse team- en curriculumevaluatie
In januari vond de jaarlijkse team- en curriculumevaluatie plaats. Het academische team heeft het
curriculum kritisch bekeken en enkele aanpassingen gemaakt. Niet altijd maken deelnemers deel uit
van hun doelgroep en in dat geval zijn ze geen "subject matter experts". Om expertise te krijgen
wordt de stage vervangen door verschillende bezoeken aan organisaties in India die zich ook richten
op een specifieke doelgroep. Dit jaar hebben ook de leden van het administratieteam de jaarlijkse
evaluatie bijgewoond. Dit resulteerde in het verkrijgen van een beter wederzijds inzicht in beide
afdelingen.
Onderhoud en bouw
Tijdens de eerste drie maanden van 2016 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden gestart en
voltooid. Het regenwateropvangsysteem kreeg speciale filters die ervoor zorgen dat het water
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dat wordt opgevangen, zo schoon mogelijk is. Een eenden- en visteeltvijver werd opgezet. Het dak
van het kantoorgebouw werd betegeld met gekleurde, gebroken tegels. De lekkende leidingen op
het dak van de keuken werden gerepareerd. Nieuwe informatieborden werden op verschillende
locaties geplaatst en er werd onderhoud aan de waterkanalen gepleegd om te voorkomen dat
mieren en termieten onze gebouwen kunnen binnendringen.
MAD zomerkamp:
Make A Difference (MAD) is een organisatie die zich inzet voor kinderen uit weeshuizen of kinderen
van alleenstaande ouders die niet in staat zijn zorg te dragen voor hun kind(eren). Net als in 2015
werden er ook dit jaar weer twee zomerkampen gehouden op de kanthari campus. In het laatste
weekend van januari namen 140 meisjes uit drie verschillende tehuizen in Trivandrum deel. Begin
maart genoten 80 jongens van hun zomerkamp. De vrijwilligers van MAD hebben veel werk verzet
om een interessant en leerzaam programma met spellen, toneel, muziek en dansactiviteiten voor
deze kinderen samen te stellen. Charu en Babu, onze kanthari campushonden, zijn een beetje schuw
voor kinderen. Zij hebben zich tijdens de zomerkampen schuilgehouden onder ons bureau .
kanthari afgestudeerden
Hier enkele updates over reeds bestaande initiatieven van kanthari afgestudeerden;
India: 2012 kanthari Khartik heeft een klein dorpje ‘Sristi village’ opgezet. Zijn visie is een inclusief
dorp waar kinderen en volwassenen met intellectuele- en ontwikkelingsproblemen maar ook andere
handicaps worden gerespecteerd, gewaardeerd en keuzes hebben.
We hebben Karthik afgelopen februari bezocht en we waren blij verrast over wat hij en zijn team
allemaal in slechts 2,5 jaar tijd hebben gerealiseerd. Sristi Village is in de gehele regio inmiddels een
begrip. Honderden bezoekers, niet alleen uit de regio maar ook uit andere delen van India, kwamen
naar Sristi Village om Karthik’s bruiloft bij te wonen. Lees meer in een inspirerend artikel over zijn
werk hier
Nepal: Blind Rocks! Frankrijk! 2012 kanthari, Sristi KC uit Nepal heeft een eerste BlindRocks!
Interactieve uitwisselingsworkshop op Frans grondgebied uitgevoerd. Het programma bestond uit
verschillende theater trainingen voor blinden en slechtzienden, danssessies en Sristi's solo
dansvoorstelling. Meer over het werk van BlindRocks is hierte lezen 
Thailand: 2009 kanthariYoshimi Horiuchi en haar team van Always Reading Caravan (ARC) zijn een
stap dichter bij de realisatie van hun droom. Een nieuw boek-mobiel, gedoneerd door Asah, gaat
binnenkort op pad. De auto rijdt naar tribale gemeenschappen in het heuvelachtige Noord Thailand
zodat kinderen ook daar voorzien kunnen worden in hun behoefte aan leermiddelen en boeken.
Meer details hier 
Liberia: In de hoofdstad van Liberia, Monrovia, zendt 2011 kanthari, Nelson Kardor het EchoCommunity Radioprogramma Sinkor Monrovia uit met als doel mensen met een handicap een stem
te geven. Gelegen op 12th Street, Monrovia. Meer informatie over zijn werk hier
Kenia: Oh happy day! Op 6 februari 2016 werd de eerste Albert Schweitzer School in Kenia
geopend. Aanvankelijk was de school gepland voor 80 weeskinderen waaronder een groot aantal
kinderen tussen vier en acht jaar die hun ouders hebben verloren als gevolg van aids. Twee dagen na
opening had de school al 160 leerlingen! Steven Onyang, 2013 kantharideelnemer en zijn vrouw
Rosemary bouwden de school met behulp van financiële steun van de Stichting Lambarene-Hospital
en met de hulp van Jo, Walter en Andrea Munz. Dr. Walter Munz en zijn vrouw Jo waren de direkte
opvolgers van Albert Schweizer in Lamberene.

India: KR Raja ui Tamil Nadu, invalide als gevolg van polio, heeft een ongewone roeping gevonden.
Zijn organisatie Global Network for Equality ondersteunt kinderen van gevangenen die zijn
veroordeeld voor doodslag van hun vrouwen. Deze kinderen hebben geen normale kinderjaren gehad
en dus zorgt Raja voor educatieve en andere steun voor deze kinderen. Raja ontving voor zijn sociale
werk onlangs een onderscheiding; the CavinKare Ability Award for Eminence 2016.
Kanthari in de media:
In de afgelopen maanden werden verscheidene artikelen over kanthari gepubliceerd, hier een
selectie:
- Een artikel over architectuur van de kanthari campus in Unbind
- Een artikel op de Forbes website
- De Deccan Chronicle, een van de grotere kranten in India publiceerde ook een artikel.
- Wij zijn altijd op zoek naar potentiële kanthari deelnemers. Hier een artikel gepubliceerd
door intrepid
- RADIO: Luister naar een interview dat we begin maart bij Radio Vatican hebben gegeven.
talks:
- We waren uitgenodigd om in de bekende Mahatma Gandhi University in Kottayam een speciale
lezing over "sociaal leiderschap vanuit de marges van de samenleving" te geven.
- Op 8 maart, internationale vrouwendag hebben we in het Vaticaan een presentatie gegeven; video.
- Op 12 maart hebben we allebei een aparte TEDx Talk gedaan bij TEDxYouthMAASTRICHT.
- Ook hebben we verschillende boeklezingen van Sabriyes boek `die Traumwerkstatt von Kerala, die
Welt veraendern - das kann man lernen` (Vrij vertaald: De droomfabriek van Kerala – de wereld
veranderen, dat kun je leren.’) in Zurich, Basel, Steinmaur (Switzerland) en in Hochheim and
Offenbach (Germany) gepresenteerd.
Erkenning
De documentaire "kanthari: change from within" werd bekroond met de Dodie Spittal award op het
15e “Picture this Filmfestival” in Calgary. Hier de mening van de Jury: "krachtig en emotioneel,
prachtige cinematografie en dynamische editing. Deze film is een perfect voorbeeld van een
belangrijke bijdrage aan de randgroepen. Zoals de titel het al zo treffend zegt, deze film portretteert
de beste soort verandering: namelijk veranderen van binnenuit. Dit geeft hoop op een betere
toekomst!". Bekijk de trailer hier.

Beste vrienden,
Namens al onze deelnemers willen wij iedereen van harte bedanken voor de voortdurende steun.
Ook zeggen we dank voor het delen van deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten,
Het gehele kanthari team, paul en sabriye
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org

Tomasz Kozakiewicz ontvangt Dodie Spittal award

KR Raja Cavincare mogelijkheid award

