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Kwartaalsbericht 1-2017 

 
start-ups  
In december 2016 keerden de 19 deelnemers terug naar huis om daar hun sociale initiatieven 
op te starten. Het vinden van bestuursleden, het creëren van policies, registratie van de 
organisatie, inrichting van een buro, contact met de doelgroep, Curriculum ontwikkeling van 
training en opleidingen en natuurlijk erg belangrijk, het werven van fondsen zijn uitdagende 
taken. Om de deelnemers daarbij te ondersteunen geeft kanthari gedurednde de eerste 5 
maanden start-up support. Deze ondersteuning bestaat uit een maandelijkse financiele bijdrage 
en mentorship support.  Ondanks de vele uitdagingen hebben verschillende deelnemers hun 
organisatie laten registreren en zijn ze gestart met dagelijkse activiteiten die hun doelgroepen 
enorm ten goede komen. 

Selektie 
De volgende kanthari cursus gaat in mei 2017 van start. Voor de komende cursus hebben we 
meer dan 300 aanmeldingen uit 50 plus-landen ontvangen. Omdat we succes niet meten aan 
het aantal mensen die we opleiden, maar het aantal deelnemers die projecten starten, is er een 
een strenge selectie. Om kwaliteit te waarborgen, starten we de cursus met ongeveer 25 
deelnemers. 

Updates van kanthari graduates 
Nepal: prayatna nepal, Sarita Lamichhane: Sarita was de gastvrouw van het Women of the World 
- Kathmandu evenement! WOW-Kathmandu brengt vrouwen en meisjes, mannen en jongens 
samen met als doel meer gender-gelijkheid in Kathmandu en in Nepal te creëren. Sarita is een 
blinde activist en de founder of Prayatna Nepal. 
Hongarije: Artman - Shall We Dance ?, Tamas Barko .  
Tamas maakt gebruik van kunst om mensen die gehandicapt zijn te empoweren. Voor zijn werk 
werd hij beeerd met de Gouden Bel. Hij schreef: “Ik heb mijn eerste gouden Bel award in 2005 
mogen ontvangen voor mijn harp-spel. Elf jaar later kreeg ik de gouden Belprijs voor life-
achievement. Mijn conclusie; hoe meer je waardering uitspreekt ten opzichte van anderen, des 
te meer je het waardering mag ontvangen. Ik ben er zeker van dat ik deze prijs niet zonder 
kanthari’s training zou hebben gekregen. Mijn deviezen: geduld, aanmoediging en vertrouwen. 
Vier jaar geleden geloofde ik niet dat ik een paarse kanthari ben die sociale verandering teweeg 
kan brengen met kunst als instrument. Ik dank u allen voor uw steun”, Tamas Barko. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prayatnanepal.org/
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India: Project DEFY, Abhijit Sinha. Abhijit Sinha creëert zogenaamde “nooks”, scholen zonder 
leraren. Kate Robinson's organisatie HundrED heeft Project DEFY gekozen als 1 van de honderd 
innovatieve onderwijs methodes wereldwijd! Proficiat aan het Project-DEFY Team! Meer hier.  
Ghana, Guzakuza, Nana Adjoa Sifa.  
Nana creeert een mindset-change door landbouw als alternatieve carrière te promoten voor 
jonge afgestudeerde vrouwen in Ghana. Nana maakt agropreneurship hip! Ze zegt dat het werk 
van een boer net zo belangrijk is als dat van een arts of een advocaat. Guzakuza wil 
werkeloosheid onder afgestudeerden, voedselonzekerheid en armoede bestrijden; video  
India, Aravans, Parthasarathy.  
K. Parthasarathy, oprichter van Aravans organiseerde een sensibiliserings-programma inzake 
gelijke behandeling voor mensen in de LBGTQI community. 57 ouders en 13 leraren namen deel 
aan het programma dat plaats vond in het publieke Gymnasium in Palavanatham, Virudhunagar. 
Aravans zet zich in voor de rechten van de LGBTQI gemeenschap zodat zij volwaardig deel 
kunnen nemen in de samenleving. 
Nigeria, L.E.A.D. Transformatie Initiative, Femi Titilayo 
L.E.A.D.'s missie is om middelbare school afgangers te motiveren verder te studeren. Femi 
Titilayo maakte gebruik van de “World Forest day” om bomen te planten in een van de 
middelbare scholen Akure en tegelijkertijd “agromotivation” te promoten. Ook werd een begin 
gemaakt met de Innovation Experience Universiteit programma met als thema “Organic Food 
For Students by students”. 
India, Sristi Village, Karthik 
Karthik heeft voor 2017 drie doelen; “1. Wij streven ernaar om 100% van de groenten voor Sristi 
Village zelf aan te bouwen. 2. Waterbeheer: Door middel van een beter water management 
willen we elke druppel water op ons land op zijn best gebruiken. 3. We willen drie eco-
vriendelijke en kost-effectieve gebouwen bouwen; een school en beroepsopleiding centrum, een 
woongebouw voor onze bewoners en een multi-functioneel gebouw voor keuken en een hal die 
voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.” Karthik bezocht kanthari om ideeen 
omrtrent eco-vriendelijke bouw te verzamelen. 
 
MAD kamp 2017 
Ook dit jaar vondt er een MAD - Make A Difference Dream Camp plaats. Deze keer voor 54 
kansarme kinderen uit Trivandrum. Ze genoten van een weekend in de kanthari campus, van 
verschillende persoonlijkheids-building oefeningen en tal van andere leuke activiteiten. De MAD 
vrijwilligers hadden voor een erg gevarieerd en leerrijk programma gezorgd. 
 
Workshop voor Pearl Academy studenten 
Architect studenten van de gerenommeerde Pearl Academy Noida bezochten kanthari voor een 
workshop over milieuvriendelijk design. Tijdens een aantal sessies werd de verbinding tussen de 
bouwsector en de opwarming van de aarde besproken.  In groepen werd gediscuteerd over  

  

http://www.projectdefy.org/
https://hundred.org/news/the-first-ten-global-innovations-project-defy
https://www.youtube.com/watch?v=j4STMV-72kI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/aravantrust
http://www.leadinitiativeng.org/
https://soulfulexploration.wordpress.com/2017/03/21/inspire-sristi-village-india/
https://www.facebook.com/makeadiff/
https://www.facebook.com/pearlnoidaofficial/
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methodes en technieken die oplossingen voor een duurzame toekomst bieden. Tijdens een 
campus tour werden alle efficiente en milieuvriendelijke technieken getoond. Sejal Aggarwal, 
een van de deelnemers’ zei "We moeten meer samen werken om een betere en duurzamere 
toekomst te bouwen”.  

Workshop voor studenten Sociale Wetenschappen van Loyola College 
Studenten van het Loyola Social Sciences college bezochten kanhari voor een workshop met het 
thema “Walk with a scholar”. Het doel; Ervaringen van social changemakers te ervaren.  Wat 
drijft hen? Hoe ziet een typische dag eruit? Welke verantwoordelijkheden heeft een  oprichter? 
Welke uitdagingen zijn er, maar ook welke successen. Anoop Krishnan, 2e jaar Journalistiek en 
Massa comm student; "Ik heb genoten van de workshop. kanthari probeert de situatie van 
sociaal en economisch gemarginaliseerde mensen te verbeteren. Ik wil me na het beeindigen 
van mijn studie voor kanthari inzetten.” 

Onderhoud en bouw 
Tijdens de eerste maanden van elk jaar wordt de campus opgeknapt en ‘verzorgd’. Dit jaar 
werden ook enkele nieuwe items toegevoegd, bijvoorbeeld: Het Eenden ‘paleis’ met vijver werd 
afgerond en 20 eenden leggen nu dagelijks gezonde ‘duck-eggs’. Een pomp werd geïnstalleerd 
waardoor meer zuurstof in de visvijver voor een gezondere leefomgeving voor de vissen zorgt. 
Een pad door de eco-vriendelijke tuin werde aangelegd, zodat iedereen kan genieten van een 
‘walk in the park’. 
 
Curriculum ontwikkelings workshop 
In februari werd de jaarlijkse Curriculum review / preview-en ontwikkelings workshop gehouden. 
Gedurende drie dagen heeft het hele kanthari team hard gewerkt om het feedback dat foor de 
deelnemers en katalysatoren te evalueren. Ook dit jaar werden een aantal aanpassingen 
gemaakt om aan de wensen en behoeften van de deelnemers te voldoen. Op de derde dag van 
de vergadering werd het admin team ook inbegrepen. De jaarlijkse bijeenkomst werd afgesloten 
met een 360 degrees feedback sessie en een gezamelijke maaltijd in een traditioneel ‘Dosa’ 
restaurant.  

Jaarlijkse Team-Building trip 
één keer per jaar vindt de traditionele kanthari teambuilding trip plaats. Dit jaar was een  bekend 
waterpark in Kanyakumari de reis bestemming! In het park werden eerst een aantal ‘droge’ 
groeps activiteiten  voordat na de lunch de grote ‘splash attracties’ werden ‘veroverd’. Na een 
leuke dag werd het meest zuidelijke puntje van India ook nog kort bezocht waarna het team 
zich weer op de terugweg naar Trivandrum begaf. 

 

 
Studenten 
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kanthari in de media 
Een krantenartikel (in het Duits) over het leven Sabriye Tenberken als een blinde persoon werd 
gepubliceerd in het de ‘Wiesbadener Courier’.  
Alle 2016 kanthari Dream Speeches zijn nu te zien en te horen op kanthariTV 

Presentaties: 
Februari: Sabriye en Paul waren ter gelegenheid van de Nationale Dag van de Wetenschap 2017 
door C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing) uitgenodigd voor een key-note 
speech. De speech ging over het belang, alsmede de beperkingen van technologie. De  
belangrijkste boodschap die werd gedeeld; Zelf-vertrouwen en vaardigheden komen op de 
eerste plaats. Technische hulpmiddelen dienen als aanvulling voor een zelf-integratie proces op 
scholen en in de samenleving. 

Maart: European Business School; Sabriye en Paul namen deel aan een 4 daagse workshop die 
door Dr. Andreas Heinecke, oprichter van “Dialogue in the Dark” aan de European Business 
School in de buurt van Frankfurt was georganiseerd. De studenten van de business school kregen 
een unieke kans om meer te weten te komen over sociale change makers. 

 
 
Beste vrienden en supporters, 

ons werk zou niet mogelijk zijn zonder uw hulp.  
Namens al onze deelnemers, zeggen wij daarom hartelijk dank voor uw voortdurende steun.  
Ook willen we iedereen bedanken voor het delen van deze nieuwsbrief.  
Wij wensen iedereen een prachtig voorjaar.  

Met vele vriendelijke groeten, 

het hele kanthari team, sabriye en paul 

 

Wilt u het werk van kanthari middels een donatie ondersteunen?  
Dat kan hier – HARTELIJK DANK! 

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

 

 

http://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/rheingau/oestrich-Winkel/sabriye-tenberken-erzaehlt-studenten-der-ebs-aus-ihrem-leben-als-blinde_17742182.htm
https://www.youtube.com/user/kanthariTV/videos
http://www.doelvoorogen.nl/donaties.html
http://www.facebook.com/kantharis
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org
https://www.youtube.com/user/kanthariTV/videos

