Kwartaalbericht 1-2018
Wereldwijd heeft het jaar 2018 een vrij turbulente start gehad. Met alle onrust waar veel mensen mee te
maken hebben, is het goed om te weten dat er weer een groep kantharis naar huis is teruggekeerd om
een positieve impact te in hun gemeenschap te realizeren.

De ‘sprong’
"Rennen, springen en zwemmen" dit is de titel van act 5, en dit is het begin van de toekomst van de
deelnemer. Terugdenkend aan December, dan herinneren we ons dat tranen en geluk hand in hand
gingen. Tranen omdat we afscheid moesten nemen van de 23 deelnemers met wie we al 7 maanden
intensief haddenn gewerkt. Geluk, omdat deze kantharis naar huis terugkeerden om hun sociale projecten
te starten.
De start-up fase is een erg spannende en intensieve tijd; de juiste bestuursleden moeten worden
gevonden, een constitutie voor de organisatie moet worden opgesteld, registratie moet worden
geregeld, een kantoor moet worden ingericht, interactie met toekomstige begunstigden, ontwikkeling
van Curriculum, starten van training, de media informeren, website updaten en, natuurlijk, heel belangrijk,
fondsen werven. Aangezien de meeste van onze deelnemers broodverdieners in hun gezin zijn, zorgt
kanthari voor een financiële start-up ondersteuning wat waardoor ze voldoende tijd hebben om de juiste
supporters en toekomstige partners intensief te zoeken en te benaderen. Gedurende 5 maanden
ontvangn de kantharis niet alleen een stipend maar ook mentor support. Als voorwaarde geldt dat
stichtingen en individuele donoren proactief worden benaderd. Tot nu toe zijn alle deelnemers begonnen
met de bovengenoemde taken en we zijn overtuigd dat de projekten voor vele mensen aan de rand van
de gemeenschap een positieve impact zullen hebben.
De “Dream speeches van de 2017 kanthari deelnemers zijn te zien en te horen op het kanthariTV-kanaal
Hier enkele voorbeelden van projecten die door 2017 kanthari-deelnemers zijn gestart:

Thailand:

De oprichters van Happy Hub, Phorntip Limpichaisopon, Hypper, Pannavat Veeraburinon en PakDone,
Manita Vivatsethachai, waren te gast in DJ Sangiem’s radioprogramma. Het was een goede gelegenheid
om de luisteraars hun doelen uit te leggen: Happy Hub ziet een Bangkok waar gemarginaliseerde mensen
uit Chumchons (sloppenwijken) sociale ongelijkheid en armoede
overwinnen en een beter, gezond en vervuld leven kunnen leiden. - Hypper biedt een vriendelijke en meer
kansrijke omgeving voor kinderen en tieners met ADHD. En Pakdone creëert een ilieuvreindelijk alternatief
afvalbeheersysteem dat wordt aangedreven door de mensen voor de mensen.

Nigeria: Durian – Tony Joy

"Stel je een ruimte voor waarin kinderen in plattelandsgemeenschappen samenkomen om te leren lezen,
schrijven en om ‘afval’ in muziek instrumenten te verandern. Stel je een 9-jarige jongen voor die op een
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drumstel speelt gemaak van jerrycans! Elke zaterdag ontmoeten Tony Joy en haar team kinderen van de
Imafon-gemeenschap, een vergeten dorpgemeenschap. De kinderen van arme boerengezinnen kunnen in
de ‘maker-space’ hun creativiteit te verkennen.
De droom van Durian is om gemotiveerde dorpgemeenschappen te zien die hun lokaal beschikbare
middelen transformeren tot produkten. Een van de manieren om dit te bereiken, is door de kinderen te
betrekken en toekomstige leiders en ondernemers te detecteren.

Lebanon: Mesewat (deel wat je hebt) – Rahel Zageye

Rahel Zageye was 18 jaar oud toen ze Ethiopië verliet om werk te zoeken in het Midden-Oosten. Ze wist
niet dat deze reis een vreselijke nachtmerrie zou worden. Als een hulp in de huishouding werd ze
geconfronteerd met uitbuiting, vernedering, fysiek geweld, verraad en zelfs verkrachting. Rahel heeft
echter nooit opgegeven. Haar ervaringen transformeerde ze in een film die jonge vrouwen moet
waarschuwen voor de gevaren. Haar organisatie Mesewat zorgt voor huishoud-hulpen in Lebanon die
juridische of psychologische ondersteuning nodig hebben. In veel gevallen wortd hen de meest
elementaire mensen-rechten ontzegd; hun paspoorten worden afgepakt en salarissen worden vaak niet
betaald. In februari organiseerde Mesewat een picknick in de bergen. 150 huishoudhulpen uit Ethiopie,
Bangladesh en India reisden de besneeuwde bergen van Lebanon in waar ze samen in een lekkere maaltijd
kookten en genoten om even weg te zijn van de dagelijkse uitdagingen.

De tiende generatie

Het lijkt net gisteren, toen we de eerste deelnemers op onze campus verwelkomden. We herinneren ons
dat we het auditorium binnenliepen dat gevuld werd met een hartelijk gelach. De eerste arrivals waren
Julius en Eric uit Ghana in sjieke pakken en gepoetste schoenen en Hussni uit Saoedi-Arabië in een sjeikoutfit. Inmiddels hebben al negen generaties de kanthari-reis meegemaakt en dit jaar hebben we een
jubileum te vieren, de tiende generatie!
Tot nu toe hebben we meer dan 300 aanmeldingen ontvangen uit meer dan 50 landen. Aangezien het
meten van succes niet het aantal mensen is dat we opleiden maar het aantal deelnemers dat projecten
start, moeten we de meest geschikte aanvragers selecteren. Het is gepland om de komende cursus met
22 tot 25 deelnemers in Mei te starten.

Alumnis in action
Nepal: prayatna nepal, Sarita Lamichhane

Sarita, een kanthari uit 2014, zelf blind, begon een organisatie die zich richt op de empowerment van
blinde en slechtziende vrouwen. Omdat Sarita zelf veel intimidatie en discriminatie heeft ervaren, wil ze
haar lotgenoten in staat stellen terug te vechten. Daarom heeft Prayatna Nepal een vijfdaagse ‘Fight Back’
training georganiseerd voor vrouwen met een visuele beperking. Het doel van de training is het
verminderen van risico op seksueel geweld door hun mentale, vocale en fysieke vaardigheden te sterken.
De cursisten leerden hoe ze zones met een hoog risico konden identificeren, hoe ze met angst om kunnen
gaan, hoe ze hun stem als wapen kunnen inzetten, verschillende preventie- en mitigatiestrategieën tegen
seksuele intimidatie en zelfverdedigingstechnieken. Ze leerden o.a. ook hoe ze hun witte stok als een
geïmproviseerd wapen kunnen gebruiken.

India: Global Network for Equality - GNE – Raja KR

"Het is gemakkelijker om sterke kinderen op te bouwen dan gebroken mannen te repareren." - Raja KR.
Raja, een 2011 kanthari werkt al meer dan 5 jaar aan een unieke taak waar velen voor terug zouden
deinzen. Hij werd een woordvoerder van kinderen van wie de moeders door de vaders vermoord zijn. De
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Sabriye ontvangt de “Empowering Queen Award”

KNOCK India Meeting

echte slachtoffers zijn de kinderen die beide ouders hebben verloren en daardoor worden gestigmatiseerd
door hun omgeving. Zraja’s voornaamste doel is het verlagen van de ‘re-offending rate’ in India. Raja werkt
zowel met kinderen van gevangenen als met de gevangenen zelf om een betere toekomst voor elk van
hen te bieden. Lees meer over zijn geweldige werk op: http://gnequality.org/

India: Yurt on wheels – John Peter

John Peter, oprichter van Yurt on wheels, werkt met kinderen van de nomadische en gemarginaliseerde
Narikuravar-gemeenschap. John is actief betrokken in de gemeenschap en brengt positieve veranderingen
teweeg in het leven van vele kinderen. Verschillende interactieve activiteiten in zijn ‘na-schoolse
programma’ verlagen het aantal vroegtijdige schoolverlaters en moedigen meisjes aan hun studie voort te
zetten nadat ze hun puberteit hebben bereikt waardoor kinderhuwelijken worden voorkomen.

Kameroen: Enkindle Cameroon - Teh Francis

De visie van Teh Francie is een Kameroen waar vrouwen op het platteland beroemd zijn omdat ze
financieel onafhankelijk zijn en voor het oplossen van hun eigen problemen. Door 'hands-on' trainingen
verwierven de vrouwen vaardigheden zoals haarbehandeling/knippen, maatwerk, breien, marketing,
kleding ontwerp en het gebruik van een computer. Op 6 januari 2018 werd de computer cursus met de
uitreiking van diplomas afgesloten. Benadeelde jonge alleenstaande moeders werden door
afgestudeerden opgeleid. donoren en sommigen staan klaar om de oprichting van individuele bedrijven
te financieren.

Alumni netwerk

In Maart vonden op drie locaties, Oost-Afrika, Zuid-Afrika/Zimbabwe en in India treffen van kanthari alumni
plaats. Alumni van 9 verschillende generaties kwamen bijeen om kennis/ervaringen uit te wisselen,
manieren om uitdagingen te overwinnen en samenwerkingsactiviteiten te bespreken. In alle drie
bijeenkomsten ontmoetten vele alumni elkaar pas voor de eerste keer, maar de ervaringen in kanthari en
de stappen die gezet zijn om eigen projekten op te bouwen schept een goede band met een groep die
niet alleen in grote dromen gelooft maar deze daadwerkelijk in een positieve sociale verandering
omzetten.

Center for Innovation in Science and Social Action (CISSA) tref in kanthari campus

kanthari bood het gebruik van de campus aan CISSA India aan voor een ontmoeting met wetenschappers,
sociale activisten en lokale boeren. Het doel: Een discussie en aktie plan voor mogelijke manieren om het
Vellayani-meer te behouden. Deze vergadering, onderdeel van het World wetland day-programma, werd
geleid door Dr. P.Hari Narayanan, Senior Scientist KSCSTE en ingewijd door de president van Kalliyoor
Grama Panchayath Smt Jaya Lakshmi. kanthari ondersteunt alle inspanningen om de wetlands en het
Vellayani meer te beschermen.

Vernieuwen en restaureren

Aan het begin van elk jaar steken we het curriculum, de campus en verscheidene faciliteiten een nieuw
'jasje'. Via een intensieve studie van evaluaties en feedback werd besloteen een aantal kleine en ook
enkele grotere veranderingen in ‘The Journey in five Acts’ aan te brengen. De derde Act zal volledig
worden vernieuwd. Dit jaar gaan de deelnemers hun dromen tijdens een publieksevenement met
interactieve stands in Trivandrum tentoonstellen. Momenteel vinden er verschillende renoverings
aktiveiteiten plaats; De filter van de greywater-zuiveringsinstallatie is vernieuwd. - Momenteel wordt direkt
naast de eenden- en visvijver een ‘bamboe-grove’ gecreëerd. Deze ruimte, omringd door water, heeft

Page 3 of 4

naast een geweldige blik op het meer ook een verfrissende bries en het is stil genoeg om als een ‘buitenklaslokaal’ te dienen. Over een paar weken zal de geur van versgebakken brood de campus verrijken.
Een Aanbouw aan de keuken zal functioneren als een bakkerij. Jibin, onze nieuwe chef-kok, is een
getrainde bakker die binnenkort gezond(e) broodjes/brood gaat bakken.

Onderscheiding:

Tijdens de DISHA Career Queen Summit 2018 in Cochin ontving de bekende actrice Parvathy de ‘Bold and
Beautiful Queen Award’. Sabriye werd geëerd met de "Empowering Queen Award".
- Het kanthari-team feliciteert Sristi KC uit Nepal, (kanthari graduate 2012), met de 'WOW Women
Achievers award 2018' in de ‘social activism’ categorie.

kanthari in de media

- 03-03-2018 Artikel in the Deccan Herald met titel: Sea Change
- Een artikel met meerdere pagina's (in Malayalam) werd in februari gepubliceerd in het Mathrubhumitijdschrift.

Presentaties/talks:

04-02-2018 "De dingen die ik in mijn hoofd zie" was het onderwerp van een speech tijdens het
Mathrubhumi International Festival of Letters. Voor een zeer geïnteresseerd publiek vertelden we over de
ontstaansgeschiedenis van Braille Zonder Grenzen en kanthari. De presentatie werd geïllustreerd met
verschillende korte films en een fragment uit Sabriyes boek "My Path Leads To Tibet".
24-02-2018 De Travancore National School, een school voor moeilijk lerende kinderen, vierde de 'Passing
the light of learning' ceremonie. De school had ons uitgenodigd de leerlingen bekend te maken met de
‘droom-fabriek’ idee, en dat er voldoende tijd en goed nagedacht moet worden om de belangrijkste vraag
in het leven “Wat wil ik?” te beantwoorden. Iemand die een beroep met zijn hart heeft geselecteerd hoeft
geen dag in het leven meer te ‘werken’.
25-02-2018 Helping Hands, een organisatie die werkt voor het welzijn van autistische en gehandicapte
kinderen, had een Barrier Free International Kite Festival op het strand van Kovalam georganiseerd. Maar
liefst 400 kinderen, jongeren en volwassenen ervoeren de vreugde van het oplaten van vliegers op het
strand. 'S Avonds werd het publiek toegesproken door a.o. Shashi Tharoor, Nipun Malhotra, Madhusudan
Srinivasan, en door ons.
03-03-2018 Niveditha Nair, een student van het Sree Chitra Tirunal college, nodigde Sabriye uit om over
de rol van vrouwen in de maatschappij te spreken. Sabriye sprak over dromen, avontuur en het nemen van
risico's. Om dit te demonstreren werd een korte video getoond over Amrita Gyawali, een kanthari uit
Nepal. Bekijk deze inspirerende video hier
03-MAR-2018: Ik werd uitgenodigd om een key-note speech te houden tijdens de Internationale
Conferentie over Ondernemerschap en Technologie (I-CET 2018) in Hyderabad.
04-MAR-2018: als fans van de Architectuur en filosofie van Laurie Baker, sprak Sabriye tijdens de centenary
herdenkingsdag conferentie van de bekende architect Laurie Baker in Trivandrum.

Beste vrienden en supporters en partners,
de tiende kanthari leiderschapstraining begint binnenkort. We zijn iedereen die het mogelijk heeft
gemaakt om tot dit punt te komen buitengewoon dankbaar.
Namens al onze deelnemers en collega's, zeggen wij HARTELIJK DANK voor uw voortdurende
interesse en steun.
We danken u ook voor het delen van deze nieuwsbrief binnen uw netwerk.
We wensen u een mooie lente!
Met vele vriendelijke groeten, Het hele kanthari-team, sabriye en paul
Wilt u het werk van kanthari ondersteunen?
Dat kan hier – HARTELIJK DANK!
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org
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