Kwartaalbericht 1-2019
Beste vrienden en supporters van kanthari,
Het is weer zover, April is gekomen en dus is het tijd voor het eerste kwartaalsbericht van 2019.
Elk jaar, van begin januari tot eind april is het behoorlijk stil op de kanthari-campus. De geluiden van
vogels, honden, kikkers en springende vissen breken deze stilte. Dit jaar is dit echter anders: We
hebben de campus beschikbaar gemaakt voor verschillende activiteiten. Zo heeft de organisatie
Make a difference (MAD) twee summer camps voor kinderen van kansarme families gehouden. Ook
hebben we ondersteuning verleend aan een zesdaags programma voor blinden, doven en lichamelijk
gehandicapten. Hiervoor is een concept ontwikkeld in samenwerking met de Kerala Development
and Innovation Strategy Council, (K-DISC) and NISH (National Institute for Speech and Hearing). Het
programma is uitgevoerd door een team van NISH- en kantari-katalysatoren en vele vrijwilligers. Het
gaat erom jonge mensen met een handicap uit hun comfortzone te lokken en hen kennis te laten
maken met iets nieuws en avontuurlijks. Ze leren dat ze niet alleen als behoeftig worden beschouwd,
maar ook actief aan hun omgeving kunnen bijdragen. Deze verandering in houding is niet altijd
gemakkelijk omdat ouders erg behoedend en veelal ook conservatief zijn. Vele deelnemers aan het
Courageous-programma worden voor de eerste keer met verantwoordelijkheid geconfronteerd.
Delen van het curriculum dat we hebben ontwikkeld voor het ‘Adventure Camp for the Blind’ zijn hier
voor het eerst gebruikt en getest.
De sprong
Het kanthari-curriculum heeft de naam "A Journey in five Acts". De eerste 4 acts vinden plaats in de in
India en heeft als hoogtepunt het kanthari TALKS event. Tijdens dit evenement deelden alle
deelnemers hun persoonlijke geschiedenis en presenteerden ze welke verandering zij in hun
gemeenschap willen realiseren. De “Dream Speeches” van de 2018 deelnemers zijn te zien op het
kanthariTV Youtube kanaal. Na een afsluitings-ceremonie in December keerden de deelnemers terug
naar huis voor de start van act 5. Dat is een grote sprong omdat nu het geleerde in de praktijk
omgezet moet worden. Gedurende 5 maanden hebben de deelnemers de mogelijkheid om
ondersteund te worden door middel van mentorschap en een beurs.
Updates van projecten van 2018 deelnemers:
Kenia: WA-WA - Cavin Odera
Toen Cavins ouders en oudste zus stierven aan HIV / AIDS, werd hij bespot en gediscrimineerd. Deze
ervaring leidde uiteindelijk tot zijn passie om jonge vrouwen op te leiden zodat zij een duurzaam
levensonderhoud kunnen verdienen zonder het slachtoffer te worden van "sex for fish", een praktijk
die veel voorkomt rond om het Victoriameer. Zijn organisatie WA-WA pleit voor vrouwen, zodat ze
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financieel onafhankelijk kunnen worden om een eind te maken aan seks voor vis. Meer details over
WA-WA zijn te vinden op: http://www.wa-wakenya.org/
Oeganda: WEYE - Brian Kakembo
Brian startte WEYE - Waste to Energy Youth Project om gezinnen met een laag inkomen toegang te
geven tot schone energie om te koken en om de jeugdwerkloosheid in Oeganda aan te pakken.
Jongeren worden getrained om briketten uit organisch afval te produceren. Deze vervangen het
gebruik van hout en houtskool. Ook leren de deelnemers ondernemersvaardigheden zodat ze hun
produkten op een goede manier kunnen verhandelen. Meer info op https://www.weyeug.com/
Updates van projecten van voormalige deelnemers
India - Sadhan - Sadhana:
Het hebben van tegenspoed kan potentieel tot een bron van energie en vastberadenheid leiden. Lees
over Sadhana’s levensloop hoe zij haar lot heeft overwonnen en hoe ze dit pad gebruikte om
honderden vrouwen te helpen die voor dezelfde uitdagingen stonden. Sadhana werd verkracht door
de broer van haar beste vriend en werd gedwongen met de verkrachter te trouwen. Na een lange en
moeilijke weg waarin Sadhana met huiselijk geweld werd geconfronteerd, brak ze eindelijk los en
begon ze aan een reis van hoop. Lees er hier alles over.
Tanzania: ambakofi - Gumbo Majubwa
Zes maanden na de oprichting heeft ambakofi een goede start gemaakt met de herbebossing in twee
dorpen in het Bagamoyo District en vijf dorpen in het Pangani District. Vele vrijwilligers ondersteunden de aktie en inmiddels zijn er al meer dan12.000 mangroven geplant. De weersomstandigheden zijn echter zorgwekkend; veel zon, hitte en heel weinig regen. Mensen realiseren zich nu meer
en meer dat mileuproblemen, mensen-problemen zijn. Het is eenvoudig en duidelijk; bossen spelen
een belangrijke rol toekomstige survival van onze planeet. In beide agroforest projecten verwacht
ambakofi tegen het einde van april 2019 meer dan 10.000 fruit- en houtbomen te planten. Ook
bananen, ananas, bamboe, cassave, zonnebloem, moringa, groenten en specerijen zullen worden
geteeld. Ons doel is om het milieu te sparen en het levensonderhoud van onze deelnemers te
verbeteren. Het beoefenen van agroforestry is nodig en het is een duurzame aanpak voor de bossen
en voedselzekerheid. "Meer op https://ambakofi.org/
Red het Vellayani meer
De ‘Save Vellayani Lake-beweging’ leeft. Het is mooi om te zien dat meer vrijwilligers zich inzetten
om het Vellayani meer te redden. Er zullen echter meer mensen en ook een aantal technische
machines nodig zijn om het meer van de exotische soorten die het meer verstikken volledig te
bevrijden. Lees meer in dit artikel
Make a Difference
Dit jaar werden in de kanthari campus twee Make A Difference (MAD) Dream Camps gehouden. De
kinderen die uit kansarme families komen genoten een intensief personality development
programma. Daarnaast vonden vele andere activiteiten plaats die op een holistische ontwikkeling en
relaties met leeftijdsgenoten waren gericht.
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Stories Worth Sharing (SWS) 12 januari 2019
Voor het eerst in de geschiedenis werd ‘Stories Worth Sharing’ voor verhalen-vertellers uit heel Kerala
georganiseerd. Tijdens het 1 dag durende festival werden 20 persoonlijke verhalen met een
geïnteresseerd en enthousiast publiek gedeeld. kanthari's mede-oprichter Sabriye Tenberken deelde
ook haar levensverhaal. Lees meer op StoriesWorthSharing
Residence-bijeenkomst gehouden op de kanthari-campus
Ook deze bijeenkomst was een primeur. Voor de eerste keer vond de jaarlijkse lokale Residence
Association bijeenkomst in de kanthari campus plaats. Deze Residence Association is te vergelijken
met een ‘wijk’ en omvat 250+ families. Aangezien de kanthari campus genoeg ruimte heeft, werd de
vergadering door een record aantal deelnemers bijgewoond.
Vernieuwen, opnieuw uitvoeren en renoveren
Zoals elk jaar gebruiken we de eerste paar maanden om het curriculum bij te werken en de campus
te renoveren. Tijdens een jaarlijkse teamvergadering wordt de vorige cursus en de feedback van de
deelnemers en katalysatoren geëvalueerd en worden eventuele wijzigingen / aanpassingen besloten.
Dit jaar zijn er enkele aanpassingen gedaan met als doel het praktisch leren-proces nog meer te
intensiveren.
Wat betreft onderhoudswerkzaamheden hebben we gewerkt aan schilderwerk, de realisatie van een
nieuw paddle-boat afdak en de installatie van verschillende LED-spotlights die via zonne-energie de
campus s’avonds sfeervol oplichten.
kanthari in de media
08-MAR-2019: Internationale Vrouwendag - Asianet-nieuws berichtte over de levensverhalen van
Tiffany Brar, een blinde voormalige kanthari deelneemster en Sabriye Tenberken. Bekijk de video
19-JAN-2019: Paul sprak over kanthari op de ‘Forging the Assistive Technology Value Chain’
conferentie op de campus van NISH in Trivandrum.

Beste vrienden en supporters en partners,
Het is ongelofelijk hoe de tijd vliegt. De elfde kanthari leiderschapscursus begint binnenkort.
Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder uw voortdurende steun.
Daarom zeggen we namens al onze deelnemers en collega’s HARTELIJK DANK!
We danken u ook voor het delen van deze nieuwsbrief binnen uw netwerk.
We wensen iedereen een mooie lentetijd!
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
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