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Kwartaalbericht 1-2020 

 

„Iedereen heeft twee levens. Het tweede begint op het moment dat je beseft dat je er 
maar één hebt.“ – Confucius.   
Dit citaat krijgt door de Corona crisis (een nieuw) momentum.  
Sabriye en ik zijn in Kerala, India waar er, sinds 25-03-2020 een 21 dagen lange nationale 
lockdown is ingegaan die 1,3 Miljard mensen treft. Wat voor ons meteen opvalt: we horen en zien 
geen vliegtuigen meer, het gehele vluchtverkeer (internationaal en nationaal) is stilgelegd. Ook 
het complete openbare vervoer, treinen, metro, bussen, ligt stil. Het is een onwerkelijke situatie.  
 
Dagelijks zijn we in contact met vele van de 226 kanthari alumni die in 48 verschillende landen 
wereldwijd zich voor sociale doelen inzetten, en guess what, er is maar 1 gespreksthema: Corona. 
Corona kent geen grenzen, het is in Europa, Azie, Afrika, Zuid-, Centraal- en Noord-Amerika, 
Australie, ja, zelfs op kleine eilanden in de Stille Oceaan. De kantharis, die door lockdowns veelal 
hun reguliere activiteiten neer moe(s)ten leggen, zijn nu op verschillende Corona gerelateerde 
vlakken aktief: 
 
Faruk Musema uit Gulu, Noord Uganda is begonnen om gehoorlozen in zijn gemeenschap met de 
WHO veiligheidsvoorschriften om Corona tegen te gaan, vertrouwd te maken.  
 
Robert Malunda is blind, leeft in een sloppenwijk in Bulawayo in Zimbabwe waar hij blinden traint 
in mobiliteit, orienterings technieken en IT. Hij moest lachen om de aanbevelingen van de WHO, 
"meerdere keren per dag 20 seconden handen wassen met zeep".. hoe moeten wij dat doen? we 
hebben niet alleen gebrek aan water, maar zeep is een luxe, die zich hier amper iemand kan 
veroorloven. 
 
Akhilesh, die met zijn organisatie Planet Rakshak het e-waste probleem aanpakt, leeft in de Sanjay 
slums in Delhi. in deze relatief kleine slum wonen 50000 mensen. Social distancing? hoe moet dat 
hier werken? ik woon met twee broers op 14 vierkante meter. en dan hebben wij het nog 'ruim'. Er 
zijn families met 8 kinderen die eenzelfde ruimte moeten delen. 
 
Marlyse is een kanthari uit Cameroon. Sinds vele Jaren is er een burger oorlog gaande tussen de 
Franstalige en Engels talige bevolking. Goed nieuws is dat door Corona de gevechten hebben 
afgenomen. Nu licht de focus op een gemeenschappelijke vijand. In een telefoon gesprek vertelde 
Marlyse dat ze zich in zelf-isolutie heeft begeven, dit keer niet om kogels te ontwijken maar om 
mogelijke besmetting van het Corona virus tegen te gaan.  
 

Sadhana geeft les in handen wassen in een afgelegen dorp in Odisha, India in tijden van Corona 
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Hier in Kerala hebben de start van de nieuwe cursus die in mei zou beginnen, uitgesteld, nieuwe 
datum onbekend. We kunnen pas starten als veiligheid voor iedereen gegarandeerd kan worden. 
 
Het wordt echter in de komende weken kritiek. Ongeveer 170 miljoen dag-loners in India 
verdienen anderhalve tot twee Euro per dag. Door de lockdown moeten ze thuisblijven, geen 
werk, geen geld, en dus geen eten! Dat is momenteel hun realiteit. De overheid helpt waar ze kan, 
maar het aantal mensen dat nu hulp nodig heeft  is onvoorstelbaar. De werkeloze dagloners 
maken zich niet zo druk over het Corona virus, ze hebben meer angst om te sterven door gebrek 
aan voedsel.  
De wereld staat letterlijk op zijn kop.  
 
We gebruiken de 21 dagen lockdown om iedere dag korte berichten over de Corona-Crisis het 
dagelijks leven van kantharis beinvloed, te publiceren. We hebben posts met videos op 
www.facebook.com/kantharis en een blog https://www.kanthari.de/medien/coronablog/ 
(Duits) en https://www.kanthari.org/coronablog/ (Engels). 
 
U heeft het al gezien, dit kwartaalbericht is anders dan gebruikelijk. Waarom? Omdat we 
plotseling in een andere werkelijkheid zijn beland. Ons team is hard aan het werk om fondsen te 
werven zodat we kanthari change makers die zich nu focuseren op activiteiten om de verspreiding 
van het Corona Virus tegen te gaan, en diegenen, die in existentiele nood zijn geraakt zo snel 
mogelijk hulp te bieden. Wij weten, dat de situatie in Nederland zeer ernstig is, maar we willen u 
toch vragen, om ons te helpen.  
Elk bedrag helpt. U kunt hier doneren HARTELIJK DANK! 
 
“Iedereen heeft twee levens. Het tweede begint op het moment dat je beseft dat je er maar één 
hebt.“  
Het is nu de tijd om na te denken wat we met dat enige leven dat we hebben, allemaal kunnen en 
willen doen. Hoe kunnen we samen een meer gerechte wereld creëren, een ‚world 2.0‘, een 
wereld waarin IEDEREEN meetelt! 
 
 
Hartelijk dank voor alle ondersteuning en voor het delen van deze nieuwsbrief met familie, vrienden en 
kennissen. Wij wensen iederen heel erg veel sterkte en positiviteit en we hopen dat deze crisis snel 
genoeg voorbij mag zijn.  
Met hartelijke groeten uit Kerala, India,  
 
het hele kanthari team, Sabriye en Paul 
 

 
BWB-kanthari ondersteunen? Dat kan hier – Hartelijk Dank!  

  www.Facebook.com/kantharis  -  www.kanthari.nl – www.kanthari.org 

Afstand houden in India! De Corona Crisis is overall, ook in Zimbabwe. 
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