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Ik heb zelden zo'n stille nacht mee-
gemaakt als in Morewha. Het enige 
wat je hoort is het blub blub van 
kikkers. De kikkers hier klinken ei-
genlijk meer als waterdruppels die 
op een metalen plaat vallen. We 
zaten urenlang onder een drama-
tisch bewolkte hemel, genietend 
van de zeer vreemde natuurgelui-
den en de wat aangenamere tem-
peratuur vergeleken met die in de 
stad. "Kwa uitzicht zou het ook de 
Vooreifel kunnen zijn," zei Paul een 
paar uur eerder toen we aan-
kwamen.  
 
Maar nu zaten we op gammele 
klapstoeltjes rond een metalen 
steiger, geflankeerd door twee 
grote honden, Lion en Tiger, een 
koud biertje voor ons en een 
Roadrunner-kip in een pan boven 
het vuur. Dat maakte duidelijk dat 
we ons wel degelijk in Afrika be-
vonden.  

Beste vrienden en supporters,  
Dit is een kleine inkijk in onze Afri-
ka-reis en een uittreksel uit een 
langer geïllustreerd reisverslag. 
Ongeveer een jaar geleden hadden 
we twee reizen gepland. Chacko 
en Riya, onze twee katalysatoren, 
zouden naar Oost-Afrika gaan.  
Zij wilden kanthari projecten in 
Tanzania, Kenia, Oeganda en 
Rwanda bezoeken. Paul en ik wil-
den oorspronkelijk naar West-
Afrika; Nigeria, Ghana en Liberia. 
Maar de tijd leek ongunstig. Er zijn 
verkiezingen en door een tekort 
aan bankbiljetten is de situatie in 
het land onstabiel.  
Onze kantharis uit Nigeria raadden 
ons daarom af om te reizen. En dus 
gingen Paul en ik op weg om 
kanthari-projecten in Zimbabwe te 
bezoeken.  Onderweg hebben we 
het werk van de vele kantharis via 
fotos, videos en ook schriftelijk ge-
documenteerd.  Een langer reis-

 

 Purity und Munanshe - Alive Albinism Initiative—Zimbabwe Onderweg door Zimbabwe 

Waruka Trust Academy werkt samen met lokale scholen in Murewha in Zimbabwe 



verslag heeft ons geholpen met 
het verwerken van de vele 
schrijnende maar ook bemoedi-
gende ontmoetingen.  
 
_______________________________ 
 
Updates van kantharis 
 
Waruka Academy - Zimbabwe 
Arthanas Matongo – 2017 kanthari 
 
De dramatische lucht waar ik het 
in het begin van deze nieuwsbrief 
over had, maakt deel uit van de 
regio die Arthanas heeft gekozen 
voor de activiteiten van zijn organi-
satie Waruka. Daar strijdt hij tegen 
armoede en tegen de daaruit 
voortvloeiende kindhuwelijken. Na 
een positieve test van hun maag-
delijkheid worden 12- en 13-jarige 
meisjes met oudere religieuze lei-
ders van de zogenaamde White 
Garment Sekte uitgehuwelijkt.   
_______________________________ 
 
Jipange - Kenia  
Mark Sabwami - 2019 kanthari 
 
Na een korte onderbreking in 
2022 worden momenteel 15 men-
sen in Jipange opgeleid in braille-
lezen en -schrijven, computervaar-
digheden, breien, handwerken of 
in pluim-veehouderij. De blinde 
deelnemers krijgen ook beroepsbe-
geleiding en financiële steun van 
een zelfhulpgroep. De recente o-
pening van een winkeltje in Jipan-
ge brengt nu ongeveer 25 dollar 
per dag op, waarmee de voedsel- 
en materiaalkosten kunnen wor-
den gedekt.  
_______________________________ 
 
Ability Sport Africa (ASA) - Uganda  
Faruk - 2019 kanthari 
 
ASA heeft tot nu toe 40 coaches 

opgeleid in verschillende gehandi-
captensporten. De ASA Junior Pre-
mier League is een voetbalacade-
mie waar 180 dove, slechthorende 
en horende jongens en meisjes sa-
men sporten. Dit toonta aan dat 
een handicap hen niet hoeft tegen 
te houden om te sporten. Tot nu 
toe hebben ongeveer 560 gehan-
dicapte kinderen op school en in 
de gemeenschap van ASA geprofi-
teerd.  
_______________________________ 
 
Transsmart – Zimbabwe 
Gumisayi Bonzo - 2015 kanthari 
 
Bonzo leidt twee organisaties, een 
die zich bezighoudt met trans-
gendervraagstukken en een andere 
die zich inzet voor vrouwelijke HIV-
positieve ex-gevangenen. Beide 
onderwerpen zijn min of meer 
taboe in de samenleving. Gumisayi 
schrikt echter niet terug om voor 
openheid en gelijke rechten te 
vechten. 
_______________________________ 
 
Alive Albinism Initiative -Zimbabwe 
- Gwenlisa Tapiwa– 2014 kanthari 
 
Gwen heeft albinisme. Haar huid 
heeft niet de nodige melanine en 
daarom vormt  zonnebrand een 
groot gevaar. Bovendien wordt 
albinisme in Zimbabwe, net als in 
veel andere landen, geassocieerd 
met bijgeloof. Gwen en haar team 
reizen daarom door heel Zimbab-
we om ouders van betroffen kinde-
ren, maar ook medisch personeel, 
voor te lichten over de gevolgen 
van albinisme. 
 
_______________________________ 
 
Terug op onze campus 
Ondertussen had ons team de han-
den vol aan het klaarmaken van de 
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campus voor de nieuwe generatie. 
Het academische blok en het ge-
bouw waar de deelnemers wonen 
werden gerenoveerd en, geïnspire-
erd door onze Afrika-reis, zeer 
kleurrijk geschilderd.  
 
Aangezien dit jaar twee deelne-
mers rolstoelgebruikers zijn, heb-
ben we van de gelegenheideid ge-
bruik gemaakt om een aantal acht-
erstallige barrières te verwijderen. 
In het auditorium hebben we van 
twee normale toiletten, nu één 
rolstoelvriendelijke gemaakt.  
 
Het enige wat we nog niet hebben 
is een lift om op de tweede verdie-
ping van het Academisch Blok te 
komen.  
 
_______________________________ 
 
kanthari in de media 
 
- Op 09.02.2023 waren Paul en ik 
uitgenodigd voor een van de popu-
lairste TV talkshows "Good Morn-
ing Zimbabwe". We hadden een 
zeer sprankelende presentatrice 
die ons hielp om slechts indirect 
over ‘problematische kwesties’ te 
praten.  
 
- In de Kerala TV-nieuwszender 
N24 werd over onze ‘red het Ve-
llayani meer’ activiteiten bericht. 
 
- Een tijdschrift voor Malialies 
(mensen uit Kerala), publiceerde 
een artikel over kanthari en de 
noodzaak om veranderingen in 
gang te zetten.  
 
- paul was te gast in de Humanitari-
an Entrepreneurs Podcast.   
 
_______________________________ 
 

Onderscheiding  
 
De Euriade is een internationaal 
festival van de dialoog. Centraal 
staat de toepassing van het Bube-
riaanse "dialogische principe".  
Een hoogtepunt naast vele andere 
is de ontmoeting van de Martin 
Buber-plaquette winnaar(s) met de 
deelnemers van "Jeugd in dia-
loog". 
We zijn dankbaar dat ons werk op 
16 juni 2023 met deze plaquette 
wordt erkend. Deze onderschei-
ding is in eerdere jaren o.a. toege-
kend aan Michael Gorbatsjov, Paul 
van Vliet, Hans-Dietrich Genscher, 
Dries van Agt, en Hare Majesteit 
Koningin Silvia van Zweden.  
Meer informatie is te vinden op  
Martin Buber-Plaquette 
 _______________________________ 
 
Beste vrienden en supporters, 
 
wij zijn verheugd, dat u onze vers-
lagen met belangstelling leest en 
zeggen dank voor het delen van 
deze nieuwsbrief met andere geïn-
teresseerden. 
 
Verdere steun in de vorm van een 
een donatie helpt ons om meer 
deelnemers in staat te stellen  
eigen impactrijke    organisaties en 
initiatieven op de benen te stellen.  
HARTELIJK DANK voor uw onder-
steuning! 
 
Wij blijven u op de hoogte houden 
en wensen u het allerbeste, ge-
zondheid en plezier. 
Met hartelijke groeten uit een erg 
warm Kerala , 
 
sabriye en paul 
www.kanthari.nl 
_______________________________ 

 
Uw donatie voor een betere toekomst.  
Met uw donatie ondersteunt u de opleiding 
van gemarginaliseerde mensen en helpt u hen 
om met hun eigen projecten lokale 
problemen aan te pakken. Uw donatie werkt 
zo vele jaren door en bereikt talloze be-
hoeftige mensen over de hele wereld.  

U kunt hier doneren   
Renovatie werkzaamheden op de campus 

kanthari Campus 

https://fb.watch/iKP8wuGqCO/?mibextid=qC1gEa
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