Kwartaalbericht 2 - 2013
Beste vrienden van kanthari en Braille Without Borders, we hebben de helft van 2013
bereikt en dat betekent tijd voor het tweede kwartaalbericht. We beginnen met kanthari
gevolgd door nieuws van Braille zonder Grenzen in Tibet:

Kanthari
New kanthari participants
De 7 maanden durende kanthari leiderschap cursus is op 13 Mei met 22 deelnemers uit 11
verschillende landen van start gegaan. Het kanthari Curriculum, "a journey in five acts", begon
met een belangrijke workshop; de interculturele dialoog. Deze workshop werd geleid door Gita
Niketh, een deskundige op dit gebied die met firmas in Nederland, Duitsland, USA en India werkt.
Haar specialiteit: effektieve communicatie en vreedzame samenwerking. In haar werk gaat het
vaak om twee en soms drie verschillende culturen. In kanthari werd ze met deelnemers uit 11
verschillende landen en meer dan 15 verschillende culturen geconfronteerd. Een echte
uitdaging. Iedereen eindigde deze workshop door hun "aha! " –moment over andere culturen
met elkaar te delen. Gezamenlijk werd een gedragscode opgesteld voor een kanthari cultuur en
hoe we met elkaar omgaan. Dit heeft in voorgaande cursussen ertoe geleid dat vele misverstanden in betrekking tot ieders achtergrond voorkomen konden worden.

Chichuhlonga
Het eerste deel van het kanthari Curriculum vindt plaats in een fictief land genaamd
Chichuhlonga. De deelnemers moeten in Chichuhlonga zowel een sociaal project also ook een
echte business opzetten. Zij worden geconfronteerd met realistische problemen en leren hoe ze
uitdagingen aan moeten gaan als ze daarmee worden geconfronteerd bij de start van hun
projekten in eigen land. De geleerde lessen zorgen ervoor dat de deelnemers;
- de ware behoeften van de doelgroep van hun projekt begrijpen.
- het concept van hun project aanpassen zodat het bij de behoeftes van de doelgroep aansluit.
- leren om efficiënt fondsen te werven en als last but not least
- weten wat te doen in crisis situaties.

Europe Visit
In Mei 2013 bezochten we Europa met een vol programma; een treffen met de bestuursleden van de Zwitserse BWB Foundation, een presentatie bij PWC Zurich, een interview met

Philias, een organisatie dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven promoot,
diverse treffen met donoren in Zwitserland, Duitsland en Nederland, een boeklezing in Leipzig,
een BLINDSIGHT filmvoorstelling bij Imaginata in Jena en diverse presentaties en radio-interviews.
Hier enkele details

Imaginata:
Imaginata is een project dat inspireert om gebruik te
maken van je fantasie. Tijdens de screening van de
documentaire BLINDSIGHT, testten we de vele
interessante experimenten die over de Imaginata Campus
zijn verspreid. Een van de experimenten laat je ervaren
wat het betekent om klein te zijn! (zie foto) Na afloop van
de film hebben we over onze ervaringen met BWB en
kanthari en hoe belangrijk het is om te durven dromen
gesproken. De boodschap: "iedere kleine chilipeper kan
een ENORM verschil maken!"

Library Leipzig
Het is enkele jaren geleden dat wij een boeklezing hebben gedaan. Dit keer waren we
uitgenodigd door de Duitse Centrale Blinden Bibliotheek en de presentatie vond plaats in de
onlangs gerenoveerde stadsbibliotheek in Leipzig. Het was een combinatie van een lezing uit
Sabriye's boeken "Mijn weg leidt naar Tibet" en "Met andere Ogen" en een presentatie over het
werk van Braille Without Borders en kanthari. Meer info over de boeken: http://tinyurl.com/oatks2v

Making a difference!
UST Global, een internationale IT-Firma uit Techno Park in
Trivandrum heeft kanthari in de afgelopen jaren op
verschillende manieren ondersteund o.a. met stageplaatsen voor onze deelnemers, specialisten die
management, PR, Personeelszaken en communicatie
workshops hebben geleid en op dit moment is een team
van UST programmeurs bezig met het verder ontwikkelen
van het intake proces en de kanthari website. Wij zijn erg
dankbaar voor deze waardevolle ondersteuning.

Braille Without Borders, India
Braille Without Borders in India heeft samen met lokale NGO’s in het teken van“kanthari-lite”
programmas, verschillende empowerment trainingen voor blinden georganiseerd ;

Training van blinde jongeren
Chakshumathi's “Eyes-Free-Sciencecamp” vond plaats in April. 30 blinde en slechtziende
jongeren, die in reguliere scholen niet deel hoeven te nemen aan wis- en natuurkunde, werden
tijdens de twee weken intensieve cursus in deze vakken onderwezen. Dankzij deze training
hebben ze een kans om verder te kunnen studeren in hogere technische studies.

Training van blinde leraren
In samenwerking met het Empowerment Center for the
Blind (ECB) werd voor blinde leraren die in reguliere
scholen in Kerala onderwijzen, een computercursus
georganiseerd. Vier groepen van 6 leraren ontvingen een
intensieve cursus in hard- en software, text verwerking,
gebruik van internet and email, scanning en erg
belangrijk, het gebruik van screen reader software die
voorlezen wat er op het scherm staat zoals Orca, NVDA
en Jaws

Braille Without Borders, Tibet
Vocational training farm, Shigatse
Marketing
Een van de vele uitdagingen die we in de afgelopen jaren
hebben gehad is het vinden van een regelmatige
afzetmarkt voor de produkten die in de boerderij worden
gemaakt zoals: kaas, brood, groente, gebreide items en
tapijten. Randy Yu uit Peking, die 15 jaar lang bij Siemens
heeft gewerkt is een marketing specialist, heeft het
initiatief genomen om BWB te ondersteunen. Het is
belangrijk voor de leerlingen dat ze niet alleen leren hoe
ze produkten kunnen maken maar ook hoe ze deze
kunnen verkopen om daarmee een zelfstandig leven te
kunnen realiseren.

Muziekhal
In het voorjaar is de bouw van een nieuwe muziekhal gestart. Sunrain, een bedrijf dat warm
water zonne-energie systemen maakt, was erg onder de indruk van de muzikale talenten van
enkele van onze leerlingen en heeft besloten om een nieuwe muziek afdeling te doneren. De
250 m2 multifunctionele zaal zal gebruikt worden als muziek leslokaal, concert-zaal, vergader
ruimte en voor andere functies. Gepland is dat de hal in augustus 2013 klaar zal zijn.

Vice Governor
De vice gouverneur van Tibet bezocht begin juni onze boerderij in Shigatse. Hij was erg
enthusiast over de verschillende opleidings-mogelijkheden maar was bizonder geinteresseerd in
de kaasproduktie. Toen hij hoorde, dat beperkte melkproduktie een probleem was besloot hij ter
plekke om 20 koeien aan de veehouderij afdeling van de boerderij te doneren.

Preparatory school Lhasa
BWB leerlingen schrijven geschiedenis
Eind Mei hebben vier blinde leerlingen voor het eerst in
de geschiedenis van China samen met ziende
leeftijdsgenoten aan een toegangs examen voor de
universiteit deelgenomen. Nadat deze leerlingen zich al in
de reguliere basis-, midden en high-school hadden geintegreerd wordt nu ook de deur van de universiteit
geopend. We hopen dat vele blinde leerlingen hun pad
kunnen volgen. Wij zijn erg verheugd dat dit doel nu is
bereikt. De foto toont een foto van Sonam Bungso en
Nyima Chokpa elf jaar geleden. Beiden gaan na de zomer
naar de universiteit.

Support from Jade Buddha Temple
De Shanghai Jade Buddha tempel heeft BWB ook dit jaar weer ondersteund in de vorm van
medische check ups. In juni bezocht een oog-arts BWB.
Naast een oog-checkup kregen studenten medicijnen die
ze nodig hebben voor hun oogaandoening.

TEDxFactory798
Vijf BWB studenten werden in Mei uitgenodigd om een
Tibetaanse muizikaal repertoire ten gehore te brengen
tijdens de TEDxFactory798 inPeking. De studenten
zongen Tibetaanse liederen begeleid met hun Dramyins
(Tibetaanse traditionele gitaar). Nyima, BWB projekt

coordinator in Lhasa, hield een TEDx toespraak over zijn leven en Braille Zonder Grenzen; zie.
http://tinyurl.com/l3lkuq7

Children’s day
Op 1 juni, de internationale “kinderdag”, werden veel mensen uitgenodigd voor een feest in de
BWB school. De studenten en een aantal docenten voerden muziek en dansnummers op en
zongen Tibetaanse, Engelse en Chinese volksliederen. De bezoekers leerden over de
mogelijkheden die blinden hebben om zichzelf in de reguliere maatschappij te integreren.

Grote stap voorwaarts voor Braille Boek Productie
BWB medewerkers Tennom en Gyendsen hebben in de afgelopen maanden samen met David
Holladay, een software programmeur van de firma Duxbury, een programma ontwikkeld dat
digitale Tibetaanse text direkt kan omzetten in Tibetaans Braille. Voorheen moesten alle boeken
handmatig in Braille worden ingetypt. Dit betekent een grote stap voorwaarts voor de Braille boek
produktie afdeling. Wij feliciteren Tennom, Gyendsen en David met dit geweldige resultaat.

Beste vrienden van kanthari en Braille Without Borders,
zoals u ziet is er weer erg veel gebeurd de afgelopen maanden. De nieuwe groep kantharis in
Kerala zijn met veel motivatie aan de cursus bezig en we zijn erg blij dat blinde leerlingen in
Tibet nu eindelijk ook naar de universiteit kunnen. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder uw
ondersteuning.
Wij zeggen namens iedereen hartelijk dank voor uw support.
U kunt dit verslag graag met familie, vrienden, collaegae en kennissen delen.
Met vriendelijke groeten,
Paul en Sabriye
www.facebook.com/kantharis - www.braillewithoutborders.org - www.kanthari.org

MISSING:
CHANGEMAKER
“CARRIES A PLAN FOR SOCIAL CHANGE!”
Kanthari course starting in May 2014
Apply at www.kanthari.org

