Kwartaalbericht 2-2014
Donkere wolken vullen de hemel, een sissend geluid komt langzaam dichterbij en wordt luider. Het
klinkt als een trein die door het landschap suist. Opeens valt regen met bakken naar beneden en
brengt verkoeling in de heetste tijd van het jaar. De moesson is eindelijk in het Zuiden van India
gearriveerd. De 22 deelnemers die de kanthari cursus op de 12e Mei zijn gestart verwelkomen de
koelere lucht met zichtbare vreugde.

Beste vrienden en supporters.
We hebben bijna de helft van 2014 bereikt en dus is het tijd voor een update van de kanthari
ontwikkelingen. De afgelopen maanden waren spannend en energisch, gepaard met vele reizen,
bezoeken van kantharis in actie in Afrika en het verspreiden van het kanthari concept via vele
presentaties en in de media.

“kanthari goes Afrika”

In April reisden we naar Kenia, Oeganda en Rwanda waar we een bezoek brachten aan 12 kantharis
en hun projecten. We werden geïnspireerd door de resultaten van hun werk. Het is
verbazingwekkend om te zien wat, ondanks de zeer moeilijke omstandigheden allemaal is bereikt.
Ojok Simon (2012 kanthari graduate) komt uit Gulu in het Noorden van Oeganda. Sinds hij uit India
is teruggekeerd heeft hij met goed gevolg al 38 blinden en slechtzienden opgeleid tot imkers. Alle
voormalige cursisten van “HIVE Uganda LTD” verdienen nu met honing-produktie hun onderhoud.
Monicah Wanjiru strijdt tegen vrouwenbesnijdenis bij de Massai in Olepolos in Kenia. Dit is een
moeilijke opgave omdat deze praktijk in de cultuur en mentaliteit van de lokale bevolking van
oudsher een traditie is.
Stephen Onyang woont in een dorpje bij Kisumu (Zuid West Kenia) waar 33 procent van de
bevolking aan de gevolgen van AIDS gestorven is. Ten gevolge van deze pandemie heeft hij twee
familieleden verloren. Stephen en zijn vrouw Mary runnen nu een tehuis voor aids-wezen met de
naam "Hope restoration center".

Stephen Onyang met twee weeskinderen

Massai Krijgers in werkgebied van Monicah

Ojok Simon’s HIVE UGANDA LTD
Jane Waithera vecht tegen de discriminatie en het vermoorden van Albinos in Kenia en Tanzania.
Lichaamsdelen van Albinos worden als geluksbrengers gebruikt en daardoor is er een grote handel,
waar het om veel geld gaat, ontstaan.
Harriet Kamashanyu is opgegroeid in de buurt van het Red-Light District in Kabalagala in Kampala,
Uganda. Haar project “Rythm of Life” leidt dochters van prostituees op tot verpleegsters. Op deze
manier voorkomt ze dat zij ook in de prostitutie gaan.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van projekten van kantharis die we hebben bezocht.
Tomasz Kozakiewicz, 2013 kanthari cursist uit Polen en Marijn Poels, een Nederlandse
documentairemaker, hebben de reis vastgelegd op video. Ze zijn nu bezig met de montage van een
documentaire die in de zomer van 2015 zal verschijnen. Een 5 minuten durende voorproef van deze
film is te zien op: http://vimeo.com/marijnpoels/kanthariplus

kanthari cursus 2014

Op12 Mei zijn 22 deelnemers uit Gambia, Ghana, India, Kenia, Mauritius, Myanmar, Nepal, Nigeria,
Servië, Oeganda en Zimbabwe begonnen aan de kanthari cursus. Iedereen heeft dromen voor
sociale verandering meegebracht. Gedurende de 7 maanden durende cursus, boordevol met aktie
en het zeer praktische Curriculum leren ze vaardigheden die nodig zijn om hun dromen te
realiseren. Tijdens de eerste week vond de traditionele talenten show plaats. Het publiek werd
getrakteerd op culturele muziek, dans- en zang-optredens.

Presentatie StGallen Symposium

Op 8 mei deelden we het kanthari concept met studenten en mensen uit het bedrijfsleven tijdens
het St. Gallen Symposium in Zwitserland. Dit symposium is de grootste ter wereld in zijn soort,
volledig georganiseerd door studenten.

kanthari lite training

De 7 maanden durende kanthari leiderschapscursus is het hoofdprogramma. Gedurende de
resterende tijd in het jaar zijn er echter zogenaamde “kanthari Lite” cursussen. Deze zijn voor lokale
deelnemers die uit de marges van de maatschappij komen. Drie verschillende zomer kampen
werden in samenwerking met drie verschillende organisaties georganiseerd:
- Jyothirgamaya, de mobiele school voor blinden geleid door 2013 kanthari graduate
Tiffany Brar organiseerde een training voor slechtzienden jongeren en volwassenen uit Kerala. Het
programma omvatte mobiliteit, oriëntatie, dagelijkse levensvaardigheden en natuurlijk Braille.
- Chakshumathi een lokale NGO verzorgde training in wiskunde, computer vaardigheden en

mobiliteit voor 30 blinden en slechtzienden kinderen
- Genderless opgericht door Soni (2013 kanthari graduate) is een beweging die zich inzet voor een
gender-juiste maatschappij. De workshop was voor jongens en meisjes in de leeftijdsgroep van 11
tot 13 en omvatte rollen-spelen, discussies en theater waarin traditionele en modernere
rollenverdeling werden gepresenteerd.

Publiciteit:

Ook de afgelopen paar maanden heeft kanthari aandacht ontvangen van verschillende media
kanalen. Hier enkele links:
- Internet site: The Moon: Blindness is no barrier
- kanthari graduate Tiffany Brar treft voormalige Indiase President Dr AbdulKalam; The Hindu
- Sabriye sprak op een bijeenkomst met leden van de Chennai Super Kings Cricket Team:
Meet & Greet with Chennai Super Kings
- Een uitgebreid artikel verscheen in de online National Geographic website
- Een artikel in the StGallen Tagblatt (Duits)

Aanmeldingen voor kanthari cursus 2015

De volgende kanthari cursus start in mei 2015. Degenen die tegenspoed hebben overwonnen en
daardoor een plan voor sociale verandering hebben ontwikkeld kunnen zich nu aanmelden via onze
website www.kanthari.org Mocht u/jij een potentiele kanthari deelnemer kennen, deel dan aub
onze website met hem/haar, hartelijk dank.

Beste vrienden,
Wij wensen iedereen een mooie zomer en zeggen hartelijk dank voor alle ondersteuning!
Wij waarderen het zeer als u/jij deze nieuwsbrief met uw/jouw familie, vrienden en collega’s deelt.
Met vriendelijke groeten,
Paul en Sabriye
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org

