
 

 

 

 

Kwartaalbericht 2-2015 

 
De zomer staat voor de deur en dus tijd voor het 2e kanthari kwartaalbericht van dit jaar. Er is weer 
veel gebeurd. Bij deze willen we de nieuwste ontwikkelingen met u delen. 
 

Bezoek aan Uganda en Rwanda 
In april reisden we naar Oeganda en Rwanda om mogelijkheden te onderzoeken hoe het kanthari 
concept verder verspreid zou kunnen worden. Een van de geleerde lessen is dat het kanthari training 
model alleen kan worden gekopieerd als het wordt gi-initieerd en gedreven door insiders, met 
andere woorden mensen uit de lokale bevolking. Tijdens de reis hebben we ook verschillende 
kanthari graduates ontmoet. Ondanks vele uitdagingen weten ze toch een significante 
maatschappelijke sociale verandering teweeg te brengen. Dit is voor ons een bewijs dat het kanthari 
concept werkt en het is een absolute drijfveer om ons werk voort te zetten 
 

Afronding van Act 5 
de 2014 kanthari cursus eindigde officieel op 31 mei 2015. Gedurende de eerste 5 maanden na 
thuiskomst ontvingen de graduates mentoring van kanthari katalysatoren en een stipendium. Dit was 
de eerste keer dat deze aanpak werd genomen. Een van de resultaten is dat in vergelijking met 
voorgaande jaren meer projecten eerder officieel werden geregistreerd. Er wordt voortdurend ge-
evalueerd om te kijken hoe act 5 van het Curriculum beter kan worden afgestemd zodat de 
opstartfase voor komende kanthari graduates mekkelijker wordt. 
 

Start van 7e kanthari Cursus  
Op 11 mei 2015 is de 7e kanthari cursus met 24 deelnemers uit 14 landen van start gegaan. De 
deelnemers komen uit Australië, Ethiopië, Guatemala, India, Kenia, Liberia, Nigeria, Pakistan, 
Polen, Rwanda, Zuid-Afrika, Oeganda, de Verenigde Staten en Zimbabwe. In de vorige 6 cursussen 
werden 117 deelnemers uit 35 landen opgeleid. Deze graduates hebben inmiddels al meer dan 70 
maatschappelijke projecten en initiatieven gestert en bereiken meerdere duizenden begunstigden. 
De nieuwe deelnemers werden snel ingevoerd in het kanthari Curriculum en in het fictieve land  
Tansalesea waar zij praktisch leren hoe ze een sociaal projecten op kunnen starten. Voor meer 
informatie over de deelnemers van dit jaar neem eens een kijkje op kanthari profielen pagina 
 

Verandering in Curriculum 
Tijdens de eerste paar maanden van dit jaar was het kanthari team in Kerala erg druk bezig met de  
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voorbereidingen van de 2015 Curriculum. Een belangrijke verandering is dat in het nieuwe 
curriculum de stage naar voren is verplaatst. De stage vindt nu plaats als Act 2. De deelnemers gaan 
een maand op stage in een organisatie, bedrijf of een school van hun keuze in India. Bij terugkeer 
start dan de “Change for Change” act. Tijdens act 3 ligt werken de deelnemers samen met lokale 
NGO’s aan acties die direct een positief sociaal effect teweeg brengen.  
 

Updates kanthari Graduates 
In deze nieuwsbrief geven we updates van een aantal projecten van kantharis die in 2014 de cursus 
hebben afgesloten; 
 
- Nana uit Ghana stelt de volgende vraag: "Waarom importeert Ghana, een land met een rijke en 
vruchtbare bodem en een gunstig klimaat, dagelijkse groenten en fruit uit landen die vrijwel geen 
water hebben?" Nana Adjoa Sifa Amponsah is de oprichtster van Guzakuza, een NGO die voornemens 
is de mentaliteit van de jonge vrouwen te transformeren om landbouw te zien als een carrière optie. 
Meer informatie over haar werk is te lezen en te zien op www.guzakuzagh.org 
 
- Nelson Owoicho uit Nigeria weet toegang tot boeken de sleutel is voor empowerment. Daarom 
begon hij de organisatie 'Education for Change ". Onlangsheeft hij een campagne georganiseerd om 
het bewustzijn over het belang van onderwijs te creëren alsmede boeken en geld in te zamelen voor 
jongeren op het platteland. Reading 4CHANGE is een beweging die het doel heeft elk kind, ongeacht 
hun sociaal-economische achtergrond, in alle delen van Nigeria toegang te geven tot kwaliteits-
onderwijs en educatieve middelen,  
 
- Tapiwa Gwenlisa Marange is een ambassadeur tegen discriminatie! Haar organisatie Alive Albinism 
initiative ondersteunt mensen met albinisme in Zimbabwe. Samen met de Zimbabwaanse School 
Ontwikkelings Organisatie werkt Gwen aan voorlichtings campagnes zodat discriminatie van mensen 
met albinisme gestopt wordt. Leer meer over haar waardevolle werk via article 
 
- Zoals iederen in de wereld, waren we geschokt over de verwoestende aardbevingen in Nepal. Twee 
2014 kantharis, Sarita Lamichhane en Nagendra Resal hebben de aardbeving gelukkig overleefd. Maar 
net als miljoenen Nepalezen werden ze geconfronteerd met een complete verandering in het 
dagelijks leven. Het voortzetten van hun geplande projecten was ineens onmogelijk. Vele blinden, 
gehandicapten en mensen uit lagere kasten hadden hulp nodig. Deze taak werd overgenomen door 
Sarita, Nagendra als ook 2012 kanthari Sristi KC. Wij hadden in Duitsland een fondsenwervings 
campagne opgezet en met deze financiele hulp hebben Sarita, Nagendra en Sristi direkt aktie 
ondernomen en naast voedsel, medicijnen en dekens, ook tijdelijke onderkomens helpen bouwen 
voor meerdere gezinnen. Sarita heeft haar Curriculum voor het trainen voor blinden onmiddellijk 
aangepast. Het "wat te doen in geval van aardbevingen" trainings-element is toegevoegd. Ze was 
getuige dat blinden, die het sowieso moeijlijk hebben in de Nepalese samenleving, ten tijde van een 
aardbeving compleet worden vergeten. Iedere blinde zal moeten leren hoe hij/zij in veiligheid komt 
als een aardbeving plaatsvindt. We wensen alle nepali kantharis evenals alle betroffenen van deze 
ramp veel sterkte en moed om hun leven en hun land weer op te bouwen. 
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kanthari in de Media 
- DC Boeken in Kerala, India publiceerde een artikel  in de “Education Insider” 
- Een maar liefst12 pagina tellend artikel met veel foto's verscheen in de lente editie van het Franse 
tijdschrift Femme Ici et Ailleurs. 
- "Proeftuin voor Changemakers" was de titel van een artikel dat op 7 juni 
2015 werd gepubliceerd in de zondag editie van de Deccan Chronicle 
 

Nieuw boek 
In het najaar van 2015 verschijnt een nieuw boek "De droom-workshop 
van Kerala, de wereld veranderen, dat kun je leren". Het verschijnt in het 
Duits. Hopelijk volgt er ook een Nederlandse editie. Uitgeverij: 
Kiepenheuer & Witsch,  ISBN 978-3-462-04717-2 
 

Nieuwe documentaire 
Een nieuwe documentaire met de titel "kanthari – Change from Within”  
die werd geproduceerd door kanthari graduate Tomasz Kozakiewicz en de 
Nederlandse filmmaker Marijn Poels gaat in dit najaar in première. De 
film  
portretteert het werk van 4 kantharis uit Kenia en Oeganda. Ook wordt de ontstaansgeschiedenis van 
kanthari in de film verteld. De officiële trailer van de film is hier te zien 
 

Voordrachten: 
In april 2015 deelden we onze ervaringen met medewerkers van de Koninklijke Visio in Huizen in 
Nederland. Koninklijke Visio is al vele jaren bij BWB en kanthari op verschillende manieren 
betrokken; Koninklijke Visio heeft sommige projekten financieel ondersteund en er werden ook 
praktische workshops door KV medewerkers gegeven. 
 

In Memoriam 
Op 7 april 2015 is onze dierbare vriend en supporter, Dhr Sushil Pillai, overleden. Hij was een echte 
steun en toeverlaat tijdens de opzet van kanthari in India. We missen hem. 
 
Lieve Vrienden, 
Wij bedanken u voor uw voortdurende steun aan kanthari en voor het delen van deze nieuwsbrief. 
Aanmeldingen voor de kanthari cursus in 2016 zijn al welkom! 
Wij wensen iederen een prachtige zomer, met vriendelijke groeten, 
Het gehele kanthari Team, Paul en Sabriye 
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