
 

 

 

 

Kwartaalsbericht 2-2016 

 
2016 is 182 dagen oud en dus is het tijd voor het 2e kanthari kwartaalsbericht. In deze 
nieuwsbrief hebben we de hoogtepunten van de afgelopen drie maanden en ook weer updates 
van enkele projecten van onze kanthari graduates samengevat. 

Start kanthari cursus 2016 
De maand april is ieder jaar gevuld met vreugde maar ook met spanning. Het selektie proces zit 
erop en alle geselecteerde deelnemers regelen in deze maand hun visas en tickets. Ondanks dat 
iedereen hun visum had ontvangen, waren er enkele deelnemers die door familie en/of  
persoonlijke gezondheids-omstandigheden op het laatste moment hun deelname af moesten 
zeggen. Begin mei is de 2016 kanthari cursus met 21 deelnemers van start gegaan. De 
deelnemers zijn afkomstig uit 6 landen; 8 deelnemers uit India, 3 uit Nepal, 3 uit Zimbabwe, 2 uit 
Kameroen, 1 uit Kenia en 4 uit Nigeria. Iedere deelnemer heeft een projekt-idee voor sociale 
verandering meegebracht. Tijdens de 7 maanden durende opleiding doen de deelnemers kennis 
en ervaring op die hen in staat stelt om hun ideen om te zetten in reale projekten.  

kanthari graduates 
We hebben regelmatig kontakt met onze graduates en het is altijd spannend om te horen wat er 
allemaal gaande is. Hier enkele updates; 
Nigeria: De "Book For Change" campagne gaat verder! Nelson Owoicho Apochi 2014 kanthari 
heeft op 1 april (geen grap) zijn campagne met als doel het opzetten van maar liefst TIEN 
landelijke bibliotheken/Lees-hubs in Benue staat, voortgezet. De campagne richt zich op het 
belang van het lezen. Tijdens een Campagne avond komen schrijvers, dichters aan het woord. Een 
prachtig gedicht werd voorgedragen bij één van de gebeurtenissen van Nelson: "Once upon a 
Time" 
Nepal: Chhitup Lama, zelf slechtziend, is de oprichter van HEAD Nepal. Op 25 april werd de 
gerenoveerde school met een feestelijke viering heropend. Op dit moment ontvangen 30 
slechtziende en blinde studenten onderwijs. Ook heeft HEAD Nepal al voor 180 familieleden van 
blinden en slechtzienden handicap Advisory Services gegeven. Daarnaast werden in het afgelopen 
jaar 61 volwassene blinden en slechtzienden in het HEAD Skill Development Center opgeleid in 
verschillende handvaardigheden en beroepen die hen in staat stelt, zelf  geld te verdienen en 
daardoor meer onafhankelijk te worden. Bekijk hier een projekt video 
Zimbabwe: "Toen ik terug kwam van kanthari heb ik een proefprojekt met 5 dropouts opgezet. Ze 
ontvingen training in het maken van zeep en wasmiddelen. Ook leerden ze de beginselen van 
ondernemerschap. De leerlingen ontvingen startkapitaal en hebben inmiddels eigen  

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe deelnemers  Team Building 

exercise  

 

https://youtu.be/lrYY0cvYfCw
https://youtu.be/lrYY0cvYfCw
https://www.facebook.com/himilayaneducationanddevlopment.heeadnepal/


 

 

 

 

 

 

 

bedrijfjes opgezet. " schreef Nyasha uit Zimbabwe. Nyasha is nu met haar organisatie Impala 
Breeze een nieuw project gestart om 200 gemarginaliseerde vrouwen en meisjes een soortgelijke 
opleiding te geven. 
Kenia: Lees het verhaal en bekijk het interview met Jayne Waithera, oprichter van “Positive 
Exposure Kenya!. "Mensen met albinisme worden gedood voor hun lichaamsdelen, kinderen met 
Albinisme hebben geen toegang tot onderwijs, jeugd en volwassenen met Albinisme hebben geen 
werk. De Keniaanse regering heeft weliswaar programma’s om zonnebrandcrème en oogzorg te 
promoten maar weten te weinig over de meer serieuze problemen " 
Nigeria: Lawrence Afere, oprichter van Springboard Nigeria bouwt aan een nieuw Nigeria door 
middel van biologische landbouw en ondernemerschap. De nieuw gebouwde “Geiten-Bank” in 
Akure heeft een capaciteit voor 500 geiten. Het bouwwerk is geconstrueerd met wanden en 
vloeren uit bamboe. De geiten ‘wonen’ op een verhoogd platform waardoor het gemakkelijk is om 
de uitwerpselen te verzamelen die gebruikt worden als mest. Springboard-studenten worden 
opgeleid zodat ze zelf geiten junnen houden en daarmee hun levensonderhoud kunnen verdienen. 
kanthari alumni programma: De eerste peer support sessie van kantharis wereldwijd via Skype is 
een feit. Manzi uit Rwanda: "Alle ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan zijn waardevol 
om met elkaar te delen." Robert uit Zimbabwe: 'Waarom zouden we proberen om opnieuw het 
wiel uit te vinden als we de expertise van onze collega's kunnen gebruiken."  

kanthari in de media: 
- TV: Een feature over kanthari was te zien bij Ivo Niehe’s TV-Show. De bijdrage is hier te zien  (Min 
05:25 tot 16:19)  
- De ‘talks’ Paul en Sabriye hebben op TEDxYouthMAASTRICHT zijn nu online te zien: TEDx talk 
Sabriye en bij TEDx talk Paul 
- In aansluiting van een vertoning van de documentaire "kanthari, change from within" heeft 
Sabriye een rede gehouden op het Vibgyor Film Festival in Thrissur, Kerala. 
- Op 18 april hebben Paul en Sabriye een keynote address gegeven tijdens de 2016 YPO Beijing 
University. 
- Op 22 april werd een keynote address gegeven op de plenaire World Stage van de 2016 Sankalp 
conferentie in Mumbai. 

Erkenning 
"Beschaving is het stimuleren van verschillen" - Mahatma Gandhi - 
Op 9 Mei ontving Sabriye Tenberken uit handen van rechter K.T. Thomas de Gandhi Darsan 
International Award 2016. Deze award, een initiatief van de Global Gandhi Foundation werd in een 
feestelijke ceremonie in Kottayam, Kerala uitgereikt. Andere Awardees waren Keralite acteur 
Mammootty en maatschappelijk werker / zakenman Hassan Kunji. 

Accreditatie 
op 10 mei 2016 werd kanthari officieel geaccrediteerd. De Nationale Kwaliteitscouncil, die deel 
uitmaakt van de Nationale Raad voor Accreditatie van Onderwijs en Vorming (NABET), heeft 
kanthari als een beroepsopleidingscentrum met oogmerk "leiderschap voor sociale verandering" 
erkend. 

    2016 deelnemers 

https://youtu.be/euDEgmObYvM
http://tvblik.nl/tros-tv-show/35-jaar-tv-show-4
https://www.youtube.com/watch?v=m5C18qh48v8
https://www.youtube.com/watch?v=m5C18qh48v8
https://www.youtube.com/watch?v=6ck6jX7LQcg
http://kantharichangefromwithin.com/
https://www.facebook.com/Mammootty/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus 
Banken met een uitzicht; de kanthari campus is met zeven nieuwe 
stenehttp://media.kanthari.org/pdf/en/QN2-2016.pdfn banken verrijkt.  Iedere bank heeft een uniek 
uitzicht. We hopen dat deze unieke plekken zullen leiden tot nog meer creatieve ideeën om 
positieve veranderingen in de wereld te realizeren. 

kanthari wereldkaart 
In de afgelopen 7 jaar hebben we inmiddels 141 deelnemers uit 38 landen opgeleid. Onze 
afgestudeerden hebben al meer dan 100 projecten en initiatieven gestart die duizenden 
beneficiaries bereiken. Om meer te weten waar ze werken en wat ze doen, neem een kijkje op de 
pasgeleden bijgewerkte kanthari worldmap. 

intake 2017 
De volgende kanthari leiderschaps cursus start mei 2017. Het intake proces is begonnen. We zijn 
dankbaar voor hulp in het delen van de intake flyer met bekenden en geinteresseerden, zodat deze 
potentiële sociale change makers die op zoek zijn naar een opleiding die hen in staat stellen om 
hun eigen sociale initiatieven en programma's te starten kan bereiken. 

 

Lieve vrienden en supporters,  
namens al onze deelnemers zeggen wij hartelijk dank voor alle onderstening! 
Ook dank voor hulp met het delen van deze nieuwsbrief. 
Wij wensen iedereen een mooie zomer! 
Met vriendelijke groeten, 

het hele kanthari team, Paul en Sabriye 

 

 

Een van de stenen banken  Gandhi Darsan International Award 2016 

 

Onze campus wordt regelmatig van deze Kingfisher bezocht 

http://www.kanthari.org/kanthari-alumni/world-map/
http://media.kanthari.org/pdf/en/kanthari-flyer.pdf

