Quarterly Newsletter 2-2017
Kwartaal Nieuwsbrief 2-2017
kanthari cursus 2017 van start
Voor de kanthari cursus 2017 hebben we meer dan 300 aanmeldingen uit de gehele wereld
ontvangen. Gedurende een grondig intake-proces werden 24 deelnemers uit 12 landen geselecteerd.
Zij komen uit Ethiopië, India, Kameroen, Kenia, Letland, Nigeria, Servië, Sri Lanka, Tanzania, Thailand,
Oeganda en Zimbabwe. De start begin Mei was erg energiek en het was inspirerend om te zien hoe
deze deelnemers gedurende de afgelopen maand tot een hechte groep zijn gegroeid die het belang
van peer support en peer-learning volledig begrijpt. Op dit moment bevinden de deelnemers zich in de
eerste act van het kanthari Curriculum “a Journey in Five Acts” waarin vele praktische leermomenten
zijn ingebouwd.
Updates van kanthari graduates
Zimbabwe: Nangha Trust, Chipo Chikomo
"Days for Girls" (DFG) is een actie die wordt ondersteund door 'Nangha Trust', een organisatie die door
Chipo Chikomo is opgericht. Chipo, kanthari graduate uit 2013, promoot herbruikbare sanitaire pads
die deel uitmaken van de DFG menstruatie kits. Tijdens een expo in Harare werden deze kits succesvol
gepresenteerd. Vele bezoekers en onder andere de burgemeester van Harare en een parlementslid uit
Harare West complimenteerden de actie. De DFG kits werden erg positief ontvangen en sommige
bedrijven hebben hun interesse uitgedrukt om fondsen van hun Corporate Social Responsibility in te
zetten voor het kopen en verspreiden van de kits. Meer op https://www.daysforgirls.org/
Ghana, Guzakuza, Nana,
"Er wordt vaak te veek gepraat.. in plaats van praten moeten we laten zien wat mogelijk is...." zegt
Nana uit Ghana. Nana is een social change maker, zij promoot landbouw voor meisjes en vrouwen in
haar land. Door landbouw skills kunnen vrouwen meer zelfstandig worden en dat geeft hen meer
zeggenschap in een cultuur waarin mannen hoofdzakelijk de ‘baas’ zijn. Meer informatie over haar
impactvoll programma’s is te lezen op http://www.guzakuza.org/news.html
Kenia, Hope-Restoration, Stephen Onyang
Op 2 januari 2016 had Stephen Onyang en zijn vrouw Mary de eerste Albert Schweizer School in Kenia
voor 80 weeskinderen geopend. Eén dag later hadden ze al160 studenten! Dit geeft helaas weer
hoe groot het probleem van aids-wezen is, maar tegelijkertijd is het inspirerend om te zien
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welke impact kanthari-afgestudeerden in het leven van veel jonge kinderen over de hele wereld
maken! Meer op; http://hope-restoration.org/
India, Yurt on Wheels, John Peter
Yurt-on-wheels werkt met kinderen uit een nomaden stam met de naam Narikuravar. Dankzij John
Peter gaan 20 kinderen nu naar een reguliere school. Verder ondersteunt hij 10 ouders van deze
kinderen met het doel om ze uit de armoede cyclus te halen. Lees meer over het mooie werk van Yurt
on Wheels bij: Yurton Wheels Foundation
Nepal, REAL NEPAL, Rajendra Prasad Dhital
Rajendra leeft een leven met vele uitdagingen. Rajendra is blind en komt uit Nepal. Hij is de oprichter
van REAL NEPAL. Rajendra wil het leven van de blinden in zijn land verbeteren.
Bekijk zijn droom speech om meer te leren over zijn plannen voor een betere toekomst!
U kunt alle dream speeches van de 2016 kanthari afgestudeerden bekijken via links op hier.
Opening van Kerala's eerste Green Technology Park
'Als bomen Wifi-signalen af zouden geven, dan zouden we zoveel bomen planten dat we daarmee
waarschijnlijk onze planeet zouden kunnen redden. Jammer genoeg produceren bomen ‘alleen maar’
zuurstof dat we nodig hebben om te ademen. '- Tarun Sarathe Het eerste Green Technology Centre in Kerala is ingehuldigd. Dr.T.N.Seema, ex-MP, vice-voorzitter van
Haritha Keralam-missie, en lid van het parliament van Kerala heeft het eerste GTC in kanthari
ingehuldigd. Het Green Technology Center is een institutionele opzet om ervaring, kennis en
ondersteuning aan studenten over te dragen dat ertoe moet leiden dat eco-vriendelijke technologieën
meer worden verspreid en ingezet. Het eerste GTC is gestart door Shyam Kumar, oprichter van
Innovation eXperience in samenwerking met kanthari. Tijdens de inauguratie benadrukte de sprekers
het belang van een mentaliteitsverschuiving in verband met productie en het gebruik van water,
voedsel, energie, huisvesting en maatschappelijk welzijn.
VN Model Assembly at Kanthari
Op 21 april werd in de kanthari campus een driedaagse ‘Mini Verenigde Naties Vergadering 2017’
door de organisatie “360 Degrees” georganiseerd. De eregast was dr. Shashi Tharoor, die zijn
ervaringen met de VN deelde met studenten die uit heel India kwamen. Sabriye Tenberken
verwelkomde de deelnemers en wenste hen een vruchtbare Model Assembly.
Bezoekers
- Rajagopal PV is de oprichter van Ekta Parishad, een organisatie die gebruik maakt van de Gandhiantechniek van ‘voet-tochten’ om meer steun te verlenen voor de armen in India. Rajagopal bezocht
kanthari waar hij zijn ervaringen en meningen heeft gedeeld. Een citaat uit zijn toespraak: "Elke
regering heeft een ministerie van defensie?. Maar waarom zijn er geen ministeries voor vrede?” Een
bizondere film die de kracht toont van groepen mensen die samen marcheren werd inmiddels al
gemaakt, bekijk de trailer op http://www.millionscanwalk-film.com/en/
- SPECIALE BEZOEKER op kanthari: Parvathi, een 38-jarige dame die uit de buurt komt, heeft genoten
van haar verblijf op de kanthari-campus. Voor al onze deelnemers en onze colleagae was het ook een
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bizondere ontmoeting. Velen hadden nooit een dame van deze grootte en vorm ontmoet! Parvathi is
namelijk een olifant!
- Chilla INDIA is een huis voor kinderen van sex-workers. Tijdens een bezoek aan kanthari dat deel
uitmaakte van een zomerkamp leerden de kinderen van de Admin Manager Ajith Kumar en van de
oprichters van kanthari over het Curriculum evenals de milieuvriendelijke en kost-effectieve manier
waarop de campus is gebouwd. Meer informatie over chilla op: http://anannia.org/chilla/
- Voor een thema-week over ontwikkeling / milieu en klimaatverandering, bracht Dr Nandu, een expert
op het gebied van klimaatverandering, veel inzicht en expertise! Verschillende sessies en debatten
leidden tot een beter inzicht in hoe alle verschillende aspecten van het leven interafhankelijk zijn en
hoe ze onze wereld beïnvloeden.
Kanthari in de media
- Op 10 mei 2017 werd de documentaire 'kanthari, Change From Within' bij de europese Unie in
Brussel getoond. De film toont het werk van vier kanthari's in Oost-Afrika, die ondanks grote
uitdagingen een positief effect hebben op hun gemeenschappen. Kijk eens naar de clip hieronder en
leer meer over de film op: http://kantharichangefromwithin.com/
- De opening van het Green Technology Park op de kanthari campus werd gecovered in de Times of
India.
- Rahel Zageye uit Ethiopië, Sherin Noordheen uit India en Sabriye Tenberken vertegenwoordigden
kanthari in een interview op Trivandrum's Club FM-radiostation.
Presentaties
- Op 14 Juni sprak Paul Kronenberg op de Europaschool in Bornheim.
- Later op die dag sprak hij ook aan de Alanus University voor kunst- en sociale wetenschappen in Bonn
- Op 25 juni 2017 werd de documentairefilm "kanthari - Change From Within" tijdens de “Keulen –
Indiaweek in het Rautenstrauch Joest Museum in Keulen getoond .

Beste vrienden en supporters,
namens alle deelnemers en collega's, zeggen we hartelijk dank voor uw interesse en ondersteuning.
Ook danken wij u voor het delen van deze nieuwsbrief met bekenden en vrienden in uw netwerk.
Wij wensen u een ‘spicy’ en een prachtige zomer, met vriendelijke groet,
het gehele kanthari-team, sabriye en paul

Wilt u het werk van kanthari ondersteunen?
Dat kan hier – HARTELIJK DANK!
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org
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