Kwartaalsbericht 2-2018
Start van de kanthari-cursus 2018
Voor de 2018 kanthari cursus hebben zich wereldwijd meer dan 350 deelnemers aangemeld. De
23 deelnemers die uiteindelijk geselecteerd zijn komen uit 13 verschillende landen: Argentinië,
Bangladesh, Kameroen, Ghana, India, Kenia, Nepal, Nigeria, Tadzjikistan, Thailand, Tunesië,
Oeganda en Zimbabwe. Elke deelnemer heeft een idee meegebracht, dat, eenmaal gerealiseerd,
een positieve impact in hun gemeenschappen teweegbrengt. De cursus begon op 30 april en
eindigt op 7 december 2018.
De eerste Act
De eerste Act of the 'Journey in five acts' kanthari Curriculum is een intensieve periode. In de
eerste week stellen de deelnemers gezamenlijk met de catalysts (leerkrachten) een gedragscode
op die bepaalt hoe we met elkaar samen leven en werken. De sessies zijn interactief met een
'learning by doing' karakter. De deelnemers dragen constant een 'founders hat'. Dit betekent dat
alle vaardigheden en de manier waarop training plaatsvindt door de ogen van een oprichter
worden waargenomen. Dit helpt om in te schatten hoe deze methodes in hun eigen projekten het
beste kunnen wordern geimplementeerd. Hier een paar voorbeelden van onderwerpen die in de
eerste act aan bod komen: Spreken in het openbaar, financiën / boekhouding, concepttransformatie, probleem-definitie, profilering van doelgroep en media-management.
updates van kanthari-afgestudeerden
Oeganda: Thumbs Up! Uganda, Samuel Odwar
"Thumbs Up Uganda blijft streven om sociaal-cultureel gedrag te verbeteren en marginalisatie te
verminderen. We zijn blij dat steeds meer kinderen naar onze Thumbs Up Academy komen, onze
ZEER SPECIALE SCHOOL! Dit is een teken dat ouders meer bewustzijn hebben over het belang van
educatie van hun gehandicapte kinderen. We hebben nu 160 leerlingen met verschillende
handicaps."- Odwar Samuel - Meer op http://thumbsupuganda.org/
India: Lets Live! Sherin Noordheen
Monsoon Café - een project van Let’s Live, een organisatie die zich voor zelfmoordpreventie inzet werd op 9, 16 en 23 juni in de kanthari campus georganiseerd. De tweede editie had een speciale
focus op problemen waarmee tiener-jongens te maken hebben. De vier belangrijkste oorzaken die
die naar voren kwamen waren 1. Relatie problemen, 2. Verslaving aan alcohol, 3. Familiekwesties
zoals gebrek aan ondersteuning door en begrip van ouders en 4. Enorme druk om te presteren op
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school. Via open discussies en rollenspellen creeert Let's Live een open platform waar deze
jongeren hun gevoelens kunnen delen. Meer info is te vinden op www.letslivekerala.org
India: Snehan, Anumuthu
Anumuthu, oprichter van Snehan, een organisatie uit Pondicherry die zich inzet voor daklozen,
heeft een inkomsten generatie project gestart. De daklozen die deelnemen aan deze activiteit
krijgen een kans om Eco-vriendelijke katoenen tassen te verkopen om zo in hun levensonderhoud
te voorzien. Aan het einde van de dag wordt 50% van de winst aan de verkoper gegeven. 50% van
de winst gaat naar een tehuis waar de armsten der armen in waardigheid kunnen sterven. Meer
info op www.snehan.org
Kenia: Positve exposure, Jayne Waithera
Mensen die met Albinisme leven, staan voor vele uitdagingen, niet alleen voor de zon, maar in
veel delen van de wereld worden ze geconfronteerd met discriminatie en / of lopen ze zelfs het
risico om te worden gedood. Jayne Waithera is een vrouw met een missie. Ze vecht al heel lang
voor de rechten van mensen die met Albinisme leven. Voor de International Albinism Awareness
Day werd Jayne geïnterviewd: Luister naar Jayne's inspirerende verhaal van triomf in het licht van
tegenspoed. Bekijk de video hier.
Nepal, HEAD Nepal, Chhitup Lama
Chhitup Lama is de oprichter van HEAD Nepal, een organisatie die onderwijs / training voor visueel
en lichamelijk gehandicapte kinderen in het afgelegen Humla-district aanbiedt. HEAD Nepal
beheert twee residentiële opleidingscentra voor 24 slechtzienden en 21 lichamelijk gehandicapte
kinderen. Daarnaast ontvangen 300 gezinnen met kinderen met een handicap door het “Kinderen
en honger" programma ondersteuning. Ze ontvangen materiaal en krijgen training om eigen
kassen te maken om een eigen moestuin aan te leggen. Meer informatie over HEAD Nepal is te
vinden op: http://headnepal.org/
Bezoekers
- Kerala is de thuisbasis van Vava Suresh, een bekende ‘slangen-fluisteraar’. We hadden de eer om
hem, samen met enkele van zijn beste vrienden ... een adder, een python en een cobra, te
verwelkomen. Alle deelnemers hebben veel nieuwe en waardevolle feiten over slangen geleerd
die tot een beter begrip van deze verbazingwekkende reptielen bijdragen.
- Studenten van het Vayalil Memorial Holy Cross College voor maatschappelijk werk, Pala,
Kottayam district, bezochten kanthari op 3 juni. Door middel van een interactieve uitwisseling
met verschillende kanthari-deelnemers werdt een beter inzicht verkregen over het kanthari
Curriculum en hoe verandering van binnen uit (change from within) wordt omgezet in een
positieve sociale impact in de maatschappij.
- Sustera, een organisatie die zich inzet voor een schoner klimaat organiseerde hield hun
jaarlijkse“Climate Leadership conference 2018” op de kanthari campus.
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Jaarlijkse kanthari-team building trip
Dit jaar zijn we met het gehele kanthari team naar Allepey gereisd. Daar hebben vele kantharicollega's, ondanks het feit dat ze uit Kerala komen, voor het eerst in hun leven een woonbootuitstapje gemaakt. Het hoogtepunt van de tour was de "Ken jij kanthari Quiz". Vele vragen over
de kanthari-cursus en alumni werden met buitengewone precisie beantwoord! Verschillende
collega's konden de namen van alle 20 deelnemers van 2009 inclusief landen en de namen van
hun projecten opnoemen! Het was een memorabele dag die de teamgeest nog meer versterkte.
kanthari website
De kanthari's website is vernieuwd! Dankzij de toewijding en het harde werk van kanthari's ITcoördinator, Aravind Bala, is de website nu toegankelijker en werkt op alle platforms: mobiel,
tablets en pc's. We nodigen hierbij iedereen uit om de website te bezoeken om een kijkje te
nemen. We wensen iedereen veel leesplezier http://www.kanthari.org/
Public speaking
Samen met Sherin Noordheen, oprichtster van ‘Lets Live’, spraken wij in Mei 2018 over kanthari in
het hoofdkantoor van Linkedin in Bangalore.

Beste vrienden en supporters,
we willen iedereen bedanken voor het aanhoudende interesse en ondersteuning. Bedankt ook
voor het delen van deze nieuwsbrief. We wensen iedereen een spicy en prachtige zomer.
Met vele vriendelijke groeten,
Het hele kanthari-team, sabriye en paul
Wilt u het werk van kanthari middels een donatie ondersteunen?
Dat kan hier – HARTELIJK DANK!
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org
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