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kwartaalbericht 2-2019 

 
Beste vrienden en supporters van kanthari, 
Op 27 april 2019 kregen we een bericht dat drie Ugandese deelnemers hun aansluitende vlucht 
hadden gemist en ‘gestrand’ waren in Nairobi. Toen we via whatsapp om meer informatie vroegen... 
geen antwoord... Elk jaar zijn er nogal wat zenuwslopende momenten wanneer een nieuwe groep 
deelnemers waarvan velen nog nooit eerder hebben gevlogen, hun reis begint om de kanthari-
campus vanuit de hele wereld te bereiken; gemiste vluchten, last minute wijzigingen, vertraging bij 
visa aanvragen en/of andere onverwachte gebeurtenissen. Een dag eerder was Faruk Musema, een 
andere Ugandese deelnemer als eerste aangekomen. De volgende dagen zou hij worden gevolgd 
door de rest. En ja, de drie die in Nairobi gestrand waren, bereikten uiteindelijk na een lange en 
avontuurlijke reis ook het zuiden van India. De tijd is aangebroken voor de 2e kanthari kwartaals-
bericht waarin we de hoogtepunten van de afgelopen drie maanden willen delen; dus neem een 
bakkie koffie of een kopje thee, zoek de sofa op en ‘enjoy the read’ :-) 
 
Het begin van de elfde kanthari leiderschapstraining 
Het lijkt net gisteren dat we onze kanthari reis in 2009 zijn gestart. Het is ongelofelijk hoe de tijd 
voorbij vliegt en dat we al zijn aangekomen bij de elfde editie van het kanthari leiderschaps-trainings 
programma. Dit jaar met 23 deelnemers uit 10 verschillende landen; Bolivia, Kameroen, India, Kenia, 
Nepal, Nigeria, Zuid-Soedan, Oeganda, Zambia en Zimbabwe. Om meer te weten te komen over 
erlkaars achtergronden en culturen, stond de eerste week in het teken van een interculturele dialoog 
en het opstellen van een gedragscode die definieert hoe we met elkaar samenleven, leren, en 
omgaan voor de duur van de Cursus.  
De kanthari-cursus is zodanig opgezet dat vaardigheden en kennis worden verworven door actieve 
deelname en ‘doen’. De bedreiging dat het Vellayani Meer in een moeras verandert vormde direkt 
het toneel voor het gedeelte van het kanthari Curriculum. De deelnemers kregen de opdracht om 
Een veldonderzoek met alle belanghebbenden te organiseren: de vissers, de boeren die groenten 
aanbouwen in de buurt van het meer, de omwonenden en lokale beleidsmakers. Na een intensieve, 
‘human centric design’ workshop vond een bijeenkomst plaats om Lake Vellayani te redden. De 
kantharis sloegen de handen ineen om te bespreken welke acties moeten worden ondernomen om 
het meer dat fungeert als zoet waterbron en groene long van Trivandrum, te doen herleven.  
 
kanthari TALKS: 
Save the Dates! Dit jaar wordt kanthari TALKS gehouden op 29, 30 november en 1 december. Waar? 
op de kanthari-campus in Trivandrum. Updates voor dit evenement zijn beschikbaar op de nieuwe 
website www.kantharitalks.org 

http://www.kantharitalks.org/
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Voetbal voor integratie in Bangladesh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Updates van 2018 kanthari deelnemers 
Bangladesh: Onniruddah Bangladesh – Kabir   (Kabir's dream speech) 
Veel kinderen en jongeren verliezen hun kindertijd door stigma en bijgeloof over handicaps. Kabir die 
zelf een gehandicapte broer heeft, weet hier alles van. Zijn organisatie Oniruddah Bangladesh heeft 
als doel om zorg, respect en solidariteit tussen alle kinderen (met of zonder handicap) te vergroten, 
zodat ze elkaar beter leren kennen en elkaar accepteren een. Een middel daarbij is voetbal voor 
integratie. Een beter begrip zal niet alleen de situatie van kinderen met een verstandelijke beperking 
verbeteren, maar ook de relatie binnen hun familie. Meer details over het mooie werk van Kabir hier 
 

Latin America: Fundación Comparlante – Lorena Julio  (Lorena's dream speech) 
Fundación Comparlante, een Latijns-Amerikaanse non-profitorganisatie die zich inzet voor de 
toegankelijkheid van personen met een handicap door middel van kunst, ondernemerschap en 
innovatie, lanceerde een fototentoonstelling #WeFeel in Argentinië. In een reeks foto's portretteert 
de Argentijnse fotograaf Carla Coria personen met verschillende handicaps die dagelijkse activiteiten 
uitvoeren. In de eerste helft van het jaar verdiepten meer dan 5000 bezoekers zich in een menselijke 
perspectief op handicaps. Tot dusverre waren de foto's op 8 verschillende locaties te zien; scholen, 
universiteiten, de Chamber of Deputies van Buenos Aires en meer recentelijk tijdens de 2e Global 
Disability Summit in Buenos Aires. Wilt u meer weten, dan bezoek deze website.  
 

India – Bharat Wankhade - mudita: (Bharat's dream speech) 
“Per wet het is vastgelegd dat geen enkel kind in India van onderwijs wordt uitgesloten vanwege 
sociaal stigma, armoede en achtergrond. Wij zien een India waar kinderen een waardig leven leiden 
en hun volledige potentieel bereiken” – Bharat Wankhade. Bharat is de oprichter van mudita school, 
een organisatie die kinderen uit Dalit en tribale gemeenschappen in staat stelt om de cyclus van 
kastendiscriminatie en generatie-armoede door middel van hoogwaardig onderwijs, leiderschap en 
empathie te doorbreken. Meer info over het werk van Bharat vindt u hier 
 

Updates of projects of kanthari graduates 
Nigeria: Soulace Africa – Peter Adeeko (Peter's dream speech) 
In Nigeria zijn veel gezinnen hun vaders kwijtgeraakt door geweld. De gevolgen zijn verstoorde 
gezinnen en weduwen die voor moeilijke moeilijke tijden staan. Peter Adeeko is de oprichter van 
Soulace Africa, een community-based vredesopbouwende organisatie die aich inzet voor slachtoffers 
van geweld in Nigeria. Soulace Africa richt zich op 4 hoofdprogramma's: Soulace Peace Academy 
(training & ontwikkeling), een Oorlog Weduwe Suppport Programma, een oorlogs weeskinderen 
support programma en een Post Traumatic Stress Disorder Awareness Campaign. Een interessant 
artikel over het werk van Peter werd gepubliceerd in de Nigerian Tribune 
 

India: Khetee – Neeraj Kumar  (Neeraj's dream speech)    
Kumar Neeraj uit Bihar is een 2016 kanthari en oprichter van Khetee. Hij is een boer van de vierde 
generatie en één van de weinigen die de oude natuurlijke meststof Jiwamrita (jeev-amrita), die al 
duizenden jaren in India wordt gebruikt, nieuw leven inblaast. Meer info over zijn inspirerende werk  
u in dit artikel, dat werd gepubliceerd in de Ecologist.  

kantharis connected in Lagos as well as at the DW Global Media Forum in Germany 
Op 11 en 12 april 2019 namen 7 kantharis uit Afrika deel aan de NEXT LEADERS 'AFRICA SUMMIT in 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPiQhaJyDxw
https://www.youtube.com/watch?v=euC31Kw-92Q
http://www.comparlante.com/english/index_en.php
https://www.youtube.com/watch?v=OECzBADB8bQ
http://www.muditaschool.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xuWodrzBGg8
https://tribuneonlineng.com/217212/
http://www.mesewat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BevLcauJmdo
https://www.khetee.org/
https://theecologist.org/2019/apr/02/ancient-farming-techniques-rural-india


Page 3 of 3 
 

Development Officers uit Sri Lanka kantharis in het DW Global Media Forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagos. En eind mei 16 kantharis uit bijna alle 10 batches ontmoetten elkaar in Bonn voor de 12e 
Deutsche Welle GLOBAL MEDIA FORUM 2019. Deze conferentie had al thema 'Shifting Powers'.  
De kantharis werden uitgenodigd als fellows en influencers voor sociale verandering en om hun 
persoonlijke ervaringen te delen over hoe ze een verschil maken. Het treffen met andere kantharis en 
sociale changemakers van over de hele wereld was een hoogtepunt van de conferentie. 
 

Visitors / workshops:  
- Op 25 en 26 mei vond op de kanthari-campus de Climate Launchpad Kerala editie 2019 plaats. 
Climate Launchpad is 's werelds grootste competitie voor eco-vriendelijke business ideeën. De missie 
is om het cleantech-potentieel van de wereld te ontsluiten dat klimaatverandering aanpakt.  
- Op 12 juni 2019 bezochten 32 Development Officers uit Sri Lanka, die deelnamen aan een 
workshop van het Institute of Management in Government (IMG) verschillende organisaties in en rond 
Trivandrum om ‘best practice’ te leren kennen. IMG had 
kanthari verkozen als één van de organisaties die ze 
bezochten. 
- In de laatste paar hebben we de kanthari campus voor verschillende vergaderingen van de Save 
Lake Vellayani-beweging ter beschikking gesteld. 
 

kanthari in the media  
04-MEI-2019: gezamenlijke inspanningen om Vellayani Lake te redden in The Hindu 
07-JUN-2019: een artikel over 16 kantharis die het Global Media Forum in Bonn bezochte en ook een 
ontmoeting hadden met de Foerderkreis Braille Ohne Grenzen – kanthari, werd gepubliceerd in de 
Bonner General Anzeiger in Duitsland. 
 

 

Award:  
Op 29 mei 2019 ontving kanthari een onderscheiding “voor de bijdrage en toewijding voor de 
ontwikkeling van sociale initiatieven en om een positief effect te hebben in het leven van duizenden 
mensen”. De prijs werd uitgereikt door UDS Kovalam. 
 
 

Aanmeldingen cursus 2020 
Het selectie proces voor de kanthari cursus die eins April 2020 van start gaat is al begonnen. Mocht u 
iemand kennen, die geinteresseerd is om aan deze cursus deel te nemen, deel dan de volgende link 
zodat de aanmelding zsm kan worden ingezonden: aanmelden voor kanthari  
 

 
Beste vrienden, supporters en partners,  
De moesson is gearriveerd en het elfde kanthari leiderschapsprogramma is goed op weg. Namens al 
onze deelnemers en collega's, zeggen wij HARTELIJK DANK voor uw voortdurende interesse en steun. 
Daarnaast bedanken we u ook voor het delen van deze nieuwsbrief binnen uw netwerk. Wij wensen u 
een mooie zomer! Met vriendelijke groeten, het gehele kanthari team, sabriye and paulMet 
vriendelijke groeten, het gehele kanthari team, sabriye and paul  

 
Wilt u het werk van kanthari middels een donatie ondersteunen?  

Dat kan hier – HARTELIJK DANK voor uw bijdrage! 
www.facebook.com/kantharis   -   www.kanthari.org 

https://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/joint-efforts-to-keep-vellayani-lake-alive/article27029175.ece
https://www.kanthari.org/admissions/
http://doelvoorogen.nl/index.php/steun-ons/
http://www.facebook.com/kantharis
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org

