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Kwartaalbericht 2-2020 

 
De wereld is in de laatste 6 maanden flink veranderd. Er zijn meer vragen dan antwoorden waardoor 
onzekerheid toeneemt. Wat er ook komt, we moeten positief blijven en onze energie steken in het 
vinden van oplossingen om niet te verdrinken in de problemen. De 12eth kanthari cursus zou in mei van 
start gaan, maar vanwege de Covid19 pandemie was dit niet mogelijk. Wanneer we kunnen beginnen, 
is op het moment dat we dit schrijven niet bekend. In de afgelopen maanden hebben we echter (toch) 
veel kunnen doen.   
  
Wij hopen dat u/jij veilig en gezond bent! Op 25 maart 2020 startte de landelijke lockdown in India. Op 
die dag hebben we de ’kanthari in tijden van Corona' blog gestart. In blogposts beschrijven we hoe de 
Covid19 pandemie het leven en werk van onze kantharis en hun doelgroepen wereldwijd heeft 
beïnvloed. De blog is beschikbaar in het Duits en Engels.  
 
De lockdowns wereldwijd hebben ingrijpende gevolgen (gehad). Voor onze kantharis die in 
sloppenwijken, instabiele gebieden en/of (burger) oorlogsgebieden wonen en werken werd het leven 
nog moeilijker. Daarom hebben we besloten om fondsen te werven zodat we noodhulp kunnen bieden. 
Dankzij uw gulle hulp, konden tot nu toe 44 kantharis in 14 landen zo’n 3.750 mensen met 
voedsel/onderdak en/of medicijnen ondersteunen. Naar verwachting zal de situatie in de komende 
maanden op veel plaatsen (nog) erger worden, dus wij gaan met fondsenwerving door zodat we verder 
effektief mensen die in nood zijn kunnen ondersteunen. Mocht u/jij daarmee kunnen helpen, dan kunt u 
hier een donatie maken. Hartelijk dank! 
 
• Voorbereiding van de nieuwe generatie (Rugzak tool) 
Voor sommige geselecteerde deelnemers is een reis naar Kerala een flinke uitdaging op zich. Iedere 
deelnemer ontvangt een beurs die de kosten van de cursus en verblijf in India dekt, maar reiskosten, 
verzekering en de kosten voor persoonlijke uitgaven, zijn voor eigen rekening. Om ze op weg te helpen, 
bieden we ze een speciaal kanthari gereedschap met de naam BACKPACK aan. (Elke letter van het 
woord BACKPACK vertegenwoordigt een specifieke actie.) Sabriye en onze katalysator Chacko Jacob, 
coachen de deelnemers zodat ze hun eerste fondsenwervings ervaringen op kunnen doen. 
 
• Een digitaal kanthari handboek 
Als gevolg van de Covid19 pandemie, heeft online learning in de afgelopen maanden een enorme 
sprong gemaakt. Webinars en Zoomsessies zijn al niet meer weg te denken. Het kanthari Curriculum 
gericht op interactief leren door doen en daarom is een online cursus geen alternatief. In de afgelopen 
maanden hebben we echter hard gewerkt aan een digitaal kanthari handboek met 100 hoofdstukken 
 

Ragunath Veeravel, oprichter van Aaranya ondersteunt mensen in een dorp in Tamil Nadu met levensmiddelen in tijden van Covid19  

https://www.kanthari.de/medien/coronablog/
https://www.kanthari.org/coronablog/
http://www.kanthari.nl/donaties/
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en 1000 sub chapters. Dit handboek dient als een resource kit voor kanthari afgestudeerden en andere  
social change makers. 
 

• Milieu  
De lockdown heeft ook positieve ‘bijwerkingen’; Zo heeft moeder natuur even een pauze van mensen 
gehad en dit heeft haar goed gedaan! De luchtkwaliteit is in vele gebieden flink verbeterd, vele 
waterwegen en meren zijn plotseling een stuk schoner, flora en fauna zijn ‘opgeleefd’. Tijdens de 
lockdown hebben we hier verder gewerkt met het schoonmaken van het Vellayani meer en we zijn nu 
ook bezig met een aktie om duizend bomen te planten in de omgeving waar in de laatste jaren veel 
houtkap heeft plaatsgevonden. 
 
• Activiteiten van kantharis 
Veel kantharis konden hun gebruikelijke werk door de lockdowns niet doen, maar hebben nuttige 
alternatieve bezigheden gevonden: 
 
Sristi KC uit Nepal en oprichtster van Blind Rocks schreef het volgende: "Ik weet dat als ik gezond en 
actief wil blijven, ik aan fitness moet doen, maar als een blinde persoon ken ik alleen maar touwtje 
springen en mijn armen in de lucht smijten". Dit is een van de vele reacties die ik kreeg van mijn blinde 
studenten. Training in fysieke oefeningen is gebaseerd op visuele observatie of het nu persoonlijk is of 
via video's. Gebrek aan toegankelijke informatie ontmoedigt blinden en slechtzienden aktief te zijn. 
Daarom zijn we een virtuele fitnessclub gestart. Door middel van duidelijk mondeling uitgelegde 
fysieke oefeningen, kunnen blinde jongeren nu via een zoom audio call toch gezamenlijk sporten. 
 
 Tony Joy uit Nigeria en oprichtster van Durian startte de lockdown periode met Covid-19 sensibilisatie 
van haar gemeenschap. Distributie van zeep, productie van gezichtsmaskers, ze ïnstalleerde hand 
wasstations en de meest kwetsbare leden werden ook met eten verzorgd. Maar ze besefte dat deze 
aanpak op de lange termijn niet zou werken. Aan de ene kant was er van alles tekort, maar aan de 
andere kant was er nu een overvloed aan tijd... Een kostbaar goed! Om ervoor te zorgen dat voedsel 
beschikbaar is in een later stadium en de mensen tijd hebben, begon Tony naast levensmiddelen, ook 
zaadgoed uit te delen. Dit ging gepaard met een basis cursus zodat iedere ontvanger zelf direct met 
het kweken van groenten kon beginnen. Deze effectieve aanpak werd ook door verschillende kantharis 
in andere landen overgenomen.  
 
Sadhana Nayak, oprichtster van Sadhan woont en werkt in een landelijk gebied in Odissa, India. Haar 
organisatie ondersteunt slachtoffers van huiselijk geweld. Toen we haar vroegen hoe ze persoonlijk 
omgaat met de Covid19 pandemie, bleef ze praten over de vrouwen die ze ondersteunt. Veel vrouwen 
geloven dat het virus niets meer is dan een mythe. "Ja, ze zijn verbaasd dat plotseling alles stilstaat, en 
dat er geen werk en inkomen meer is. Ze missen echter een connectie tussen Covid19 en het feit dat 
gezinnen nu niets meer te eten hebben.” “Maar hoe gaat het met jou?” vroegen we nog een keer. Ze 
stopte en na een lange pauze zei ze: "Ik heb honger!" Sadhana is ook betroffen door huiselijk geweld 
en daarom is ze gescheiden. Elk huishouden zou van de overheid ongeveer 7 euro ontvangen om de 
meest essentiële levensmiddelen te kopen. Maar haar rantsoenkaart is in het bezit van haar gescheiden 
man, dus Sadhana en vele andere vrouwen die zich in een soortgelijke situatie bevinden, moeten 
andere manieren vinden om te overleven. Sadhana en een groep beneficiaries van Sadhan, hebben we 
via onze noodhulp kunnen ondersteunen. 

Voor de deur van Durian, Nigeria Fysieke distantiëring in House of Hope kinderhuis in Orissa 

http://www.blindrocks.org/
http://www.durian.org.ng/
http://sadhanisc.org/
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kanthari in de media  
In de laatste maanden is kanthari op verschillende manieren in het nieuws geweest:  
- Een zeer informatief artikel over kanthari werd gepubliceerd op Your Story  
- Hoe je een spicy change maker kunt worden werd beschreven in The Deccan Herald  
- Building a Village For Those Without a Home 
- 26 unieke bossen creëren in Tamil Nadu 
- Verrassing: we ontvingen een artikel waarin we lazen, dat we nu Giraffe Heroes zijn. 
- Bekijk een zoom sessie met Rick Guidotti & Jayne Waithera van Positive Exposure, Sabriye en ik hier.  
- een uitgebreid interview met Sabriye is te lezen bij BeBadass.in 
 
Documentaire KANTHARI – change from within’nu online en gratis te zien 
KANTHARI – change from within vertelt de ontroerende levens-verhalen van mensen die in het leven 
met flinke uitdagingen te maken hebben gehad en juist daardoor initiatieven startten om een positief 
verschil in hun gemeenschappen te creëren:  
Monicah Kaguithia vecht tegen vrouwenbesnijdenis in Kenya. Jayne Waithera riskeert haar leven om te 
pleiten voor de rechten van personen met albinisme in Oost-Afrika. Stephen Onyang runt een school 
voor HIV-weeskinderen en Ojok Simon, zelf blind, traint blinde mensen om imker te worden.  
KANTHARI – change from within daagt het oude begrip ‘ontwikkelingshulp’ en ‘kwetsbare sociale 
groepen’ uit. Door een rauwe, observationele stijl van cinematografie en levendige verhalen, werpt de 
film een nieuw licht op het potentieel van mensen die zich aan de marges van de samenleving 
bevinden. De film is gemaakt door Marijn Poels en is geproduceerd door Tomek Kozakiewicz. 
De premiere vond plaats tijdens het 'All About FreedomFestival' in het European Solidarity Centre in 
Gdansk. Voormalig president van Polen, Lech Walesa zei dat dit een 'must see' film is.  
BEKIJK DE DOCUMENTAIRE HIER 
 

 
 
Momenteel stijgen de Covid19 gevallen in India erg snel. Naast de pandemie is er ook een ernstige 
Locust aanval en de moesson regens zijn intensiever dan in voorgaande jaren. Wereldwijd ligt er een 
onzekere tijd voor ons. We blijven echter positief en doen wat in onze macht ligt om zo veel mogelijk 
mensen in nood te helpen. Bedankt voor uw steun daarbij.  
 
Ook bedankt voor het delen van deze nieuwsbrief met uw familie, vrienden, collega's en in uw netwerk!  
Wij hopen dat deze crisis snel genoeg voorbij zal zijn en dat we er TEZAMEN uitkomen.  
Wees voorzichtig, bescherm u/jezelf en bescherm anderen, blijf veilig en blijf gezond!   
Met hartelijke groeten uit Kerala, India,  
  
het kanthari team, sabriye en Paul 
 

 
 

kanthari ondersteunen? Dat kan hier – Hartelijk Dank!   

www.facebook.com/kantharis   -  www.kanthari.nl - www.kanthari.de 

Filmmaker Marijn Poels Filmposter Jayne Waithera (in het rood) pleit voor mensen met albinisme 

https://yourstory.com/socialstory/2020/02/kanthari-leadership-training-marginalised-social-change
https://www.deccanherald.com/supplements/dh-education/become-a-spicy-changemaker-801954.html
https://thestoriesofchange.com/anumuthu-chinnaraj-pondicherry-snehan/
https://thestoriesofchange.com/raghunath-veeravel-aaranya-forest/
https://www.giraffe-heroes.eu/en/giraffe_heroes/sabriye-tenberken-and-paul-kronenberg/
https://www.facebook.com/positiveexposure/videos/231709188247742
https://www.bebadass.in/boss/sabriye-tenberken
https://www.bebadass.in/boss/sabriye-tenberken
https://www.kanthari.org/kanthari-media/documentary/
https://www.kanthari.nl/donaties/
http://www.facebook.com/kantharis
http://www.kanthari.nl/
http://www.kanthari.de/

