
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartaalbericht 2 – 2022 

“The day the power of love overrules the love of power, the world will know 
peace. – Mahatma Gandhi  

 
Stel je het volgende voor: Je komt op maandag 13 juni de kanthari campus binnen, en voor je zie 

je vijf deelnemers gehurkt onder een tafel op het podium van het Amphi Theater zitten, zeven 

andere deelnemers lopen nieuwsgierig om de tafel en maken aantekeningen. Een nog eens 8 

deelnemers die het hele tafereel vanaf het balkon van het auditorium observeren. Deze laatste 

groep is echter te ver weg om een direct inzicht te krijgen in wat er werkelijk gaande is. Het 

kanthari curriculum is gebaseerd op ervaringsleren. Deze oefening toomde aan, dat een probleem 

vanuit verschillende perspectieven kan en moet worden bekeken om het kunnen begrijpen. Er zijn 

kikkers (frogs) die zich midden in een probleem bevinden, er zijn bevers (beavers), die kijken vanaf 

de zijkant maar zijn buitenstaanders, en er zijn adelaars (eagles), zij hebben weliswaar veel 

theoretische kennis, maar zijn ver van het eigenlijke problem verwijderd. Elk positie heeft zijn voor- 

en nadelen. De meeste van onze deelnemers zijn kikkers en hebben het probleem dat zij willen 

aanpakken uit de eerste hand ervaren. In vergelijking met de anderen hebben zij één doorslag- 

gevend voordeel: zij kunnen bevers en/of adelaars worden...

Beste vrienden en supporters,  
wanneer je naar het dagelijkse nieuws kijkt, 
dan begint het met "Goedenavond!". Tien 
minuten later vraag je je af waarom het 
woord 'goed' in de begroeting überhaupt 
werd gebruikt? Het meeste nieuws dat we te 
horen krijgen is negatief van aard en het 
zorgt ervoor dat onze stemming er niet 
bepaald vrolijker van wordt. Het lijkt wel of 
de problemen eindeloos zijn. Wat we echter 
niet uit het oog mogen verliezen, is dat we  
allemaal een bijdrage kunnen leveren aan  

een beter morgen en dat er wereldwijd heel 
veel mensen druk bezig zijn om oplossingen 
te vinden. De hierboven beschreven oefening 
vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
Alleen als we een probleem vanuit 
verschillende perspectieven leren begrijpen, 
is het mogelijk om duurzame en relevante 
oplossingen te vinden. Daaraan werken we 
met de deelnemers hier, en met de kantharis 
in de rest van de wereld. Bij deze willen we 
wat enkele updates met je delen. 

De deelnemers van de 2022 kanthari cursus in het amphi theater 



 

kanthari cursus  
Elk jaar zijn de maanden maart en april gevuld met zowel opwinding als spanning. Opwinding 

omdat een nieuwe kanthari cursus op het punt staat te beginnen; en spanning, omdat een groep 

change makers van over de hele wereld naar India te brengen, gepaard gaat met veel burokratisch 

papierwerk en uitdagingen. Het hele kanthari team heeft erg hard gewerkt en dat heft 

geresulteertd in 20 deelnemers uit dertien landen: India, Kenia, Zimbabwe, Kosovo, Nigeria, 

Indonesië, Cambodja, Nepal, Frankrijk, Kameroen, Oeganda, Filippijnen, en Guatemala. Begin april 

startte de cursus met online sessies, maar eind mei begon het on-campus gedeelte van de 

training! We willen iedereen die heeft bijgedagen om dit mogelijk te maken, van harte bedanken. 

 

alarmo - India – Akhina Mohan - 2021 kanthari  
"Loop altijd door het leven alsof je iets nieuws te leren hebt, en dan zul je dat ook." Akhina's 

organisatie alarmo werkt met kinderen om hen voor te lichten over alles wat met het milieu te 

maken heeft. Als kinderen hiervan weet hebben, dan kunnen ze hun ouders en ook 

gemeenschappen beïnvloeden om zich meer in te zetten voor milieubehoud en herstel. Na de 

kanthari cursus eind maart 2022, organiseerde Akhina het eerste kamp voor 15 kinderen. 

Gedurende 15 dagen, tijdens vele activiteiten en omringd door de natuur, leerden acht meisjes en 

zeven jongens over hoe de klimaatverandering planten, dieren, waterwegen, de oceanen en ons 

beïnvloedt. Hun begrip van wat er gebeurt in de wereld helpt hen om te pleiten voor een groener 

en schoner morgen.  

entojutu - Nigeria – Tobi Adegbite - 2021 kanthari  
Tobi kent de uitdagingen die boeren in Nigeria hebben. Na verschillende Jaren zelf als boer 

gewerkt te hebben ging hij op zoek naar oplossingen om boeren uit arme en gemarginaliseerde 

gemeenschappen te helpen om duurzamer te werken. De oplossing? Een vlieg. Ja! Een vlieg!! De 

Black Soldier vlieg zet organisch afval om in voer en mest. In Mei werd Tobi uitgenodigd om in 

Kenia 111 boeren in Matulo, Kibisi, en Homabay district de kneepjes van het vak bij te brengen om 

zwarte soldaten vliegen te kweken. Onder de deelnemers waren mensen met albinisme, oudere 

boeren, jongeren, overlevenden van gender-gerelateerd geweld, drugsverslaafde boeren en hun 

vrouwen. Tobi gebruikt de DEAL aanpak met 4 stappen: Demonstrate, Experience, Adopt and 

Leverage. 
 

Comparlante – Argentina – Lorena Julio – 2018 kanthari  
De organisatie Fundación Comparlante zet zich in om barrières voor mensen met een handicap in 

Latijns-Amerika te verlagen zodat ze zich in de maatschappij kunnen integreren. In de afgelopen 

maanden heeft Lorena gewerkt aan training van personeel van de Inter-Amerikaanse 

     Akhina met leerlingen in de jungle in Kerala                    Tobi Adegbite during a BSF training in Kenya 

 

https://alarmo.in/
https://entojutu.org/
https://www.comparlante.com/en/index/
https://www.comparlante.com/en/2022/05/16/we-are-a-bridge/


Wilt u het werk van kanthari ondersteunen? Dat kan hier - Hartelijk DANK!  

https://www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.nl - www.kanthari.org 

Ontwikkelingsbank over toegankelijke communicatie. Ook werd een online multidisciplinair 

kunstprogramma voor mensen met een handicap uit 12 regionale landen georganiseerd. En de  

We Feel photo exhibition is een programma dat de capaciteiten van personen met een handicap 

bevordert en mythes, negatieve stereotypen en vooroordelen onderuithaalt. Sinds de start van dit 

programma hebben 13.000 mensen We Feel La Plata bezocht.  

Springboard – Nigeria – Lawrence Afere - 2012 kanthari  
Om waarde toe te voegen aan de cacaobonenproductie in Nigeria, heeft Springboard Cocoa 

Farmers Cooperative een chocoladereep gelanceerd met de merknaam "Tiwa", wat "proudly our 

own" betekent. Lawrence Afere, zei dat het doel is chocolade beschikbaar te maken voor alle 

Nigerianen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en er tevens voor te zorgen dat de boeren een 

faire beloning krijgen voor hun werk. Zaheed Aribisala van OSRC meldde dat de boeren van 

Springboard veerkrachtig zijn en Nigeria tot een van de grootste producenten van organische 

cacao ter wereld te kunnen maken. Bij deze, felicitaties aan het hele Springboard-team! 
 

kanthari and kantharis in de Media:  
Yampier Aguiar Durañona interviewde weer enkele kantharis voor de Giraffe Helden  

"Steek je nek uit Podcast": 

- Recyclers of waste – Tobi Adegbite's Black Soldier-vliegen veranderen afvalbeheer – Nigeria 

- Vissen in gevaarlijk water – Cavin Odera - Wa-Wa vrouwen empowerment in Kenia 

- We are here – Nematullah Ahangosh - Empowerment van gehandicapten - Afghanistan 

- Sabriye en Paul waren te gast in Erik Weihenmayer's NO BARRIERS podcast  

- George Abraham interviewde Sabriye voor de Eyeway Conversations podcast 

- En je kunt alle wekelijkse blogposts hier lezen    

 
Beste vrienden en supporters, 
Het jaar 2022 heeft het halfweg punt al bereikt. De tijd vliegt. Hopelijk worden nieuw en oude 
conflicten snel genoeg gestopt. Een duurzame toekomst is alleen dan mogelijk als we met, en niet 
tegen elkaar werken.  We zijn erg dankbaar voor uw voortdurende steun, zodat we onze tocht op 
weg naar een duur- en vreed-zamere wereld kunnen voortzetten!  
Ook bedankt voor het delen van deze nieuwsbrief met familie, vrienden en bekenden die 
geïnteresseerd zijn. Met vriendelijke groeten uit Kerala, blijf veilig, blijf gezond! 
sabriye en paul 

 

Lorena met een groep van haar beneficiaries in Argentinie      TIWA Chocolade, door made by springboard boeren in Nigeria  

https://www.kanthari.nl/donaties/
https://www.facebook.com/kantharis
http://www.kanthari.nl/
http://www.kanthari.org/
https://www.comparlante.com/en/we-feel/
https://www.comparlante.com/en/we-feel-la-plata/
https://springboardnig.com/
https://www.giraffe-heroes.eu/en/recyclers-of-waste/
https://www.giraffe-heroes.eu/en/jaboya-fishing-in-dangerous-waters/
https://www.giraffe-heroes.eu/en/we-are-here/
https://nobarriersusa.org/podcast/interview-with-sabriye-tenberken-paul-kronenberg/
https://open.spotify.com/episode/3tlmR1Bnj6deisUdTatBDe
https://www.kanthari.org/coronablog/

