
 

 

 

 

 

Kwartaalbericht 3-2015 

 
De herfst staat voor de deur, dus is het tijd om alle ontwikkelingen en gebeurtenissen die 
plaatsvonden in het laatste kwartaal te delen. 
 

Act One – virtuele wereld: ooit in Tansalesea geweest? 
In mei begon de 7e kanthari cursus met 24 deelnemers uit 14 landen. In het eerste gedeelts van het 
Curriculum (act 1) leren de deelnemers in een fictief land: Tansalesea. "Mountains High, and rivers so 
deep, green are the meadows full of fluffy sheep”, deze woorden vormen het begin van 
hetTansaleseaanse volkslied dat door alle deelnemers bij elke ‘officiele’ bijeenkomst hartstochtelijk 
gezongen werd. "Tansalesea" is een land waarin alle uitdagingen en kansen van de toekomstige 
change makers worden gesimuleerd. Alle deelnemers zetten in Tansalesea een sociaal project op, en 
terwijl ze dit doen, krijgen ze te maken financiën, online bankieren, fondsenwerving, donor 
communicatie, politiek, met oprechte en niet zo oprechte leden van de Tansaleseaanse regering, met 
de media, de wet en ook met bijgeloof. 
Act One richt zich op alle tools en technieken die de deelnemers nodig hebben om zelf eigen sociale 
ventures te kunnen starten en leiden. Naast de ervaringen die in Tansalesea worden opgedaan, 
worden de deelnemers gestimuleerd om ook hun persoonlijke projekt ideeen verder te ontwikkelen. 
Ze ontvangen training in probleemanalyse, definitie van de doelgroep, needs-assessment en we 
nodigen hen uit om hun concepten uiteen te rafelen en weer in elkaar te zetten, een nogal 
turbulente en uitdagende fase, die we "de wasmachine" hebben genoemd. 

 
Act 2 – Internship – De wilde wereld 
Act twee betsaat ui een maand lange stage in organisaties en / of bedrijven in heel India . Een paar 
voorbeelden: Emmanuel Mruu’s passie is om een duurzaam afvalbeheer in zijn gemeenschap in Kenia 
te realiseren. Hij deed zijn stage bij de organisatie "Daily Dump " waar hij veel heeft geleerd over  
een gedecentraliseerd afval management systeem waarbij GFT-afval thuis met minimale inspanningen 
wordt gecomposteerd. 
Manzi Norman uit Rwanda deed zijn stage bij de stichting Mamta, een NGO die werkt voor het 
welzijn van HIV- positieve kinderen in Pune. Op dit moment wordt er voor 30 kinderen en 5 hiv- 
positieve vrouwen onderdak en ondersteuning geboden. Manzi 's droom is een empowerment 
programma voor HIV-positieve mensen in Rwanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelnemers tijdens de traditionele Onam Festival lunch 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act 3 – Meer praktische ervaring 
Na terugkomst van de stage, kiezen de deelnemers voor een in korte tijd op te zetten project. Ze 
kunnen kiezen uit de volgende projekten:   
- landbouw en milieu, met als doel het starten van een duurzame biologische tuin op de campus. 
- Ontwikkeling van workshops en campagnes voor middelbare scholieren om discriminatie van 
huidskleur in Kerala tegen te gaan 
- Het voeren van een campagne voor een plastic-tassen-vrij Trivandrum 
- Organisatie van de “kanthari bites” conferentie, een openbaar evenement voor scholen en 
universiteiten, of 
- Oprichting van een online winkel waar kanthari afgestudeerden hun producten kunnen verkopen.  
 

 
Projekt-Updates van kanthari graduates 
- KERALA, INDIA: Manglu Sreedhar en Santhosh MM komen uit het Wayanad district in het noorden 
van Kerala en zij zijn de oprichters van Thalir World. Een van de projecten van Thalir is de "backyard 
School ". Deze school biedt onderwijs voor inheemse voortijdige schoolverlaters. Tijdens een zomer 
school programma leerden dertig kinderen over inheemse muziek, verhalen vertellen, martiale kunst, 
theater, tekenen en schilderen, biologische landbouw, lezen, en discussies. Lees meer here en op hun  
website 
 
- KENIA:  Joseck Otungo's NGO Mbusie ondersteunt micro-financierings groepen en tuinbouw 
projekten voor blinden. Mbusie heeft haar diensten onlangs uitgebreid aan mensen met een andere 
handicap(s). Dankzij Mbusie heeft meneer Onduko een schoenenmakerij gestart. Door de inkomsten 
die hij genereert is hij nu in staat om het onderwijs van zijn dochter te ondersteunen. Meer over 
Mbusie is te vinden op Mbusie Development Project International 
 
- TAMIL NADU, INDIA: Raja Rajendran is de oprichter van Global Network voor gelijkheid. GNE 
ondersteunt gevangenen en hun kinderen. In India worden elk jaar meer kinderen van hun ouders 
gescheiden door misdaad dan door echtscheiding. GNE heeft kinderen waarvan 1 of twee ouders in 
de gevangenis zitten geïdentificeerd en helpt om hun leven te reconstrueren en om het sociale 
stigma dat ermee gepaard gaat te elimineren. Meer info hier 
 
- OEGANDA: Laatste nieuws uit Kataba Kabalagala! Rhythm of Life (ROL), een NGO die door Harriet 
Kamashanyu werd gestert, ondersteunt hiv-positieve prostituees in een van de grootste rosse buurten 
van Uganda. ROL heeft innovatieve methodes ontwikkeld om prostituees en hun dochters te 
empoweren. Daarvoor heeft ROL de "Let Girls Lead Award" ontvangen. Ook werd er over het 
waardevolle werk van ROL’s in the Guardian en Huffington Post geschreven. 
 
 
 

Joseck Otungo bezoekt Mr Onduko  Thalir World’s zomer school 

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-kerala/a-chance-to-study-again/article7657601.ece
http://www.thalirworld.org/
http://www.mbusiedevelopment.org/
http://gnequality.org/
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jan/23/field-post-breaking-the-mother-daughter-cycle-of-sex-work-in-uganda
http://www.huffingtonpost.com/let-girls-lead/let-girls-lead-video-cont_b_7664670.html


kanthari in de media 
- In september waren we te gast in het Duitse tv-programma DAS! Dat hier te zien is. 
- Over de huidige boek-lezingen, awareness- and fondsenwervings- tour werd in diverse kranten en 
media-kanalen in Duitsland bericht. 
- Op 8 oktober 2015 is Sabriye te gast in een Zwitserse Talkshow Aeschbacher. Het programma is te 
zien op SRF om 22:25 
- Op 16 oktober 2015 is Sabriye te gast in het ZDF-programma "Volle Kanne". Start10:30 uur. 
 

NIEUW BOEK 
Het nieuwe boek van Sabriye Tenberken is getiteld "Die 
Traumwerkstatt von Kerala, die Welt verändern - das kann man 
lernen", vrij vertaald: "De droom-workshop van Kerala, de wereld 
veranderen kun je leren". Het werd gepubliceerd op 10 september 
2015 in Duitsland. Meer informatie over het boek in het Engels vindt u 
here. (Kiepenheuer & Witsch ISBN 978-3-462-04717-2) 
 
Nieuwe documentaire: kanthari – change from within 
Op 22 oktober 2015 gaat de documentaire " KANTHARI – CHANGE FROM 
WITHIN" in het Solidarity Centre in Gdansk in première. De film is een 
roadmovie over het werk van 4 kanthari afgestudeerden in Kenia en 
Oeganda. Ook de ontsaansgeschiedenis van kanthari wordt in de film 
gecovered. De nieuwe officiële film website is hier te vinden  
 
SPREKEN 
Op de 15 juli 2015 werden we, samen met voormalig Indische ambassadeur TP Sreenivasan, uit-
genodigd om Rajadhana business school studenten in Trivandrum toe te spreken. 

 
Beste vrienden en supporters, 
Wij bedanken u voor uw voortdurende steun aan kanthari en voor hulp bij het verspreiden van deze 
nieuwsbrief.  
Aanmeldingen voor de 2016 kanthari cursus zijn welkom via het online aanmeldformulier op onze 
website! Kent u misschien iemand voor wie deze cursus nuttig kan zijn, informeer hem/haar dan aub. 
 
Met vriendelijkee groeten, 
De gehele kanthari Team , Paul en Sabriye 
 

www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org 

 

Kanthari campus in Trivandrum, Kerala  

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/Norddeutschland-und-die-Welt,sendung421002.html
http://www.kiwi-verlag.de/rights/buch/the-dream-workshop-of-kerala-learning-to-change-the-world/978-3-462-04717-2/
http://kantharichangefromwithin.com/
http://www.facebook.com/kantharis
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org

