
 

 

 

 

Kwartaalsbericht 3-2016 

 
De herfst is aangebroken dus is het tijd voor het 3e kanthari kwartaalbericht. Bij deze de 
hoogtepunten van de afgelopen drie maanden en updates over projecten van kanthari alumni. 

2016 kanthari cursus 

In juni hebben de deelnemers afscheid genomen van Tansalesea. Tijdens ‘Act 1’, de eerste 10 weken 
van het kanthari Curriculum, speelde dit fictieve land een belangrijke rol. De deelnemers leefden in 
Tansalesea waar veel ‘real life’ situaties werden gesimuleerd. Het was een intensieve periode met 
veel ingebouwde praktische leermomenten. 
Act twee werd opgesplitst in twee delen. Gedurende de eerste paar weken bezochten de deelnemers 
verschillende organisaties die zich inzetten om positieve sociale veranderingen te bewerkstelligen. 
Een van de groepen ging op bezoek Sristi Foundation, een ‘inclusief dorp’ dat in door 2012 kanthari 
graduate Kartikeyan werd gestart. Een andere groep deelnemers die geïnteresseerd zijn in 
alternatieve vormen van onderwijs bezochten Project DEFY (Design Education For Yourself). Deze 
organisatie, opgericht door Abhijit Sinha van de 2015 kantharis, heeft tot op heden al 4 zogenaamde 
‘maker spaces’ geopend. De deelnemers kregen een direct inzicht in de uitdagingen maar ook de al 
gerealiseerde successen. Tijdens het tweede deel van act 2 werkten alle deelnemers aan hun ‘venture 
profile’ met als resultaat een soort gereedschapskist die bij de opstart ingezet kan worden voor 
fondsenwerving. 
Momenteel bevinden de deelnemers zich in act 3 waar ze verantwoordelijk zijn voor het organiseren 
van een campagne. Het thema is dit jaar 'Saving Lake Vellayani'. De kanthari campus is gelegen aan 
de oevers van dit unieke zoetwatermeer.  Het meer biedt plaats aan meed dan 80 soorten (trek) 
vogels en nog veel meer verschillende soorten insecten. Door de zich snel uitbreidende stad maar 
ook door de bouw van een nieuwe haven is het voortbestaan van het meer bedreigd. De deelnemers 
werken samen met de lokale gemeenschap te sensibiliseren en zo het meer te redden. 

kanthari graduates 
kantharis zijn in de hele wereld in de weer om een positieve impact te creeren. Bij deze enkele 
voorbeelden over reeds bestaande projekten en initiatieven; 
Gambia: “Start Now!”, de organisatie van twee Gambiaanse kantharis: Alieu Jaiteh en Charles Degold 
is eindelijk verhuisd naar het nieuw gebouwde Brikama Rehabilitation Centre. In dit nieuwe centrum 
wordt de volgende groep van blinde en slechtziende afgestudeerden verder opgeleid in verschillende 
vaardigheden zodat ze in staat zijn zich in het beroepsleven te integreren.  
Nepal: In Nepal, waar aardbevingen regelmatig voorkomen, is overlevings-training voor blinden en 
slechtzienden zeer waardevol  Ondanks de huidige zeer moeilijke situatie in Nepal empowert Sarita  
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Lamichhane (2014 kanthari) slechtziende en blinde vrouwen. Gedurende de zomer hebben meerdere 
training-workshops plaatsgevonden.  
Nepal: Sristi Kc, oprichtster van de organisatie 'Blindrocks!' heeft de National Youth Award 2016 
ontvangen. Deze award werd uitgereikt door het Nepalees ministerie van jeugd en sport. 
Gefeliciteerd Sristi. Meer informatie over het werk van BlindRocks! Hier. 
Liberia: Een inclusief Liberia! Door zijn unieke radio-programma Echo-Community Radio Services Inc, 
bereikt Nelson Kardor iedere week vele organisaties en duizenden luisteraars. Tijdens zijn uitzending 
worden 20 mensen via telefoon uitgenodigd om live in de uitzending hun mening en ideeen te delen 
over hoe de samenleving beter om kan gaan met personen met een handicap. 
Zimbabwe: Yolk Business Academy in Harare Zimbabwe is een 5 maanden praktische Business 
Management & Entrepreneurship cursus voor weduwen en alleenstaande moeders gestart in 3 
locaties: Mabvuku, Highfields en Chitungwiza. Gram Tinashe Makwarimba (2014 kanthari), beter 
bekend als Carter is momenteel op zoek naar vrijwilligers om Yolk te ondersteunen. 
Nigeria: Felix Iziomoh (2014 kanthari) heeft in de zomer een vijfdaags leiderschap en 
beroepsopleiding progamma voor enkele honderd studenten uitgevoerd. De sessies omvatten: HIV / 
AIDS Stigma workshop, loopbaan ontwikkeling, Internet veiligheid / Cybercrime Awareness, definieren 
van doelstellingen/ Goal Mapping etc.  Meer details op Center for Leadership Development Nigeria 
Filippijnen: Lorena Acula (2013 kanthari) uit de Filippijnen en haar team van Future Vision Sighted-
Blind INC' zijn hard aan het werk over de opname voor visueel gehandicapte studenten (counseling, 
onderwijs, mobiliteit training etc.) Onlangs 3 nieuwe begunstigden samengevoegd en Melvin, die in 
het programma is al een tijdje, nu ingeschreven in de universiteit! 
Brazilie: Anja Pfaffenzeller, oprichter van “Bats in Action – ‘Morcegos em Ação”, een preparatory 
School voor Blinden in Brazilië heeft Jefferson, een nieuwe student die uit een dorp 1000 kilometer 
vandaan komt, verwelkomd! Jefferson was op zoek naar een school waar hij dagelijks 
levensvaardigheden kon leren en ontdekte Bats in Action online. Hij werd als tiener blind en hij is 
dankbaar dat hij nu kan leren hoe hij met zijn blindheid beter kan omgaan. 

kanthari change-makers netwerk 
Grootste kanthari reünie in Europa tot nu toe. De kanthari Change-makers groep zijn bezig om een 
online peer learning portaal op te zetten voor mensen die aan de rand van de maatschappij staan. 
Dit project is mede gefinancierd door het uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en 
cultuur van de Europese Unie. De reünie vindt plaats in Polen. Tijdens de eerste week van de training 
hebben Anja Pfaffenzeller, Tomasz Kozakiewicz, Jessica Schroeder, Samuel Odwar, Tiffany Brar en 
Yoshimi Horiuchi sessies geleid over o.a. Curriculum ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, 
interculturele communicatie en hoe om te gaan met vrijwilligers. Dit alles met het doel om zo 
effectief positieve sociale veranderingen te realiseren. 

kanthari in de media: 
- De kanthari training cursus is vermeld op diverse forums en websites, bijvoorbeeld op 
opportunity network for Africa. 
- In augustus werd er een artikel over kanthari gepubliceerd in de Manorama krant in Kottayam 
- Een kort interview werd gepubliceerd door Peel en Maas in Nederland 

Memorable visit to the Trivandrum Press Club 

 

Boat trip to explore lake Vellayani 

 

http://www.blindrocks.org/
https://www.facebook.com/EchoCommunityRadioServicesInc/
https://www.facebook.com/Yolk-Business-Academy-756310714475880/
http://icldng.org/
https://www.facebook.com/futurevisionsightedblindinc/
https://www.facebook.com/futurevisionsightedblindinc/
http://batsinaction.org/
http://oppnetafrica.com/kanthari-international-training-social-change-agents/
https://www.youtube.com/watch?v=B9tzDfc_jCw


Rajan with his campus-grown snake-gourds 

 

Actor and screenwriter Srinivasan (right) 

 
 
Dream Speeches 2015 online: 
Heb je de livestream van de Dream Speeches van de 2015 kanthari deelnemers gemist. Geen 
probleem, de inspirerende presentaties zijn nu te zien op het kanthari youtube tv-kanaal via 
http://www.kanthari.org/kanthari-talks-dec-2015/ 

kanthari campus 
Gedurende de afgelopen maanden hebben onze collega's weer hard gewerkt aan het onderhoud en 
de verdere ontwikkeling van de kanthari campus. De visvijver verwelkomde 1.500 fingerlings (jonge 
visjes) van verscheidene vissoorten. De timmerman heeft gewerkt aan de aanleg van een eenden-
vijver en een eenden-hut. Ravi, onze tuinman is voortdurend in de weer met het snoeien en planten 
van bloemen, struiken en bomen. Rajan, onze andere tuinman, zorgt ervoor dat er dagelijkse tal van 
bio-groenten geoogst kunnen worden. Deze vormen een gezonde aanvulling op de maaltijden die 
worden geserveerd in kanthari kantine. 

bezoekers: 
Kerala heeft een paar acteurs die boven de andere uitsteken. Een van hen is Sreenivasan, een 
bekende Indiase film acteur en scriptschrijver. Hij heeft een nieuwe genre aan de Malayalam 
filmindustrie toegevoegd door humor en eenvoud. Hij heeft de conventionele stereotypen van een 
'Hero' in Malayalam cinema gebroken. Sreenivasan heeft meer dan 50 films geschreven en in meer 
dan 200 films meegespeeld. Hij houdt van de natuur en is een fan van groene technologieën, dit 
bracht hem naar kanthari. Sreenivasan is voor ons een Purple (paarse) kanthari. Paarse kantharis 
gebruiken kunst om een positief verschil te maken! 

intake 2017 
De volgende kanthari cursus start in mei 2017 en we zijn al druk bezig met het intake proces. We zijn 
dankbaar als u/jij kunt helpen door het verspreiden van de intake flyer binnen uw/jouw netwerk, 
zodat het potentiële deelnemers kan bereiken. Hartelijk Dank. 

 
 
Beste vrienden / supporters, 

ons werk zou niet mogelijk zijn zonder uw steun. Namens al onze deelnemers en colleagae zeggen 
we daarom hartelijk dank voor uw voortdurende steun. 

Dank ook voor het delen van deze nieuwsbrief met familie, vrienden en bekenden.  

Met vriendelijke groeten, 
Het hele kanthari team, Paul en Sabriye 
 

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

http://www.kanthari.org/kanthari-talks-dec-2015/
http://media.kanthari.org/pdf/en/kanthari-flyer.pdf
http://www.facebook.com/kantharis
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org

