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de derde Act is bijna ten einde. Overal op de campus vind je deelnemers met hun koptelefoons en
opname apparatuur. Vanuit de geluidsstudio klinkt muziek. Alle deelnemers hebben het radio-fever te
pakken. Iedereen werkt hard aan de voorbereiding voor een 12 uur durende radiomarathon om het
Vellayani meer te redden; dit prachtige meer ligt in de achtertuin van de kanthari campus.

Beste lezers, supporters en vrienden van kanthari, het is tijd voor de derde nieuwsbrief van dit jaar.
In deze nieuwsbrief lees je meer over de highlights van de afgelopen drie maanden en over de
updates van projecten van afgestudeerde kanthari's. Veel leesplezier!
2017 kanthari cursus
Eerste act: De deelnemers gaan met sprongen vooruit. 24 deelnemers uit 12 verschillende landen
hebben stuk voor stuk inspirerende ideeën voor projecten meegebracht. Tijdens de eerste act van
het kanthari 'a journey in five acts' curriculum hebben de leerlingen veel praktische kennis opgedaan
die nodig is om eigen projekten op te kunnen zetten.
Ons lesprogramma is gebasseerd op experimenteel leren, een combinatie van actief experimenteren
en concreet ervaren. Om deze reden speelde de “first act” zich af in een fictief land, genaamd:
“Tansalesea”. De deelnemers werden uitgedaagd om het daadwerkelijke probleem te begrijpen, om
zich een duidelijk beeld van hun doelgroep te vormen en hun eigen visie verder te ontwikkelen.
Daarbij kregen ze ook de kans om hun fundraising vaardigheden uit te breiden.
Act two: Waarom het wiel opnieuw uitvinden als iemand anders dit al voor jou heeft gedaan? Er zijn
zo veel effectieve organisaties waar de deelnemers veel van kunnen leren. Daarom gingen wij tijdens
de eerste twee weken van ‘act two’ op bezoek bij zulke organisaties. Er waren drie verschillende
groepen. Bij de eerste groep lag de focus op alternatief onderwijs en dus bezochten zij het project
DEFY (Design Education for Yourself). Dit project is in 2015 opgestart door kanthari graduate Abhijit
Sinha.
De andere groep focust op duurzame landbouw en het milieu. Zij bezochten SLRM (Solid and Liquid
Resource Management Centre). Dit goed lopende afval management project wordt gerund door
Kurudanpalayam Local Self Government in Selam, Tamil Nadu. Zij houden zich bezig met het
verzamelen en scheiden van afval, biogas productie, compost methodes etcetera. Dezelfde groep
bezocht ook Puvidham, een alternatieve school in Dharmapuri. Hun leeromgeving is gebaseerd op
Mahatma Gandhi's Nai Talim Curriculum. Onze deelnemers hebben veel geleerd van de interactie
tussen de kinderen, leraren en mevrouw Meenakshi, de oprichster van de organisatie.
En tot slot de derde groep; zij richtten zich op mensen met een functiebeperking en een reintegratie
proces. Deze laatste groep bezocht Sristi Village, dit is een dorp waar zowel kinderen als volwassenen
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met een beperking kansen worden geboden om volledig mee te draaien in de maatschapij. Deze
stichting is opgestart door Kartikeyan, een kanthari graduate uit 2012
Alle deelnemers konden het werk van verschillende organisaties aanschouwen en hadden de kans om
andere activisten te ontmoeten en met en van elkaar te leren. Heel veel dank aan: Kudumbashree,
Action Council Vellarada en Sebastian Indian Social Project en Centre for Internet and Society voor
het delen van hun ervaringen.
Tijdens het tweede gedeelte van act 2 werkten alle deelnemers aan hun persoonlijke project profiel;
een soort ‘gereedschapskist’ met vele tools die nodig zijn voor verschillende vormen van
communicatie, zoals: een website, social media, nieuwsbrieven, fondsenwerving etcetera.
Act 3: Op dit moment is 'Act Three' volop aan de gang. Tijdens deze periode werken alle deelnemers
gezamelijk aan de organisatie van de “Save Vellayani Lake” campagne. De kanthari campus is gelegen
aan de oever van dit unieke zoet-water meer met een enorm grote biodiversiteit. Helaas zijn er
verschillende risicofactoren die de toekomst van dit meer bedreigen. Veel mensen zijn zich niet
bewust van deze risico's. De deelnemers werken samen met de lokale bevolking om meer bewustzijn
onder de betrokken mensen te verkrijgen en zo dit prachtige meer te redden! Op12 october wordt
er een 12 uur durige radio marathon gehouden en vindt er ook het Vellayani lake festival plaats.
kanthari graduates
Graag delen we meer informatie over de impact van kanthari via updates over verschillende eerderopgerichte organisaties;
Kenya: Neem een paar minuten de tijd om meer te leren over belangrijke werk van Jayne Waithera.
Jane studeerde in 2009 af bij kanthari en geeft mensen met albinisme een stem. Meer weten? Bekijk
dan de video hier.
India: Sristi Village: “Verander de perceptie van intelligentie.” Karthikeyan heeft Sristi Village
opgericht met als doel om mensen met beperkingen samen te brengen en actief deel te laten nemen
aan de maatschapij. Lees dit artikel en ontdek hoe één persoon een groot verschil kan maken.
Uganda: Hive Uganda Limited: Ojok Simon is een van de winnaars van de Holman Prize 2017!
Gefeliciteerd Ojok met deze prachtige prestatie. Met het prijsgeld wil Ojok verder honingproductie
en Imkertrainingen uitvoeren voor blinde en slechtzienden in Uganda. Bekijk hier het artikel.
Goed gedaan Ojok, Wij wensen jou veel succes!
Nepal: 'Embrace the Change': Amrita Gyawali moet veel obstakels overwinnen om haar doel te
bereiken. Haar rolstoel vormt geen probleem maar de houding van de mensen in de maatschappij en
de slechte infrastructuur maken het lastiger. Amrita wil de omstandigheden van Nepalese mensen die
in een rolstoel zitten verbeteren. Bekijk hier de video die onderdeel was van haar campagne om
meer bewustzijn te creëren.
Nigeria: The Lolo Initiative: Mary Ero, (afgestudeerd in 2016) is The LOLO Initiative gestart. Mary's
droom: “Ik droom van een Nigeria waar HIV geen beperkingen stelt aan ons heden en geen last is
voor de toekomst; baby's kennen het niet en volwassenen zijn er niet langer bang voor.” Mary schreef
een artikel dat is gepubliceerd als onderdeel van: “the World Pulse Story Awards program”.
Nepal: kanthari chili in Nepal. Tijdens een bezoek aan Nepal bezochten Paul en Sabriye vijf Nepalese
kantharis; Khom Raj Sharma, Sarita Lamichane, Lila Nath Pahadi, Rajendra Dhital and Nagendra Rijal
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Een treffen met de werd georganiseerd om meer zichtbaarheid van hun projecten in Nepal te creëren
en informatie te verschaffen voor degenen in Nepal die zelf een projekt willen realiseren.
2017 kanthari participants
"Mijn naam is Rahel Zegeye en ik ben een mensenrechtenactivist. 17 jaar geleden verhuisde ik van
Ethiopië naar Lebanon. Sindsdien heb ik het geweld en het onrecht dat migratie werkers daar
dagelijks wordt aangedaan helaas aan den lijve ondervonden. Tegenwoordig leid ik een organisatie
die zich voor de rechten van migratie werkers inzet", Rahel Zageye is een van de 24 kantharideelnemers. Leer meer over alle deelnemers hier
kanthari in the media:
- ‘Change from Within’. Lees hier meer over het waardevolle werk van twee kanthari change makers.
- Een filmteam uit China bezocht kanthari als vervolg op hun documentaire over Braille Without
Borders in Tibet in 2004. De documantaire is te zien via: “China Right Here”.
- Minu Ittyipe schreef een artikel voor het welbekende magazine Outlook .
kanthari campus
Dankzij het tropische klimaat is de tuin van de campus het gehele jaar mooi groen. Onze tuinmannen
Ravi en Rajan onderhouden dit keurig en verzorgen daarnaast de moestuin zodat wij elke dag kunnen
genieten van verse groenten uit eigen tuin. In de afgelopen maanden zijn er netten rondom de
vispond geplaatst om te voorkomen dat de vissen tijdens hoogwater in het regenseizoen ontsnappen
naar het meer. Ook zijn er netten boven de pond geplaatst zodat onze vissen niet meer ten prooi
vallen aan vogels..
Intake 2018
De volgende “kanthari leadership training course” gaat van start in mei 2018. Het intake proces is al
weer begonnen. Help ons om potentiële “social change makers” te bereiken door onze intake flyer
in jouw netwerk te delen.

Beste vrienden en supporters,
Onze kanthari cursus zou niet mogelijk zijn zonder jullie hulp. Daarom willen wij jullie ook namens
onze deelnemers hartelijk bedanken voor al jullie steun.
Willen jullie ons ook helpen bij het verspreiden van deze nieuwsbrief? Super!!
Met vele hartelijke groeten, het gehele kanthari team, Paul en Sabriye.
Wilt u het werk van kanthari ondersteunen?
Dat kan hier – HARTELIJK DANK!
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org

