Kwartaalsbericht 3-2018
Beste supporters, vrienden,
In het laatste kwartaalbericht hadden we vermeld dat de moesson in Kerala was aangekomen. We
wisten toen nog niet dat dit zou leiden tot een van de ergste overstromingen in meer dan 100 jaar.
Inmiddels is het water gelukkig teruggetrokken, maar de schade is enorm. Het huis van één van onze
part-time medewerkers is zwaar beschadigd en onbewoonbaar geworden. Samen met onze collega’s
en enkele deelnemers helpen we haar om haar huis weer op te bouwen. Dit is echter maar één geval
van duizenden. Het zal jaren duren voordat Kerala weer hersteld zal zijn. Wij hebben geluk gehad dat
alleen het onderste deel van de campus overstroomd was. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden,
en iedereen die betroffen is.
Bij deze willen we graag de laatste ontwikkelingen van de afgelopen drie maanden met u delen.
kanthari Curriculum:
Het eerste deel van het kanthari-curriculum, "het Tansaleaanse avontuur", vindt plaats in een fictief
land waar onze deelnemers hun project-ideeen kunnen testen. De deelnemer krijgt duidelijkheid over
het probleem, de visie, de missie en eerste oplossingsmogelijkheden. In de eerste 3 weken van act 2,
gedurende een intensieve periode van 3 weken heeft elke deelnemer samen met een individuele
mentor een eerste versie van hun ondernemings-profiel ontwikkeld. Dit beinhoud verschillende
documenten waarin de volgende punten beschreven worden: het probleem dat moet worden
opgelost, een overzicht van de behoeften (needs), de interventie, een beschrijving van de doelgroep
en een beschrijving van hun persoonlijke geschiedenis waarin het duidelijk wordt, waarom ze een
specifiek sociaal probleem aan te pakken.
Het tweede deel van act twee heeft de naam "de wilde wereld". Hierin bezoeken de deelnemers
verschillende NGO’s en scholen in het zuiden van India. Dit jaar organiseerden we drie reizen. 1 groep
had een focus op alternatief onderwijs, een tweede groep focusseerde zich op het gebied van
milieubescherming en empowerment van vrouwen en de derde grop bezocht verschillende
organisaties die zijn opgezet door voormalige kanthari-deelnemers die zich inzetten voor mensen die
zich aan de rand van de maatschappij bevinden.

updates van kanthariBij deze enkele updates van projekten die door kanthari graduates zijn opgezet;
Nigeria - Tosin: Trash To Treasure (TTTT) - kanthari 2013
Tosin heeft een duidelijke missie. Zij wil voorkomen dat vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld
worden. Zelf heeft ze huiselijk geweld letterlijk overleefd. Tosin traint vrouwen in het transformeren
van afval in prachtige kunstwerken. Op 21 September schreef ze: "mijn project groeit! We hebben nu
125 meisjes ingeschreven voor ons programma en 35 vrouwen voor Turn Trash To Treasure. We zijn nu
druk met de konstruktie van een derde gebouw. “
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India - Raja KR: Global Network for Equality - kanthari 2011
Raja KR is een social worker die in gevangenissen in Tamil Nadu werkte. Daar ontdekte hij gevallen
waar de man zijn vrouw heeft vermoord. Het vonnis; minimaal 14 jaar tot levenslang. Wat is echter het
lot van hun onschuldige kinderen? Hij richtte Global Network for Equality op, een organisatie dat
onderwijs, gezondheidszorg, juridische ondersteuning en andere diensten biedt die nodig zijn om
kansen te bieden aan kinderen waarvan de ouders in de gevangenis zitten. Hier een artikel over één
van de vele acties waar Raja aan werkt
Sri Lanka - Kapila Ratnayake: Voices of Human - kanthari 2017
Kapila creëert een ruimte / platform waar elk individu gelijk is. "Voices of human zet zich in voor een
wereld zonder discriminatie, machtsverhoudingen en ongelijke behandeling op basis van hun
geslacht." Lees meer op www.voicesofhuman.org
Kenia - Henry MKare: Kickstart Kilifi - kanthari 2017
Kilifi is één van de achtergestelde gebieden in Kenia, vooral met betrekking tot onderwijs. Henry was
de eerste en enige persoon in zijn district die, tegen alle verwachtingen in, een universitair diploma
behaalde. Armoede, gebrek aan interesse in een voor hen irrelevant curriculum zorgt voor veel school
afvallers en het huidige onderwijssysteem is niet in staat om hen terug naar school te brengen. Henry
biedt een nieuwe, praktische benadering van leren. Hij schrijft: "De afgelopen twee weken hebben we,
in samenwerking met een plaatselijke school een project gelanceerd met de titel "Bouwen met
boeken". Kickstart Kilifi biedt 21e eeuw vaardigheden: communicatie, creativiteit, samenwerking en
kritische denkvaardigheid. ' Lees meer op www.kickstartkilifi.org
Thailand - Yoshimi Horiuchi: Book worm ARC - kanthari 2009
Als jonge student reisde Yoshimi door Thailand en ontdekte iets verbazingwekkends: de meeste
kinderen en volwassenen zijn weliswaar geletterd, maar niemand houdt van lezen. Yoshimi, geboren
en getogen in Japan, groeide op met boeken die voor haar de deur naar de wereld opende. Na
kanthari realiseerde ze haar droom om met een mobiele bibliotheek boeken naar plattelandsgebieden,
naar gevangenissen en gemarginaliseerde gemeenschappen te brengen. Ook richtte ze in een dorpje
in Noord Thailand een prachtige bibliotheek op voor jong en oud. Dit jaar keerde ze terug naar
kanthari om haar ervaringen en kennis te delen met de huidige kanthari-deelnemers. Oh, niet te
vergeten, Yoshimi is volledig blind. Meer hier
kanthari Alumni: Oost-Afrika
Een groep kanthari graduates uit Oost-Afrika ontmoetten elkaar in Kigali, Rwanda om ervaringen,
uitdagingen en oplossingen uit te wisselen. De gastheer voor de bijeenkomst was Norman Manzi,
oprichter van Dream Village. Elk jaar sluiten zich meer kantharis aan bij regionale alumni-netwerken.
"Zelfs als we elkaar nog nooit hebben ontmoet, voelen we ons erg vertrouwd." Zegt Samuel Odwar,
2014 kanthari en oprichter van Thumbs up Uganda. "Wij spreken hetzelfde jargon en zijn niet verlegen
om uitdagingen en mislukkingen te bespreken." Sommige kantharis werken samen voor het schrijven
van proposals, het geven van workshops en het uitwisselen van informatie over bepaalde
onderwerpen. kantharis zijn actief in meer dan 20 verschillende sociale gebieden, variërend van
milieubescherming, vrede en conflict management, empowerment van vrouwen, alternatief onderwijs,
disability en nog veel meer.
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BEZOEKERS:
Rajagopal PV is de oprichter van Ekta Parishad, een volksbeweging die zich dmv geweldloze actie inzet
voor sociale landhervorming in India. Tijdens een bezoek aan kanthari deelde Rajagopal zijn visie en
kondigde ook de volgende grote geplande campagne, de Jai Jagath 2020 aan. Duizenden deelnemers
die zich inzetten voor geweldloze verandering over de hele wereld marcheren vanuit India, België,
Frankrijk, Duitsland, Zweden, Mali, Senegal, Spanje en andere landen naar Genève (Zwitserland). Ze
zullen elkaar ontmoeten in Genève tussen 25 september en 3 oktober 2020, in de stad die symbool
staat voor vreedzame co-existentie en die de thuisbasis is van veel VN-organisaties. Wil je deel
uitmaken van deze mars? Kijk op de volgende website en meldt je aan: www.jaijagat2020.org/
Industrieel ingenieur Shubhendu Sharma werkte bij Toyota toen hij de Japanse bosdeskundige Akira
Miyawaki ontmoette, die een methode heeft ontwikkeld om een bos tien keer sneller te laten groeien
dan normaal. Shubhendu hing zijn baan aan de kapstok, starte een internship by Miyawaki, en plantte
zijn eerste bos op een klein perceel achter zijn eigen huis. Vandaag de dag promoot zijn bedrijf
Afforestt een gestandaardiseerde methode voor het zaaien van dichte, snelgroeiende inheemse bossen
in dorre landen. Neem 10 minuten om de inspirerende TED Talkvan Shubhendu te bekijken om te leren
hoe ook u/jij een bos in je eigen achtertuin kunt creëren.
Onderhoud:
kanthari's tuinman Joy heeft een intensieve 2 weken durende cursus gevolgd waarin hij veel heeft
geleerd over; gezonde en ongezonde grond, verschillende soorten gewassen, relevante en juiste
voeding, productie en gebruik van natuurlijke pesticiden, cultiveren, herplanten en de waarde van
koeien voor landbouw. Nu implementeert hij de agro-bosbouw op de kanthari-campus. We zijn nu op
zoek naar geschikte koeien die het land verrijken en waarde toevoegen aan onze dagelijkse
melkconsumptie.
kanthari in de media:
- Bijna elke dag tussen vijf en zeven uur in de avond zijn we bezig om de wildgroei van waterplanten in
het Vellayani meer en halt toe te roepen. De toekomst van Lake Vellayani ligt in onze handen. Een
artikel over onze akties is te lezen in The Hindu.
- Een langer artikel over kanthari en zijn changemakers is geschreven door Shreya Pareek en is te lezen
in the stories of Change
kanthari TALKS in Bangalore
Dit jaar is vieren we een jubileum. Het is de tiende verjaardag en daarom vindt kanthari TALKS plaats in
Bangalore. De data van dit tweedaagse evenement zijn: 24 en 25 oktober 2018. Om dit unieke
evenement niet te missen, boek nu je tickets op: https://kanthari.org/kanthari-talks

Beste vrienden en supporters,
we zeggen weer HARTELIJK DANK voor uw/jouw aanhoudende interesse en ondersteuning. Hartelijk
dank ook voor hulp door deze nieuwsbrief binnen uw/jouw netwerk te delen.
Met vele vriendelijke groeten,
Het hele kanthari-team, Sabriye en Paul
Wilt u het werk van kanthari middels een donatie ondersteunen?
Dat kan hier – HARTELIJK DANK!
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org
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