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kwartaalbericht 3-2019 

 
 “Onze reis begon avontuurlijk. Bij het verlaten van onze campus vertraagde het drukke verkeer ons en we 
wisten dat het krap zou worden om de trein te halen. Toen we het platform bereikten, reed de trein al. Met 
een laatste sprint in de hitte van de middag en met een grote sprong hadden we het toch gered. We zaten 
in de trein die ons overnacht naar onze volgende bestemming zou brengen; Bangalore. Onze ‘exposure’ reis 
begon dus met een knal ”, dit was een deel van een e-mail van 1 van onze deelnemers die we in Augustus 
ontvingen.  
 
Beste vrienden en supporters van kanthari, 
Weken en maanden vliegen voorbij. De elfde kanthari-cursus is al over de helft. En elk jaar zijn er meer 
kantharis die een verschil maken in hun gemeenschap. In deze nieuwsbrief zoals gewoonlijk de laatste 
nieuwtjes en updates van kanthari graduates.  
 
kanthari Curriculum  
ket kanthari logo heeft 5 verschillende kleuren. Deze kleuren geven het type ‘sociale veranderaar’ aan 
(initiatiefnemers, uitvinders, ondernemers, activisten en kunstenaars), maar ze symboliseren ook indirect de 
inhoud van ons curriculum dat 'een reis in vijf acts' wordt genoemd. 
GROEN staat voor initiatie, het is de kleur van de eerste act waarin de deelnemers de kans krijgen om 
praktische vaardigheden en hulpmiddelen te verwerven die nodig zijn om een organisatie te starten. 
GEEL is de kleur de test- en prototypefase (Act 2). Hier concentreren de deelnemers zich op het maken van 
hun venture-profielen, een reeks documenten met een persoonlijk profiel, een probleemdefinitie en de 
oplossing. Deze documenten vormen de basis voor communicatie; van flyers en brochures tot websites en 
proposals. Ook worden driedimensionale prototypes gemaakt. 
Tijdens een 10 daagse reis door Zuid-India hebben de deelnemers de mogelijkheid om hun ideeën te 
vergelijken met die van reeds bestaande NGO’s waaronder ook diverse organisaties van kanthari-alumni, 
zoals: - Snehan in Pondicherry, een organisatie die werkt met dakloze volwassenen, opgericht door 
Anumuthu (kanthari 2017, meer info verderop in deze nieuwsbrief). 
- Sristi Village, een inclusief dorp, ook in Pondicherry, dat is gestart door Karthikeyan (kanthari 2012) 
- Aravans, een organisatie die werkt voor de rechten van de LGBTIQ-gemeenschap, Partha (2016 kanthari) - 
Project Defy, een organisatie die makerruimtes creëert, scholen zonder leraren, opgericht door Abhijit Sinha. 
(2015 kanthari) 
ORANJE is de derde act waarin we ons richten op ondernemerschap met onderwerpen zoals 
projectplanning, fondsenwerving, branding, PR en accounting. Ook wordt er weer praktijkervaring 
opgedaan. De deelnemers organiseren het kanthari - Spread the Spice fest, een eendaagse expo waarin ze 
voor het eerst met hun sociale onderneming aan het publiek presenteren. Meer over dit event in de 
volgende nieuwsbrief, dus wordt vervolgd… 
ROOD staat voor een spicy (vurige) vierde act, de act waarin de deelnemers een platform gegeven wordt om 
een 10 minuten lange rede, een kanthari TALK, te presenteren. Hierin vertellen ze over hun persoonlijke 
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achtergrond, het probleem dat ze willen addresseren en de oplossing die ze bieden met hun organisaties. 
Dit wordt gevolgd door een tien minuten durende vraag en antwoord sessie met een internationaal panel 
van experts. kanthari TALKS vindt plaats op 29 en 30 November en 1 December. 
 
Updates over het werk van 2018 kanthari graduates 
Cameroon: Ecological Balance – Limbi Tata  - Limbi's dream speech    
Limbi Blessing Tata, oprichter van de NGO Ecological Balance - Irvingia, was op Hi-TV in Buea Kameroen. 
Limbi zet zich in voor het behoud van het tropisch regenwoud in Kameroen. “We zijn allemaal 
verantwoordelijk voor de manier waarop de aarde vervuild is en het goede nieuws is dat we allemaal deel 
kunnen uitmaken van de oplossing. Let op welke producten je koopt, begin met het vermijden van plastic 
tenzij absoluut noodzakelijk en begin met het planten van bomen, zelfs een kleine op je balkon of op het dak 
zal het verschil maken ”was onderdeel van haar boodschap. Meer informatie over het belangrijke werk van 
Limbi tegen ontbossing in Kameroen is te vinden op http://www.ecobalances.org/ 
 
Tajikistan: Vilka Chess Club: Sohibjamol  
Sohibjamol gebruikt schaken als hulpmiddel voor integratie. Ze heeft net een project van 3 maanden 
voltooid in Khorog, een stad in de autonome provincie Gorno-Badakhshan. Dankzij het werk van Vilka 
konden 7 Vilka Chess-clubleden deelnemen aan een regionaal toernooi. Een van hen, Shoghoz 
Mamadrizokhinov, die visueel gehandicapt is, behaalde de eerste plaats in zowel schaken als een competitie 
in wiskunde. Schaken speelt een belangrijke rol in de cultuur van Tadzjikistan. Meer info over het werk van 
Sohibjamols is te lezen op http://www.vilkachessclub.org/ 
 
India: kaanthi – Satya Illa: Satya’s’s dream speech 
In India overlijden elk jaar naar schatting 14.000 mensen als gevolg van elektrische ongevallen. Dat is bijna 
40 per dag. De meeste slachtoffers worden geëlektrocuteerd omdat er een gebrek aan kennis en gebrek aan 
veiligheidsnormen is. kaanthi, de organisatie, opgericht door Satya illa, pakt beide oorzaken aan. Enerzijds 
door het awareness te vergroten en anderzijds door technische hardware-oplossingen. Sinds hij afgelopen 
december afstudeerde, heeft hij door zijn workshops al meer dan 10.000 mensen bereikt; boeren, 
plattelandsjongeren en studenten. Voor zijn werk heeft hij al de 'Commonwealth Youth Achievement Award 
for Excellence in The Development Work 2019' voor de regio Zuidoost-Azië en de National Youth Icon Award 
voor uitmuntendheid in ontwikkelingswerk door het International Youth Committee ontvangen. Meer info 
op: http://www.kaanthi.org/ 
 

Updates of projects of kanthari graduates 
India : Snehan – Anumuthu (2017) - Anumuthu’s dream speech 
Wat betekent het om dakloos te zijn? Anumuthu wilde erachter komen, dus gedurende drie dagen tijdens de 
cycloon Ockhi (Nov 2017) ging hij dapper de straat op in Trivandrum. Drie dagen later keerde hij terug naar 
de campus en barstte uit in tranen; "Ik heb het nog nooit zo koud gehad, was nog nooit zo  hongerig en 
dorstig", zei hij, "maar dat was geen probleem. Ik was onzichtbaar, duizenden mensen liepen voorbij en zijn 
team hebben inmiddels al het leven van 300+ daklozen gered en positief veranderd. lees meer over zijn 
geweldige werk op http://snehan.orgkeken weg". Anumuthu is de oprichter van Snehan, een NGO die werkt 

Snehan beneficiary selling bags Satya installing safe pump switch starters 

http://www.mesewat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mQkhOOW49ow
http://www.ecobalances.org/
http://www.vilkachessclub.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xuWodrzBGg8
http://www.kaanthi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xuWodrzBGg8
http://snehan.org/
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met werkloze, gehandicapte, oude en zieke dakloze volwassenen uit Pondicherry, India. Snehan betekent 
"vriend van iedereen". Anumuthu en   

Lebanon: Mesewat – Rahel Zageye (2017) - Rahel's dream speech  
Rahel Zegeye Zewudu werd geboren in Ethiopië, maar ze woont en werkt in Libanon. Libanon heeft meer 
dan 250.000 arbeidsmigranten uit verschillende landen, waaronder Ethiopië, Filippijnen, Bangladesh, Nepal, 
Madagaskar, Sri Lanka en India. Rahel heeft jarenlang discriminatie en mishandeing overeleefd.  Dat 
inspireerde haar om Mesewat te starten, een organisatie die pleit voor de rechten van migrant werkers in 
Libanon. Meer informatie over het inspirerende werk van Rahels vindt u hier 

Zimbabwe: Simuka - Mercy Maunganidze (2016) - Mercy's dream speech 
Mercy Maunganidze is de voorzitter van de National Disability Board van het ministerie van openbare dienst, 
arbeid en sociaal welzijn in Zimbabwe. Ze startte Simuka, een vleugel van de Albino Association in Zimbabwe 
die zich richt op het helpen van alleenstaande moeders met albinisme . Het doel is om elfvertrouwen op te 
bouwen door te handelen in de economische, sociale en politieke problemen waarmee ze worden 
geconfronteerd. Mercy werd onlangs geëerd door de Ruth Pasi Foundation uit Harare met de Beste Albino 
Advocaat 2019 prijs. We feliciteren Mercy van harte en wensen haar meer success met haar belangrijke 
werk. 
 

Alumni treffen   
Onlangs hebben Naresh Reddy (2017), oprichter van Tharunam, Satya Illa (2018) oprichter van kaanthi en 
Anumuthu (2017) oprichter van Snehan, elkaar tijdens een conferentie in Hyderabad ontmoet. 
Uitwisselingen tussen kanthari-afgestudeerden zijn erg nuttig. Ze maken allemaal deel uit van het kanthari-
alumninetwerk dat het spice verspreidt en positieve verschillen creëert voor mensen die zich in de marge 
van de samenleving bevinden.  Trevor, (2018) oprichter van Purple Hand Africa en Gumisai (2015), oprichter 
van Positive Life Savers, werden onafhankelijk uitgenodigd als moderators voor de kopana LGBTQ-beweging 
conferentie in Zuid-Afrika.  

kanthari TALKS 2019   
Noteer de datums: kanthari TALKS - 29, 30 november en 1 december 2019. Waar? op de kanthari-campus in 
Trivandrum. Updates over dit evenement zijn beschikbaar op de nieuwe website www.kantharitalks.org 

Intake selectie 2020: Om ons te helpen potentiële kanthari-deelnemers te bereiken, vragen wij u de  
volgende link in uw netwerk te delen https://www.kanthari.org/admissions/ 
 

 Beste vrienden, supporters en partners, 
 
We zijn blij u te kunnen laten weten dat de cursus 2019 goed verloopt. Zonder uw hulp zouden we niet zijn 
waar we nu zijn. Daarom zeggen we namens al onze deelnemers en collega’s HARTELIJK DANK voor uw 
voortdurende interesse en ondersteuning. We danken u ook voor het delen van deze nieuwsbrief binnen uw 
netwerk. Met hartelijke groeten vanuit Zuid India,  
 
Het hele kanthari-team, Sabriye en Paul  
 

Wilt u het werk van kanthari middels een donatie ondersteunen?  
Dat kan hier – HARTELIJK DANK voor uw bijdrage! 

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

Sessions at kanthari Kanthari TALKS 29,30 Nov, 1st Dec 2019 

http://www.mesewat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RpU_rz_Ojug
http://mesewat.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z5USyKDr0y8
https://www.kanthari.org/admissions/
http://www.kanthari.nl/
http://www.facebook.com/kantharis
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org

