
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kwartaalbericht 3-2020 

 

"Het geheim van geduld is om in de tussentijd iets anders te doen."  
Croft M. Pentz 
 

In de laatste drie maanden zijn de Covid-19 positieve gevallen en het aantal doden over de hele wereld 
blijven stijgen. We wachten met z’n allen verlangend op een einde van de pandemie maar het lijkt erop, 
dat we veel geduld moeten hebben. Daarom is de bovengenoemd quote van Croft M. Penz toepasselijk.  
Dankzij het internet, communiceren we met mensen wereldwijd en zijn we getuige van het harde werk 
dat in de frontlinies gedaan wordt om niet alleen de zieken, maar ook vele anderen, die in nood geraakt 
zijn, te ondersteunen. De pandemie heeft miljarden mensen getroffen, en voor miljoenen betekende het 
een verlies van een baan, geen vast inkomen meer, gebrek aan voedsel, medicijnen, onderdak... 
Plotseling stond het leven alleen nog in het teken van overleven.  
 

2020 is in veel opzichten uitzonderlijk, maar één punt blijft: het derde kwartaal bericht verschijnt zoals 
gepland. Zoals u weet kon de 12e kanthari cursus niet zoals gepland van start gaan. Ook voor de meeste 
kantharis was het reguliere werk niet meer mogelijk. We moesten allemaal omdenken en in de tussentijd 
iets anders gaan doen. We willen in deze nieuwbrief enkele updates met u delen.  
- Dankzij uw steun hebben we inmiddels sinds de start van de epidemie via het werk van vele kantharis 
meer dan 7500 mensen die in existentiele nood zijn geraakt, kunnen ondersteunen met voedsel 
paketten, medicijnen, en andere benodigdheden. Helaas zijn nog vele mensen in nood en daarom zijn 
onze ondersteunings activiteiten doorlopend. Indien u in staat bent om daarbij te helpen, of als u 
mensen kent, die willen ondersteunen, dan kan via deze link: http://www.kanthari.nl/donaties/ 
Hartelijk dank! 
- In de laatste nieuwsbrief hebben we over de ontwikkeling van een digitale kanthari handleiding 
geschreven. Inmiddels zijn we een enorm stuk verder en omdat het zo omvangrijk geworden is, hebben 
we het omgenoemd naar de kanthari encyclopedie voor sociale projectinitiatieven. Het doel is dat de 
kantharis nog voor het einde van dit jaar toegang hebben tot dit naslagwerk. 
- Bijna iedere dag (maar dit was ook al voor de pandemie zo) zijn we in het Vellayani meer te vinden. We 
verwijderen uitheemse planten (o.a. Lotus, Water Hyacinthen) die, als we dit niet zouden doen, het meer 
in een wurggreep nemen. Eerst werkten we alleen met onze handen en voeten, maar om het werk 
effecienter te doen, hebben we in de loop der tijd, gereedschappen ontwikkeld. Welke? Dat is te  

Studenten in Sristi Village tonen de oogst van hun harde werk. 
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lezen/zien in deze blogpost 
- De schoonmaak activiteiten leverde een beter zicht op de water hyacinth. Eigenlijk een mooie plant. 
Wat op het eerste gezicht niet te zien is, zijn de wortels, die in het water onder de plant ‘hangen’. 
Omdat er in de natuur geen afval is, hebben we nagedacht hoe deze plant eventueel te gebruiken is. 
Daarbij ontdekten we dat deze wortels enorm veel water kunnen absorberen. Nu zijn we sleutelen aan 
een volledig biologisch afbreekbare wegwerpluier. Het eerste prototype wordt al getest. Een luier die na 
gebruik in waarde steigt :-) zie ‘het luier dilemma’ 
- In het tropische en vochtige klimaat is onderhoud van de gebouwen in de campus ook een constante. 
Dagelijks zijn we daarmee bezig. We hebben een nieuw afdak op onze keuken gebouwd en we hebben 
een tweede 10KVA PV Zonne-paneel systeem op het dak van het auditorium geplaatst.  
- De online ‘Backpack’ ondersteuning van de geselecteerde kantharis is in volle gang. En het intake 
selectie proces loopt gewoon door. Als u iemand kent voor wie de kanthari opleiding een goede 
volgende stap is, vraag hem/haar dan via deze link zich aan te melden:  
 
Activiteiten van kantharis 
Bij deze enkele updates over het werk van verschillende kantharis:  
Carolina Ortiz, 2019 kanthari, is de oprichtster van Centro Colibri. Haar organisatie in Bolivia werkt met 
vrouwen die seksueel misbruik hebben meegemaakt en overleefd. In Bolivia zijn 3 van 4 vrouwen en 
meisjes het slachtoffer van huiselijk geweld. De meeste daders zijn familieleden. Centro Colibri 
ondersteunt slachtoffers en voert campagnes om huiselijk geweld tegen te gaan. Carolina werkt 
momenteel samen met de gemeenschap en gezondheidscentra. http://centrocolibribolivia.org/ 
 
Omona Innocent, 2018 kanthari, is oprichter van Lighta, een organisatie die zich inzet voor hiv/aids-aids- 
weeskinderen in Gulu, Noord-Oeganda. Tijdens de LockDown stopten de regelmatige doctorsbezoeken. 
Dit leidde ertoe dat veel kinderen schurft kregen. Omona heeft nu een aktie op touw gezet, zodat alle 
kinderen die betroffen zijn behandelt kunnen worden. http://www.lighta.org/ 
 
Sarita Lamichhane, 2014 kanthari, is de oprichter van Prayatna Nepal. Sarita is zelf blind en ondersteunt 
blinde vrouwen. Alcoholgebruik onder mannen is gedurende de Lockdown periode dramatisch 
toegenomen. En evenredig aan deze toename, nam ook huiselijk geweld en misbruik  
toe. Sarita nam aktie en organiseerde een online zelfverdedigings cursus voor haar doelgroep. Daarnaast 
werkt ze aan verdere programma’s zoals menstruatie-hygiëne, handtekeningen- workshops (in Nepal 
ondertekenen blinden vaak met een vingerprint afdruk, en Sarita leert de handtekening te schrijven), het 
opstellen van cv's en nog veel meer. https://www.prayatnanepal.org/ 
 
Sanoj NT, 2014 kanthari, is de oprichter van Child in Rail. De spoorwegen werden in 1853 door de 
Britten in India geintroduceerd. Het is het vierd-grootste spoornet ter wereld. Meer dan 400.000 
kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar hebben van de stations hun thuis gemaakt. Door de massa van 
mensen die treinen gebruiken, bieden de perrons een hogere overlevingskans. Elke dag neemt het aantal 
kinderen dat zich bij de anderen aansluit toe. Velen zijn het slachtoffer van uitbuiting en vallen in een 
eindeloze vicieuze cirkel van bedelen, criminaliteit, drugsverkoop, drugsverslaving en armoede. Sanoj NT 
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Siddhesh Sakore in zijn model boerderij                                    kinderen die in het Raipur treinstation leven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
is begonnen met Child in Rail om deze kinderen toekomstperspectieven te bieden. Een interessant artikel 
is te lezen in 'thinkitagain' 
 
Siddhesh Sakore, 2019 kanthari, groeide op als boerenzoon, maar zijn vader wilde niet dat hij in zijn 
voetsporen treedt en stuurde hem naar een engineering college. Siddhesh zag echter het vele leed van 
de boeren in zijn omgeving en de alsmaar toenemende gevallen van zelfmoord. Dit motiveerde hem om 
zijn organisatie AGRO RANGERS te starten. Hij wil het image van ‘boeren’ veranderen. Om de jeugd te 
interesseren, moet boeren ‘cool’ worden. Tijdens de pandemie werd een deel van India (zoals ook Afrika 
en Azie) door een enorme sprinkhanen plaag getroffen. Daardoor werd een groot deel van de oogst 
vernietigd. Gedurende deze tijd en ondanks vele uitdagingen, slaagde Siddhesh er in om een 
modelboerderij op te zetten. Daar leidt hij nu boeren op in een meerlagig biologisch landbouw methode 
die duurzamer is en een grotere productdiversiteit biedt. Zie http://agrorangers.org/multilayer-organic-
farm/ 
 
kanthari en kantharis in de media 
- Een artikel over kanthari's werk werd gepubliceerd op 'NotYourNewspaper' 
- verschillende blogposts over kantharis en hun initiatieven leest u op blogposts 
- Een door Satya Illa ontwikkelde schakelaar redt het leven van boeren: zie dit artikel 
- Een korte video over het werk van Chipo Chikomo uit Zimbabwe is te zien op Unicef-Zimbabwe 
- Een artikel over het werk van Soulace Africa, opgericht door Peter Adeeko, ist e lezen op tribuneonline   
- Karthikeyan runt Sristi Village, lees meer over zijn project in een artikel op edexlive 
- Een blog van Sabriye over het voordeel om een buitenbeentje te zijn is te lezen op a tribe of women. 

 
 
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar. Voor velen heeft het veel (extra) ellende gebracht maar voor 
anderen vormt het een nieuw begin of, zoals we hier in kanthari zeggen, een ‘pinching point’ dat de  
hele levensplanning op zijn kop zet. En zulk een levensverandering leidt tot iets positiefs. 
Ik sluit deze nieuwsbrief af met een citaat van Gautama Buddha:  
"Wees bewust waar je bent; anders mis je je leven."  
Hartelijk dank voor uw voortdurende ondersteuning en voor het delen van deze nieuwsbrief met 
bekenden en geinteresseerden.  
zorg goed voor u-zelf, voor anderen en blijf gezond!  
Met vele hartelijke groeten, 
 
het kanthari team, sabriye en paul 

 
 

 

BWB-kanthari ondersteunen? Dat kan hier – Hartelijk Dank! 

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