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“Niemand stapt twee keer in dezelfde rivier, want het is niet dezelfde rivier 
en hij/zij is niet dezelfde mens." - Heraclitus  

"Exposure to the wild world" is de titel van act 2 van het kanthari 'a Journey in five acts' 
curriculum. Nadat de deelnemers hun project concepten hebben afgerond, nodigen we ze 
normaal gesproken uit voor een 10-daagse reis door Zuid India om persoonlijk kantharis te 
ontmoeten. Maar dit jaar heeft de Corona pandemie deze plannen doorkruist en hadden we een 
goed alternatief nodig. Zo belandden we al snel in een virtuele rondgang door Afrikaanse kanthari 
projecten, die, zie deze blogpost, voor onze deelnemers een gedenkwaardige ervaring zorgde.  
En voor ons? Net als iedereen in het auditorium zaten we aan onze stoelen gekluisterd, toen onze 
alumni hun campus, buros, en hun teams lieten zien, en vooral toen we hen hoorden praten over 
hoe ze met problemen omgaan en wat ze allemaal hebben bereikt.   
De weg voor de meesten was behoorlijk hobbelig, maar in de presentaties toonden ze aan dat alle 
grote dromen en ambitieuze plannen die ze ooit tijdens hun afstudeerspeeches tijdens de kanthari 
talks hadden aangekondigd, werkelijkheid zijn geworden.  
 
Beste vrienden en supporters van kanthari, in deze nieuwsbrief delen we graag de laatste updates 
met u.  

 

Zoals aangekondigd in het vorige kanthari kwartaalbericht, hier een update over het nieuwe inani 
programma. Onze deelnemers hebben aan ideeën voor eco-vriendelijke producten gewerkt die 
ook als inkomstenbron voor hun organisaties kunnen dienen. De Pro-food groep werkte aan een 
voedzame hartige mix gemaakt van gierst, en verschillende gezonde kruiden/kruiden. De Pro-body 
groep werkt aan aangenaam ruikende eco-vriendelijke zepen. De pro-afvalgroep gebruikt vezels 
van bananen-stammen om touwen en draden te maken en zij experimenteren met het maken van 
biopolymeren als potentieel alternatief voor plastic verpakkingsmateriaal. En de pro-faunagroep 
werkt aan de ontwikkeling van een modulair en demonteerbaar kippenhok.   
De deelnemers kregen steun van 9 afgestudeerden van Kanthari die naar de campus zijn 
teruggekeerd om deel te nemen aan de eveneens nieuw ontwikkelde derde act. Act drie gaat over 
Business And Social CHange (BASCH). Het hebben van goede en milieuvriendelijke producten is 
één, het op de markt brengen ervan en het genereren een regelmatige inkomstenstroom is een 
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 andere zaak. Tijdens de derde act maken de deelnemers een ervaringsgerichte reis waarin ze niet 
alleen leren over productieprocessen, maar ook over marketingstrategieën, financiële kennis, 
projectplanning en branding. Al deze zaken zijn natuurlijk gekoppeld aan een positieve impact in 
hun gemeenschap.  

Akhina Mohan uit Kerala India, is de oprichtster van ALARMO, een door jongeren gedreven, in 
Kerala gevestigde beweging die mensen aanspoort om onmiddellijk in actie te komen. Akhina is 
gemotiveerd om de onverantwoordelijke omgang met het milieu aan te gaan. Maar als kind heeft 
ze nooit de moed gehad om op te staan en haar stem te laten horen. Haar inzet als 
hulpverleenster tijdens de overstromingen van 2018 in Kerala, hielp haar om uit haar schulp te 
breken. Nu weet ze dat haar acties een verschil kunnen maken! Zij wil dat jongeren beseffen dat zij 
niet op de ouder generatie kunnen wachten, maar dat zij de verantwoordelijkheid voor een betere 
toekomst in eigen hand moeten nemen.  

Boeren in Nigeria hebben te maken met veel uitdagingen en velen van hen hebben schulden. Een 
bijkomend economisch en milieuprobleem is verspilling. Tobi, zelf een gepassioneerd landbouwer, 
werd met al deze problemen geconfronteerd. Op een dag las hij per toeval over een klein insect 
en dat was een eureka moment. De larven van de zwarte soldaatvlieg, hebben een ongelofelijke 
honger en eten organisch afval. Als ze zich verpoppen, dan vormen ze een goede voedselbron 
voor pluimvee, andere dieren en zelfs voor mensen. Toby wil boeren met de teelt van de zwarte 
Soldaatvliegen vertrouwd maken waardoor ze hun organisch afval in voedsel voor hun vee kunnen 
omzetten. Dit heeft een positief effect voor het milieu en natuurlijk ook sparen de boeren kosten. 
Een echte win-win. 

Pas toen kinderen in zijn klas hem begonnen uit te lachen, besefte Puneet Singh dat hij begonnen 
had met stotteren. Als kind was hij getuige van geweld in zijn persoonlijke omgeving, dit leidde 
ertoe dat hij zich plotseling erg alleen voelde. Van een kind dat graag in de schijnwerpers stond, 
veranderde hij in een stotterende, timide jongen die elk gesprek probeerde te vermijden. Vandaag 
de dag echter, heeft hij zijn speciale stijl van communiceren volledig geaccepteert en droomt hij 
ervan om via zijn organisatie SSstart in Delhi anderen die zich gevangenen voelen, van hun 
onvermogen om vloeiend te communiceren te bevrijden.  

Lawrence is de oprichter van Springboard, een organisatie die een ecosysteem biedt dat jonge 
boeren helpt om duurzaam in hun levensonderhoud te voorzien. Sinds hij in 2012 van kanthari 
terugkeerde naar Nigeria is er veel gebeurd. Zijn Sprinboard tea, heeft 3408 boeren opgeleid in 
20+ dorpen. 908 van deze boeren zijn lid geworden van een coöperatie die hun producten tegen 
faire prijzen verkoopt. Lawrence is een lange en moeilijek weg bewandeld. Hij werd door zijn 
ouders veracht omdat hij landbouwer wilde worden, een beroep waarop in Nigeria wordt 

https://www.eatcrickster.com/blog/black-soldier-fly
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Wilt u het werk van BWB-kanthari ondersteunen? Dat kan hier – Hartelijk Dank!  

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

neergekeken. Ook waren er tal van organisatorische en bureaucratische hindernissen. Lees hier 
meer over het inspirerende werk van Lawrence.   

Wat wordt er gekookt in Nepal? Navina Gyawali is de oprichtster van 'Supportive Action towards 
Humanity' (SATH), een organisatie die blinde vrouwen in Nepal zelfstandiger maakt. In september 
gaf zij een kookworkshop voor 10 visueel gehandicapte vrouwen. Navina is zelf blind en heeft een 
passie voor lekker eten. Ze heeft eenvoudige technieken ontwikkeld die blinden in staat stellen zelf 
te koken. Melk koken, melk/citroenthee maken, rijst koken voor één of meer personen, groenten 
en dal koken waren enkele van de vaardigheden die deel uitmaakten van het programma. Tijdens 
de lockdown heeft Navina een soortgelijke training online gedaan. De steun van de ouders was 
cruciaal voor het succes. Een ouder zei: "Zolang ik hier ben, kan ik mijn dochter helpen als ze iets 
bederft of zich brandt, maar als ik op een dag niet meer op deze wereld ben, zal ze voor zichzelf 
moeten kunnen zorgen. Deze opleiding is dus een geweldige kans om mijn dochter te helpen 
zelfstandiger te worden". Meer informatie over het fantastische werk van Navina en SATH kunt u 
hier lezen. 

Ook in het 3e kwartaal werden verschillende kanthari's geïnterviewd door Yampier Aguiar 
Durañona van de Giraffe Heroes foundation Stick Your Neck out podcasts. Klik op de links om elke 
aflevering te beluisteren:   
- Kerlinda War (India) Early Intervention for Children with Cerebral Palsy  
- Bashiru Adamo (Nigeria) Dream Again Prison Academy  
- Satya Illa (India) Kaanthi: Raising awareness  
- Gram Tinashe Makwarimba (Zimbabwe) Invisible women 
- Hier vindt u een interessant artikel over Ruangtups HinghoyNoy in Thailand 
- Een artikel over het werk van Kyila uit Tibet werd in the China Daily gepubliceerd 
- Over Nematullah, een 2021 kanthari deelnemer uit Afghanistan werd er in de These Times 
geschreven en we schrijven nog steeds de kanthari blog 
 
 
Met het toenemend aantal problemen waar de wereld mee te maken heeft, hebben we ook een 
groter aantal problem-oplossers nodig. De intake voor de volgende kanthari cursus die in april 
2022 begint, is gestart. Om changemakers te bereiken die baat zouden kunnen hebben van de 
kanthari cursus, vragen we u om deze link binnen uw netwerk te delen: 
https://www.kanthari.org/admissions Hartelijk dank! 
Ook hartelijk dank voor uw voortdurende steun en voor het delen van deze nieuwsbrief met 
familie, vrienden, collega's, en iedereen die geïnteresseerd is.    
Blijf alstublieft veilig en blijf gezond! met hartelijke groeten uit Kerala, India,   
sabriye en paul  
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