
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwartaalbericht 3 – 2022 

"Als je wilt weten hoe RIJK je bent, tel dan de dingen die je hebt die je niet 
met geld kunt kopen". - onbekend 
 

“Het was in december 2021 toen ik het spannende nieuws kreeg dat ik na een grondige 

selectieprocedure was uitgekozen voor het kanthari programma, en ik me begon voor te bereiden 

op mijn reis naar het zuiden van India. Van Lagos in Nigeria naar Trivandrum in Kerala, dat is niet 

alleen een reis halverwege om de wereld, maar het was ook het begin van een nieuw leertraject 

dat me dichter bij het effectief runnen van mijn organisatie bracht. Terwijl ik deze cursus volg, kan 

ik zeggen dat mijn hoge verwachtingen tot dusver waar zijn geworden. Van de vele lessen die ik 

tot nu toe heb geleerd, hier een paar voorbeelden: Hoewel ik dacht dat ik het probleem van de 

straatkinderen in Lagos kende, ik leefde immers zelf meer dan 12 jaar op straat, leerde ik het 

eigenlijke probleem vanuit een heel ander perspectief te analyseren. Dat leidde tot verschillende 

oplossingsmogelijkheden die buiten alle conventionele acties vielen die ik tot nu toe kende. Hier in 

kanthari leerde ik verder te denken dan de gangbare grenzen, en leerde ik mijn persoonlijke 

verhaal te waarderen en te verbinden met mijn activiteiten. Bovendien gaf de studiereis naar 

verschillende NGO's in Zuid-India me waardevolle inzichten in wat het betekent om een 

organisatie te leiden. Ik vond zelfs ook een nieuwe naam voor mijn organisatie: Akhin. Akhin 

betekent veerkrachtig en survivor en dat is nu hoe ik mezelf en mijn beneficiaries.” Israel Balogun 
 

Beste vrienden en supporters,  
hoe gaat het met jullie? We hopen dat het goed met je/jullie gaat. Wereldwijd zijn de laatste 
maanden nogal hectisch geweest. Aangezien conflicten, inflatie en kosten van levensonderhoud 
toenemen, moeten we nu dringend op zoek naar oplossingen voor al deze problemen. In het 
afgelopen kwartaal, zijn we druk bezig geweest met het runnen van de13e kanthari-cursus en we 
zijn blij dat veel kanthari-afgestudeerden een straaltje zonlicht hebben kunnen brengen in het 
leven van veel mensen, die zich op plaatsen bevinden waar de zon niet meer leek te schijnen. In 
deze nieuwsbrief delen we enkele updates over ons werk en dat van kanthari's in andere delen van 
de wereld. 
 

kanthari exposure trip 
Tijdens de tweede akte van het kanthari-curriculum reisden alle deelnemers en 4 katalysatoren 

door het Zuiden van India om best practices te verzamelen van andere organisaties en van  

The participants of the 13th edition of the kanthari leadership program during the exposure trip 



kanthari-afgestudeerden. Allen reisden onder eenvoudige omstandigheden, sliepen in treinen en 

bussen, verbleven een hele nacht op een perron omdat de trein 12 uur vertraging had, moesten 

enkele kilometers door een jungle lopen, riviertjes oversteken en heuvels beklimmen. Hier zijn de 

belangrijkste indrukken van Eltrud (Kenia) die een tehuis voor ouderen wil beginnen: "Het bezoek 

aan SRISTI VILLAGE en SOS village was een grote inspiratie. Het was geweldig om te zien hoe 

kantharis wat ze geleerd hebben praktish inzetten en daarmee zoveel levens beïnvloeden. Het 

dorpsmodel van SOS en het NOOK-model van project DEFY boden een passende oplossing voor 

mijn project. Ik heb ook veel geleerd tijdens mijn bezoek aan een hospice, waar ik praktische 

ervaring opdeed met sommige aspecten van het ouder worden en hoe je daarmee omgaat. Ik kon 

me verbinden met de natuur, he been nacht op straat doorgebracht, en deed ervaring op over 

teambuilding. Het was een reis van onschatbare waarde." 
 

Updates over kantharis elders: 

Agro Rangers - India – Siddhesh Sakore - 2019 kanthari  
Siddhesh deelde het volgende: "In juli werkte Agro Rangers met 55 boeren aan de heropleving van 

het inheemse Bardhanya intercropping model, dat 12 soorten granen, peulvruchten, millets en 

oliezaden omvat en veerkrachtig is tegen de effecten van klimaatverandering. Deze gewassen 

zorgen voor voedsel- en voederzekerheid. Aangezien ons gebied gevoelig is voor droogte, 

verbouwen de meeste boeren gierst. En zo organiseerden we de Millet Jatra, een eendaags 

evenement om boeren en consumenten met elkaar in contact te brengen. Er waren door o.a. 

zelfhulpgroepen van vrouwen, NGO's, KVK, boeren 30 kraampjes, allen met waardevolle informatie 

en producten. Er kwamen meer dan 1000 bezoekers. Daarnaast hebben we 3 agreements 

getekend met verschillende organisaties: 1. om studenten stage te laten lopen. 2. om 63 soorten 

inheemse zaden te conserveren, en 3. om de bodemgezondheid te verbeteren. 
 

Precious Hearts Haven - Zimbabwe – Precious Kiwiti - 2021 kanthari  
"De afgelopen drie maanden zijn bruisend geweest voor Precious Hearts Haven. Meer dan 100 

jonge vrouwen en meisjes hebben een beroep gedaan op steun. We werkten aan drie 

hoofdactiviteiten: 1) Opvolging van 43 overlevenden van gender-gerelateerd geweld. Precious 

Hearts Haven blijft professioneel advies en doorverwijzingen bieden aan deze groep. 

2) We hebben 31 vrouwen/meisjes en 4 mannen in de plattelandsgemeenschap in Zvimba kunnen 

sensibiliseren over kwesties in verband met gendergebaseerd geweld, en 3) we zijn begonnen met 

het opzetten van onze eerste ‘safe space’ (veilige ruimte voor vrouwen) in de dichtbevolkte wijk 

van Harare, die bijna klaar is." 
 

Ayiti – Nigeria – Olubodun Akinyele – 2019 kanthari  
Olubodun brengt kwetsbare kinderen in Lagos computerprogrammeren bij. Hij schreef: "We zijn in 

de 5e algoritmische STAP van het onderwijzen van computerprogrammering voor ethische 

 verandering aan kinderen die zich anders met grote waarschijnlijkheid tot cybercriminaliteit of 

Trein 12 uur vertraging: een nachtje slapen op het perron         Het door Agro-Rangers mee-georganiseerde gierst festival 

https://sristivillage.org/
https://projectdefy.org/
https://agrorangers.org/
https://preciousheartshaven.org/
https://ayiti.ngo/


Wilt u het werk van kanthari ondersteunen? Dat kan hier - Hartelijk Dank!  

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

andere ondeugden zouden kunnen wenden. Dit is de stap waar deze 13 kinderen initiatief nemen 

en waar dromen worden gevormd, evenals prototyping en pitching worden geleerd. De kinderen  

worden in groepjes van drie ingedeeld en werken aan projecten van NGO's. Het doel is om 

oplossingen te vinden voor de technologische problemen van deze organisaties die hen 

belemmeren om een impact op de samenleving te creëren. Op die manier worden de kinderen 

voorbereid om het project waaraan ze hebben gewerkt te presenteren aan de betreffende NGO, 

alsook de pers en de wereld.  
 

An-anya – India – Gouri Shankar - 2015 kanthari  
Gouri zet zich in voor verschillende zaken, van het stoppen van kinderarbeid tot milieu-

bescherming. Tijdens dit kwartaal hield hij speciale kinderparlementsessies over alternatieve 

leermethoden. Van de 22 schoolgaande leerlingen met wie hij momenteel werkt, kunnen 8 

leerlingen nu al vloeiend Odia begrijpen, schrijven en spreken. Bij een andere activiteit ontdekte 

hij dat duizenden Sal-bomen zijn gekapt om te beginnen met het verbouwen van groenten. Dit 

heeft niet alleen geleid tot ontbossing, maar ook tot aantasting van de bovengrond. Gouri werkt 

aan bewustwording en begeleiding over hoe rijst, maïs en kurkuma op een duurzamere manier 

aangebouwd kunnen worden.  

kanthari and kantharis in the Media:  
- Een artikel over ENTOJUTU en het werk van Tobi Adegbite from Nigeria 

- Een artikel over een gender-vrije school leest u hier 

- De podcast ‘Ask-ability’ met Puneet Singh, 

- Entrepreneurs van ‘the Social Town’ hebben kanthari bezocht hier meer info daarover  

- En de wekelijkse blog posts leest u hier    

 

beste vrienden en supporters, 
de deelnemers van dit jaar presenteren binnenkort hun projectideeën aan het publiek. Dit gebeurt 
tijdens het SPREAD THE SPICE Festival op de Cadrre campus in Trivandrum op 15 oktober 2022 van 
10:00 tot 18:00 uur. Indien je mensen kent, die dan in Trivandrum zijn, vraag hen aub om het 
festival te bezoeken. Meer op https://www.kanthari.org/spreadthespice/ 
Wij zeggen dank voor uw voortdurende steun, zodat we de kanthris die belangrijke verschillen 
maken binnen hun gemeenschappen kunnen blijven steunen! HARTELIJK BEDANKT!  
Als u deze nieuwsbrief met plezier hebt gelezen, stuur hem dan door naar anderen die wellicht 
geïnteresseerd zijn.  Met de allerbeste groeten uit Kerala, blijf veilig, blijf gezond! 
sabriye en paul 

 

  Kinderparlement bij an-anya. Dagvoorzitters met hoedje         Entrepreneurs van the Social Town bezochten kanthari    

https://www.kanthari.nl/donaties/
https://www.facebook.com/kantharis
http://www.kanthari.nl/
http://www.kanthari.org/
http://an-anya.org/
https://www.makingmorehealth.org/content/how-fly-can-help-support-sustainable-agriculture
https://sbw.hvj.coach/episodes/niwas
https://youtu.be/L1yeZl7WmqA
https://www.linkedin.com/posts/thesocialtown_thesocialtown-collaborate-innovate-activity-6961268399108763648-Om_Q/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.kanthari.org/coronablog/
https://www.kanthari.org/spreadthespice/

