
 
 

 
 
 

Kwartaalbericht 4 - 2013 
 
 
“When you want to make a change in the world you live in, 
make sure you have a vision and a team to make it work, 
Challenges may come unexpectedly, connect to all your friends everywhere from kanthari.  
Social visionaries from the margins of society, creating social changes, challenge our status quo!” 

 
Beste Vrienden en Supporters, 
 
met een performance van dit zelf geschreven lied tijdens de graduation ceremonie heeft de 
vijfde generatie kanthari deelnemers afscheid genomen.  
Afgelopen week werd gekenmerkt door veel gelach maar ook vele tranen. Het einde van de 
cursus betekent afscheid nemen maar tegelijkertijd is het ook een nieuw begin; de start van hun 
eigen sociale projekten.  
Als teken van erkenning hebben de deelnemers een geschenk achtergelaten; twee kleine puppies 
die „Charu "en "Babu" werden gedoopt.  
 
Wat is er gebeurd in het laatste kwartaal?  

 
In oktober trokken de deelnemers voor het eerst de wijde wereld in. Ze liepen 6 weken stage in 
ngo's en het bedrijfsleven in India en Nepal. Alle vaardigheden die ze in kanthari geleerd hebben 
zoals management, fondsenwerving en Curriculum ontwikkeling werden ingezet. Sommige 
deelnemers werkten in projekten van kanthari graduates. Thuktan liep stage bij „Golden Bridge“, 
het project van David en Mary in Meghalaya. Gedurende de stage heeft hij een kas gebouwd en 
verwierf daarmee de noodzakelijke vaardigheden voor zijn eigen project in Spiti valley. Steven uit 
Kenya en Poppie uit Indonesia werkten in Karthiks weeshuis in Pondicherry.  
Beiden hebben meegeholpen om het Curriculum gestalte te geven. Tomek uit Polen heeft een 
mini-documentaire over Raja uit Tamil Nadu en zijn project met gedetineerden gemaakt. 
Iedereen heeft veel geleerd en het internship vormt daarmee een belangrijke bouwsteen in het 
kanthari Curriulum. 
 



Dialoog in kanthari  
„dialoog in het donker“ (DID) is een organisatie die door Andreas Heinecke is opgericht en 
tegenwoordig in 23 landen aktief is. Het is een soort tentoonstelling in het donker; de bezoeker 
hoort, ruikt, proeft en voelt zijn omgeving en creëert zo zijn/haar eigen wereld. kanthari heeft dit 
jaar de campus ter beschikking gesteld voor de jaarlijkse internationale DID conferentie. De 
organisatie van dit event vormde voor kanthari deelnemers een praktische leer-ervaring. De 
gasten die vanuit de hele wereld naar Kerala waren gekomen genoten van de milieuvriendelijke 
campus, de tropische natuur, het lekkere eten en een speciale spicy „kanthari“ workshop.  
 
Curriculum  
Deel 1 van het kanthari Curriculum begint in een fictief-land (Chichuhlonga), in deel 2 werken de 
deelnemers in groepen met lokale NGO’s in Kerala en deel drie is gewijd aan een stage. 
Gedurende deel 4 worden de deelnemers intensief op de presentatie van hun projekten 
voorbereid. De laatste week staat in het teken van deze „Dream-Speeches“. Voor een live publiek 
en een internationaal team van deskundigen worden de projecten in 10 minuten durende spicy 
speeches gepresenteerd. In de daarop volgende 20 minuten staan de deelnemers vraag en 
antwoord voor de experts. Videos van deze speeches zijn binnenkort op onze website 
kanthari.org te zien.  
 
In deel vijf keren de deelnemers huiswaarts en starten hun eigen sociale projekten.  
21 deelnemers hebben de 2013 kanthari opleiding succesvol afgesloten.  
Wij wensen iedereen erg veel succes met de start van hun projekten. 
In een wereld waarin we iedere avond bij het kijken van het Journaal begroet worden met 
„Goedenavond“ en dan in 15 minuten horen dat de avond eigenlijk helemaal niet zo goed is, is 
het goed te weten, dat er inmiddels al 98 kantharis 
uit 35 landen aktief zijn om in ieder geval de wereld 
om hen heen te verbeteren.. 
 
Inspirerende  talk:  
In Oktober 2013 sprak Sabriye bij een „INK-
conferentie“(de indiase versie van TED, ted.com) in 
Cochin over transformatie van concepten. De speech 
is te zien via de volgende link: 
http://youtu.be/i3eKleHfjjw 
 
 
 
Beste Vrienden en Supporters, 
 
Namens alle deelnemers zeggen wij hartelijk dank voor uw ondersteuning en wensen wij u fijne 
feestdagen en een geslaagde overgang naar het nieuwe jaar.  
 
Hier nog een oproep;  In Mei 2014 gaat de volgende kanthari cursus van start. De aanmeldingen 
voor deze cursus zijn welkom to en met 15 Januari 2014. Kent u iemand, waar dan ook, die een 
visie voor een sociaal projekt heeft? Iemand die gedreven is om middels een eigen projekt of 
initiatief een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren? Wij vragen u om onze website 
en deze nieuwsbrief of de Engelse versie ervan dan verder te leiden; zie www.kanthari.org  
Hartelijk dank! 
 
Met vele vriendelijke groeten,  
Het hele kanthari team, Sabriye en Paul 
 

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


