Kwartaalbericht 4-2014
2014 is voorbij gevlogen en daarom is het hoogste tijd voor het laatste kwartaalbericht van het jaar.

Act 2 Change for Change
Het tweede gedeelte van de “Journey in five acts” Curriculum werd afgesloten met de “Change for
Change”. Dit jaar werd in samenwerking met de kalliyoor Panchayad (lokale wijk) een afvalbeheer
project opgezet. Om het bewustzijn over het belang voor het schoon houden van het milieu te
verhogen, schreven de deelnemers een rock song. De teksten van dit 'Katikale' nummer beschrijven
de problemen die onstaan als afval gedumpt en verbrand wordt. Om afval goed te scheiden
ontvingen de gezinnen die in de Kalliyoor wijk wonen verschillende afval emmers.Ook werd een afvalkunst-tentoonstelling georganiseerd om aan te tonen dat afval een waarde heeft; ‘Afval bestaat niet,
het zijn grondstoffen die op de verkeerde plaats liggen’ - Ellen macarthur -

Act 3 stageplaats in de 'Wild World'

In oktober kregen de deelnemers een voorproefje van de "Wilde Wereld". In stageplaatsen in
verschillende organisaties en bedrijven in India werden vaardigheden die tijdens de eerste akt waren
verworven, in de praktijk gebracht. Ook werd ‘real-world werkervaring’ opgedaan. Sommige
deelnemers deden hun stage in kanthari graduate-projecten, andere in NGO’s of bedrijven. Bv.
Sarita Lamichhane uit Nepal deed haar stage in Samarthanam, een organisatie voor blinden in
Bangalore. Ze maakte een handleiding hoe een blinde persoon mobiliteit en dagelijkse leven
vaardigheden kan leren. Felix Izimioh uit Nigeria werkte bij UST-Global, een software firma, waar hij,
samen met een team van programmeurs, een applicatie voor de Lagos State police ontwikkelde.
Deze app heeft als doel cybercriminaliteit in Nigeria te bestrijden.

Act 4 terug naar de Spice-garden

Na het afsluiten van de stages keerden alle deelnemers terug naar de kanthari campus. Act 4 was een
intensieve period met als belangrijkste doel de voorbereidingen van de Dream Speeches. Ook werden
vaardigheden zoals Financiering, budgettering, proposals schrijven etc nog eens opgefrist.
Een speciale workshop die de kanthari deelnemers nog lang in herinnering zal blijven was de

zogenaamde “Hot Seat”; Een deelnemer neemt plaats op het podium waar hij/zij door drie
deelnemers en catalysts met zeer pittige en kritische vragen wordt bestookt. Deze vragen leiden tot
een versnelde hartslag en een hoge dosis adrenaline. Uit de antwoorden blijkt hoe goed de
deelnemer zijn/haar project kan onderbouwen.

Graduation week en dag.

Net op tijd voordat dream speeches werden gepresenteerd werden kanthari wegwijzer borden
geplaatst. Tijdens de 15e, 16e en 17e December presenteerden alle deelnemers hun Dream
Speeches. Voor een live publiek en ook vele toeschouwers die via een Livestream meekeken en
luisterden, deelden de deelnemers hun levensgeschiedenissen, problemen en potentiele oplossingen.
De dream speeches werden gevolgd door een 15 minuten durende vragen en antwoorden sessie met
een internationaal panel van drie a vier deskundigen. Bekijk de dream speeches hier
De chief guest voor de Graduation day dit jaar was mevrouw Andrea Christ, Vice Consul Generaal van
het Duitse Consulaat in Bangalore. Speciale gast was de heer Peter Weibel, president van de
Zwitserse Braille Zonder Grenzen Stichting. Het evenement werd bijgewoond door ongeveer 180
gasten.

Act 5 Spread the Spice

Inmiddels zijn alle deelnemers weer thuis aangekomen om hun dromen te realizeren. Tijdens de
komende 5 maanden zijn alle afgestudeerden gekoppeld aan twee katalysatoren. Deze zorgen voor
mentoring tijdens de uitdagende start-up fase van het project. Wij zijn erg benieuwd hoe deze groep
kantharis positieve sociale veranderingen in hun gemeenschappen teweeg gaan brengen.

Kanthari in de Media:

- Sarita Lamichhane uit Nepal, 2014 kanthari, en haar slechtzienden leeftijdsgenoten worden
regelmatig door mannen geintimideerd. Het “Fight Back” project is opgericht zodat deze vrouwen
leren zich te verdedigen tegen fysiek of verbaal geweld. Voor meer details, bekijk de 3 minuten video
op http://vimeo.com/107805760
- 2010 kanthari graduate Chhitup Lama runt HEAD Nepal, een organisatie die hij stichtte om blinden
en slechtzienden in Humla, één van de meest afgelegen gebieden van Nepal een betere toekomst te
geven. Er is een interessante documentaire over zijn werk gemaakt die bekroond is in het New York
film festival. Bekijk de 23 minuten documentaire
- 2013 kanthari Tomasz Kozakiewicz runt ‘kanthariplus’. Hij ondersteunt kantharis en coördineert het
kanthari alumni netwerk. Hier de link naar de kanthariplus nieuwsbrief

Presentaties
- Sabriye Tenberken sprak in November op de World Blind Union top in Hong Kong over "Het recht
om blind te zijn".

- Sabriye Tenberken sprak tijdens het Erudite Conclave & Antaragni 2014-State Organ Sharing
Initiativegeorganiseerd door het Thiruvananthapuram Medical College.
- Paul Kronenberg sprak bij de India Inclusion Summit in Bangalore waar hij zijn ideeën deelde over
empowerment van gemarginaliseerde groepen uit de hele wereld.
- Samuel Odwar uit Oeganda en Tiffany Brar uit India presenteerden hun projekten bij TEDxVITVellore.

Speciale aandacht voor West-afrikaanse kantharis
In de afgelopen maanden maakte de Ebola-epidemie in het Westen van Afrika wereldnieuws. Onze
speciale aandacht gaat uit naar alle kanthari afgestudeerden die in deze regio werkzaam zijn. Zij zijn
geconfonteerd met moeilijke en grote uitdagingen. Wij denken aan hen en hopen dat de situatie snel
zal verbeteren.

Aanmeldingen kanthari cusrus 2015
De volgende kanthari cursus start in mei 2015. De aanmeldings procedure loopt op volle toeren.
Wij vragen voor hulp om de intake flyer die te vinden is op: http://media.kanthari.org/pdf/en/kanthariflyer.pdf. te verspreiden via de sociale media en emails. Iedereen die een bepaald lot heeft over/doorleefd, en daarom een plan heeft om sociale verandering teweeg te brengen, kan zich
aanmelden via onze website www.kanthari.org

Beste vrienden en supporters,
Wij zeggen hartelijk dank voor alle ondersteuning en voor het delen van deze nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2015!
Het gehele kanthari Team, Paul en Sabriye
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org

