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2015 is voorbij en het was in vele opzichten een bewogen jaar. Het is duidelijk dat de wereld 
met vele uitdagingen te maken heeft die actie van probleem-oplossers vereisen. We zijn daarom 
blij te laten weten dat in December 24  zulk soort probleem-oplossers huiswaarts zijn gekeerd. 
Zij starten daar nu hun eigen sociale projekten en initiatieven die de wereld om hen heen in 
ieder geval verbeteren.  
In deze nieuwsbrief berichten we over de hoogtepunten van de afgelopen 3 maanden; 
 
Act 4: Dream speeches 
Aan het begin van act 4 wachtte de deelnemers een zeer intensieve tijd. Gedurende de eerste 3 
acts hebben de deelnemers hun visie en missie ontwikkeld en ze hebben vele praktische 
vaardigheden geleerd om deze visies in de praktijk om te zettten. Een erg belangrijke rol speelt 
natuurlijk ook communicatie. Ideeën goed te kunnen presenteren aan toekomstige 
medewerkers, potentiële donoren, aan de media, in kort de wereld is een sleutel tot succes. 
Act 4 focuseert hoofdzakelijk op communicatie-vaardigehden en daarmee ook op de 
voorbereiding van de dream-speeches die inmiddels een kanthari traditie zijn geworden. De 
deelnemers presenteren hun idee voor sociale verandering aan een live publiek en een 
internationaal specialisten panel. Direct na de presentatie volgt een kritische vraag en antwoord 
sessie. Alle speeches werden op video opgenomen en zodra de opnames zijn ge-edited worden 
deze op onze website gepubliceerd. 
 
Certification en Act 5: “Run, Jump and swim”  
Op de 11e December 2015 vond een ‘certification ceremony’ met als thema "Spread the Spice“, 
plaats. Ja, ‘certificering’ en niet ‘graduation’. Dit is een verandering met voorgaande jaren. 
Tijdens de ceremonie ontvingen de leerlingen een bewijs dat ze de eerste 7 maanden hebben 
voltooid. Alleen als Act 5 (de komende 5 maanden) van het Curriculum, de start fase ook 
succesvol wordt voltooid, is de deelnemer geslaagd. Het event werd door meer dan 150 mensen 
bijgewoond en in aansluiting rondde de band 'Soul Jam' het geheel met een spicy mix van blues 
en rock af.   
 
kanthari Award 2015 
Ms Daya Bai is een aktiviste uit Kerala die zich inzet voor de rechten van lokale stammen in 
centraal India. Tijdens de certificerings-ceremonie ontving zij de 2015 kanthari Award voor haar 
Lifetime Achievement. Ms Daya Bai eert de betekenis van ‘kanthari’, ze heeft laten zien en 

Miatta Mulbah uit Liberia presenteert haar Dream Speech 

  



toont nog steeds dat een kleine chili een groot verschil kan maken! Ze hield een pittige 
toespraak en wenste alle deelnemers veel succes met de realisatie van hun geplande sociale 
projekten en initiatieven. 
 
kanthari Alumni 
de kantharis uit voorgaande jaren hebben ook in 2015 veel positief werk verricht. Bij deze 
enkele updates;   

Kerala, India: George K Thomas (2013 kanthari) organiseerde een “Vrijheid op wielen” 
programma in Trivandrum. George zit in een rolstoel en zet zich in voor rolstoelgebruikers.  
Hij geeft voorliching over wat te doen bij ongevallen en met een “rolstoel-rally” maakte hij 
duidelijk dat er veel te doen is om het leven van rolstoelgebruikers in Kerala (en India) te 
verbeteren. Hij ontmoette de Chief Minister Oommen Chandy en maakte van de gelegenheid 
gebruik hem een petitie te overhandigen waarin een oproep was geplaatst aan overheid en 
bedrijven om mensen in rolstoelen voor verschillende beroepen aan te nemen Artikel 
 

Nigeria: Olufunbi Falanyi (2013 kanthari) uit Nigeria ontving tijdens het Future Awards Africa 
Gala in Lagos de “Enterprise Support award”. Funbi werd ge-eerd als een persoon die heeft 
uitgeblonken in het ondersteunen en het oplossen van problemen voor kleine en middelgrote 
Organisaties. Gefeliciteerd Funbi! 
 

Liberia: Kaprie Kanu (2010 kanthari) en Sahr Yilia (2009 kanthari) uit Liberia hebben een 
moeilijke tijd achter de rug, de Ebola-epidemie heeft diepe sporen achter gelaten. Een Britse 
NGO heeft hen onlangs 12 gebruikte desktop computers geschonken. Kaprie en Sahr zijn nu 
bezig met de opzet van een Community Inclusive Skills Training Academy (Cista). Deze training 
is voor jongeren met een handicap, in het bijzonder blinden en slechtzienden, met het doel om 
betere kansen op de arbeidsmarkt te realiseren. 
 

Gambia: Als onderdeel van een 6 maanden durende inclusieve sensibiliseringscampagne bezocht 
Charles DEGOLD (2014 kanthari) en oprichter van "Start Now" het Gambia College. Daar werd 
een workshop gehouden die door meer dan 400 studenten werd bijgewoond. Het doel van de 
campagne is om awareness te creeren over inclusiviteit. Charles, zelf slechtziend komt op voor 
de rechten van blinden en slechtzienden zodat deze in reguliere scholen en ook in firma’s 
geintegreerd kunnen worden. 
 

Nepal: Sarita Lamichhane (2014 kanthari) uit Nepal is de oprichtster van "Prayatna". Onlangs 
werd in Lalitpur (even buiten Kathmandu) een multiple sessions workshop voor 25 personen met 
een handicap en hun ouders uitgevoerd. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: 
Psychosociale begeleiding, persoonlijke ontwikkeling en Braille. De situatie in Nepal is na de 
aardbevingen en de recente politieke veranderingen erg moeilijk. De training heeft ervoor 
gezorgd dat de deelnemers weer moed en zelfvertrouwen hebben gekregen om met de huidige 
situatie om te gaan en zelf hun leven in de hand te nemen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

kanthari in de media 
- Boek “Die Traumwerkstatt von Kerala, die Welt veraendern, das kann man lernen” meer_info  

Ms Daya Bai met de kanthari award Lech Walesa  met kanthari Film 

http://www.deccanchronicle.com/151227/nation-current-affairs/article/now-it-good-time-wheelchair-bound-cliff-house
http://www.kiwi-verlag.de/rights/buch/the-dream-workshop-of-kerala-learning-to-change-the-world/978-3-462-04717-2/


De volgende artikels werden in betrekking tot het boek in Duitsland gepubliceerd:  
- Freitagsblogger: Artikel Dominique Goetz: https://freitagsbloggers.wordpress.com/ 
- Rheinische Post  
- Bonner Rundschau 

TV optredens  
- Das! Rote Sofa (Germany) 
- Aeschbacher (Switzerland)  
- Volle Kanne (Germany) 

Documentaire 
Op 22 oktober 2015 vond tijdens het All About Freedom Filmfestival van Gdansk, Polen, de 
wereld première van de documentaire “kanthari: Change from Within” plaats. Ex-president van 
Polen en oprichter van Solidarność, Lech Walesa, die in een speciaal treffen de film ontving zei 
dat de film niet alleen interessant is, maar een “must see!” Een paar weken later werd de film 
op het International Film Festiwal HumanDoc 2015 in Warschau met Audience Award 
onderscheiden. Bekijk de trailer hier.  
 
 
 
Beste vrienden en supporters,  
 
namens alle deelnemers en collaegae zeggen wij hartelijk dank voor uw ondersteuning.  
Ook bedanken we ons voor het delen van deze nieuwsbrief met familie, vrienden en 
geinteresseerden.  
Het intake proces voor de volgende kanthari cursus die in Mei 2016 van start gaat, is inmiddels 
begonnen. Mocht u, jij iemand kennen die een plan voor sociale verandering heeft, laat hem / 
haar dan weten, dat hij/zij zicj bij kanthari kan aanmelden via www.kanthari.org!  
Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2016 , 
 
Paul en Sabriye 

 

 

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

Certification dag 2015 

https://freitagsbloggers.wordpress.com/
http://www.rp-online.de/kultur/blinde-visionaerin-aid-1.5491424
http://www.rundschau-online.de/bonn/-ein-campus-fuer-visionaere-aus-aller-welt--sabriye-tenberken-beschreibt-gruendung-des-kanthari-institus-im-suedindischen-kerala,15185502,32053472.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/Norddeutschland-und-die-Welt,sendung421002.html
http://www.srf.ch/sendungen/aeschbacher/bleib-dir-treu
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2516216/Paul-Kronenberg-und-Sabriye-Tenberken#/beitrag/video/2516216/Paul-Kronenberg-und-Sabriye-Tenberken
http://kantharichangefromwithin.com/
http://www.facebook.com/kantharis
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org

