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Kwartaalsbericht 4-2016 

 
"De meesten van ons zijn bang voor grote veranderingen in het leven. We houden van onze 
comfort zone en we hebben de neiging om obstakels te vermijden. Maar de eerste spreker van 
kanthari TALKS 2016 omarmt verandering. Please welcome Amrita Gyawali!” Amrita rolt in haar 
rolstoel naar het podium, draait zich om en lacht ondeugend naar het publiek: "en nu? Moet ik 
niet op het podium zijn?” Ze wijst naar het platform dat meer dan een meter hoog is. Het 
publiek is gespannen. Sommigen kijken naar beneden, de meesten voelen een zich 
ongemakkelijk. Twee mannen schieten te hulp en heffen Amrita op het podium. Iedereen in de 
zaal begrijpt nu dat voor mensen in een rolstoel een wereld zonder trappen als een lift naar de 
hemel zou zijn. 

Het jaar 2016 is voorbij, dus is het tijd voor het 4e kwartaalsbericht. Hieronder vindt u de 
hoogtepunten van de afgelopen drie maanden, alsmede updates over bestaande projecten van 
kantharis. 

Red het vellayani meer campagne 
Het kanthari curriculum, een "Journey in five acts” biedt deelnemers praktische ervaringen en 
skills om eigen sociale projecten te starten. Tijdens act drie waren de deelnemers 
verantwoordelijk voor het organiseren van de campagne 'Saving Lake Vellayani'. Om de lokale 
gemeenschap te betrekken werkten de deelnemers daarvoor gedurende 6 weken samen met 
vissers, boeren, studenten en omwonenden. Ook namen ze deel aan de Save Vellayani Lake 
handtekeningenactie die op 3 Oktober door het ‘Vellayani Lake protection-forum’ was 
georganiseerd. Tijdens het afsluitings event  in de kanthari campus spoorde minister van Energie, 
Mr. Kadakampally Surendran de mensen aan het meer te beschermen. De Save Lake Vellayani 
Facebook campagne bereikte meer dan 25.000 mensen. 

Tijdens de vierde act lag de focus op fondsenwerving en op de presentatie van de Dream 
Speeches. Elk jaar presenteren alle deelnemers hun ideeën voor sociale verandering in een 10 
minuten durende speech. De toespraak wordt gevolgd door een 20 minuten Q & A sessie met 
een panel van experts. Dit jaar vond, dankzij de ondersteuning van Mr Narayana Murthy en de 
Infosys Foundation, "kanthari TALKS" plaats in de multifunctionele hal van Infosys in Trivandrum. 
Gedurende twee dagen (13 en 14 december) wisten de deelnemers tot 300 luisteraars met 
ontroerende, deels schokkende maar vooral door hoopgevende ideeen aan de rand van hun 
stoel gekluisterd te houden.  Op 16 december ontvingen alle deelnemers een diploma uit hand 
van de Chief Guest, de econoom dr M. A. Oommen. In zijn key-note adres zei  
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hij: "Ontwikkeling is niet de snelheid van de groei of uitbreiding van goederen, maar de opbouw 
van mogelijkheden en de verbreding van de keuzes van de mensen. Ontwikkeling is vrijheid, 
gelijkheid, solidariteit en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen. Dit is waar 
kanthari voor staat".  
Alle deelnemers zijn inmiddels naar huis teruggekeerd waar ze met act 5, de start-up van hun 
sociale ondernemingen gestart zijn. 

kanthari afgestudeerden 
Bij deze enkele updates over reeds bestaande initiatieven van kanthari graduates: 
Zimbabwe: Nyasha Edlight Mugwagwa, oprichter van Impala Breeze Youth Project heeft de 
Grassroots Impact Award ontvangen. The African Women Association erkende Nyasha als een 
agent van sociale verandering in gemarginaliseerde gemeenschappen. De prijs werd uitgereikt 
voor empowerment van meisjes, vooral school-drop-outs. Nyasha heeft deze ondersteund zodat   
ze toch hun opleiding konden voltooien. Ook verzorgt ze business training voor jonge vrouwen. 
India: George Thomas is een 2013 kanthari. Zijn organisatie Freedom on Wheels zet zich in voor 
een betere toegankelijkheid voor rolstoel gebruikers in Kerala. George is ook een getalenteerde 
boogschutter. Hij kwalificeerde zich voor deelname aan het Indoor Para Archery World Cup in 
Bangkok. 
Kenia: In Swahili betekent “'Taka" afval en “Kazi” werkgelegenheid! Takkazi werd door 2015 
kanthari Emmanuel Mbaji opgericht om door afvalbeheer en recycling werkgelegenheid te 
creëren. In de laatste maand heeft hij al drie ton plastic afval gerecycled. Meer informatie over 
de Takkazi in deze video 
India: kanthari katalysator Santhosh George heeft het werk van Ananya Child Development 
Network door middel van een theater workshop ondersteund. Ananya Child Development 
Network, opgericht door Gouri Shankar Mishra, verstrekt onderwijs aan weeskinderen in Orissa. 
De theater workshop richtte zich op vraagstukken over kinder arbeid in de regio Khandamal. 
India / Pakistan: Mahjabeen Baloch en Gouri Shankar Mishra organiseren een interreligieus en 
intercultureel uitwisselings-platform voor jongeren uit India en Pakistan. Eén van de akties is een 
bezoek van Pakistaanse jongeren aan India om vrede tussen de twee landen te bevorderen. 
Oeganda: Harriet Kamanyashu’s organisatie ‘Rhythm of life’ ondersteunt sex-workers. Er werd nu 
een belangrijke mijlpaal bereikt! In een Memorandum of Understanding met het KCCA 
ziekenhuis werd vastgelegd, dat het ziekenhuis prostituees ondersteunt. Prostituees krijgen 
verwijzingskaarten die ze gemakkelijk toegang verlenen tot het ziekenhuis en alles wat het te 
bieden heeft! Meer informatie over Rhytm of Life 
India / Oeganda: onderwijs op een andere manier! 2015 kanthari Abhijit Sinha deelde zijn visie 
met gemotiveerde jonge vluchtelingen om een ‘maker-space’ in het Oegandese Nakivale 
Refugee Settlement te creëren. Design Education For Yourself (DEFY) zet maker-spaces, 
zogenaamde “NOOKS” op waar kinderen met behulp van internet zelf kunnen kiezen wat ze 
willen leren. Check out de nieuwste DEFY Video 

Save Lake Vellayani  

 

Amrita from Nepal at kanthari TALKS  

 

http://www.impala.nextech.co.zw/
http://www.deccanchronicle.com/sports/in-other-news/111116/wheelchair-bound-archer-all-set-to-shoot-stars.html
https://www.youtube.com/watch?v=lbAYEooFjkQ&feature=youtu.be
http://an-anya.org/
http://an-anya.org/
http://www.rhythmoflifeuganda.org/playvideo.php?vid=4
https://www.youtube.com/watch?v=TjrKl4-5sBI
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Nigeria: Olutosin Adebowale project ‘Tosin Turns Trash to Treasure 5T’ heeft een mobiel internet 
cafe voor vrouwen op het platteland, die nog nooit eerder computers hebben gebruikt, opgezet. 
TTTTT ondersteunt vrouwelijke slachtoffers van o.a. huiselijk geweld. Meer over Tosin’s 
creativieve werk hier 
Kenia: Kenia: "Kenia biedt een oase van hoop voor mensen met albinisme in Afrika" is een artikel 
dat in The Star in Kenia werd gepubliceerd. Het artikel vertelt het verhaal van 2009 kanthari 
Jayne Waithera en haar belangrijke werk om discriminatie van mensen met albinisme in Oost-
Afrika te beëindigen 
India: “Yurt on Wheels” verzorgt onderwijs aan kinderen van de nomadische Narikuravar 
gemeenschap in Pondicherry, India. De organisatie is op zoek naar een jong en dynamisch 
persoon die in sociale verandering gelooft huren haar activiteiten uit te voeren! Neem voor meer 
informatie contact op met John Peter op yurtonwheels@gmail.com 
China, Tibet: Nyima Wangdu, 2010 kanthari en project leider van Braille Without Borders in 
Lhasa is volledig blind. Hij reisde afgelopen maand alleen naar de VS waar hij een aantal 
presentaties heeft gegeven. Onder meer aan de George Washington University, Harvard, het 
Carroll Center for the Blind, Overbrook en bij de Perkins School for the Blind. 
Nigeria: "Het is niet genoeg om vaardigheden, kennis of talent hebben, maar het is van cruciaal 
belang deze om te zetten in oplossingen voor sociale problemen. Prikkle Academy inspireert 
jongeren in Nigeria om met hun kennis bij te dragen aan een betere toekomst. De deelnemers 
kwamen met creatieve ideeën, bijvoorbeeld een executive stoel gemaakt van afgedankte 
banden. " - Damilola Fasoranti. Meer hier 

kanthari in de media: 
- In oktober publiceerde The Hindu een artikel over Saving Lake Vellayani 
- Een artuikel met de titel "Dream Factory" werd gepubliceerd in The Week. 
- The Hindu publiceerde in December een artikel over kanthari met de titel "The Change Agents" 
- Een artikel over kanthari verschijnt binnenkort in het franse tijdschrift "INDES Magazine" 
- Kanthari Talks en de certificering ceremonie werden gecovered in The Deccan Chronicle, The 
Hindu, in de Times of India, alsmede in het Mathrubhhumi TV-News. 
- Een artikel met de titel "kanthari - The Fire from the margins" werd gepubliceerd in Oostenrijk 
in het Blinden- Und Sehbehindertenverband Magazine Braille Report. 
- Swiss Filosoof Ludwig Hasler schreef een column over kanthari (artikel is in het Duits) 

kanthari campus 
- Verschillende stenen banken zijn verspreid over de campus geplaatst en vormen nu ideale 
plekken voor creatieve 'brainstorms'.  
- Op 16 december werden de 2016 kanthari projekt posters opgehangen.  
- Het 10 KVA PV zonne-energie systeem op het dak van het auditorium is nu geactiveerd. Het 
aantal units dat in het net gevoed wordt, wordt afgetrokken van het aantal units dat we 
verbruiken. We hopen op lange termijn genoeg electriciteit via zonneenergie op te wekken om 

Parthasarathy with Aravan Project poster 

 

 Women of the Fisherman’s community

 

http://www.upworthy.com/one-persons-trash-is-this-womans-quilt-see-this-successful-business-made-out-of-scraps
http://www.the-star.co.ke/news/2016/10/10/for-people-with-albinism-living-in-africa-kenya-offers-a-haven-of-hope_c1434740
mailto:yurtonwheels@gmail.com
http://prikkleacademy.org/prikkle-academy-focus-strengths-not-needs-wealth-not-poverty/
http://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/Clarion-call-to-save-Vellayani-lake/article16072698.ece
http://www.theweek.in/health/more/dream-factory.html
http://www.thehindu.com/society/The-change-agents/article16735865.ece
http://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/A-helpful-nudge-to-bring-in-change/article16899374.ece
http://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/A-helpful-nudge-to-bring-in-change/article16899374.ece
http://www.aargauerzeitung.ch/kommentare-aaz/es-gibt-nichts-gutes-ausser-130663840
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in de gehele behoefte te voorzien.  
- Om meer informatie over de achtergrond van de manier waarop onze campus werd gebouwd 
te verkrijgen brachten de deelnemers een bezoek aan Costford. Mede-oprichter P B Sajan legde 
de kenmerken van verschillende milieuvriendelijke constructies uit. Costford is een non-profit 
organisatie in Kerala, die bekend staat om zijn eco-vriendelijk en low-cost architectuur en met 
wie er is samengewerkt om de kanthari campus ts bouwen. 

bezoekers: 
- Op 26 november bezochten 60 vrouwen van de vissers-community kanthari. "Het bezoek aan 
kanthari was een zeer verrijkende ervaring. We zijn blij meer te weten over de sociale change 
makers. Leren in en van de natuur en het delen van inspiratie heeft een vlam in onze ziel 
ontwaakt." zei Sr. Deepa George die de groep leidde. 
- In de afgelopen maanden bezochten vele groepen van architect studenten uit India en enkele 
andere landen de kanthari campus om meer over de eco-vriendelijke technologieën te leren. 
- Sonam Wangchuk, oprichter van het Ice-stupa project en van de alternatieve school Secmol in 
Leh, Ladakh, bezocht kanthari. Hij zorgde vooral voor veel inspiratie toen hij zijn visie over het 
volgende grote project, Het Himalayan Institute of Alternatives deelde. 

intake 2017 
De volgende kanthari leiderschap cursus start in mei 2017. Het intake proces loopt op volle 
toeren. We zijn dankbaar voor hulp bij het verspreiden van de intake flyer in uw netwerk!  
 

 
 
Beste vrienden en supporters, 

ons werk zou niet mogelijk zijn zonder uw hulp. Namens al onze deelnemers, zeggen wij daarom 
hartelijk dank voor uw voortdurende steun.  
Dank ook voor het delen van deze nieuwsbrief.  
Wij wensen iedereen een spicy, gelukkig, gezond, maar vooral ook een vreedzaam 2017! 

Met vele vriendelijke groeten, 

het hele kanthari team, sabriye en paul 

 

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

 

http://icestupa.org/
http://www.secmol.org/
http://hial.co.in/
http://media.kanthari.org/pdf/en/kanthari-flyer.pdf
http://www.braillewithoutborders.org/ENGLISH/support.html
http://www.facebook.com/kantharis
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org

