Kwartaalbericht 4-2017
De zon is zojuist aan de horizon van het Vellayani Meer verdwenen, het wordt nu snel donker hier in
Kerala, India. Ondanks het feit dat de zon niet meer zichtbaar is, blijft het erg warm. Het verschil met
de zonsondergang van gisteren is dat het tafereel vandaag alleen door ons en niemand anders wordt
gezien. De kanthari-campus is helemaal leeg. De 23 deelnemers uit 11 landen zijn naar huis
teruggekeerd om daar hun eigen sociale projekten en initiatieven te starten.

Beste lezers, supporters en vrienden van kanthari, het is tijd voor het vierde kwartaalbericht van
2017. Zoals gebruikelijk, vindt u hieronder de hoogtepunten van de afgelopen drie maanden evenals
updates over projecten van kanthari-afgestudeerden.
kanthari-cursus 2017
in de afgelopen paar maanden vonden twee ‘acts’ van het kanthari 'A Journey in Five Acts' curriculum
plaats. Tijdens de derde ‘Act’ hadden de deelnemers de leiding over de Save Vellayani Lake
Campagne. Deze omvatte 3 activiteiten;1. Een fundraising Diner. 2. Een twaalf uur durende
radiomarathon en 3. Het Save Vellayani Lake-festival. Het diner werd bijgewoond door ongeveer 140
betalende gasten die genoten van een verscheidenheid aan spicy entertainment in de vorm van
muziek, liederen, poëzie, dans en toespraken. Het ingezamelde geld werd gebruikt voor de
financiering van een waterfiets die werd geschonken aan Neerthadakam, een NGO die werkt aan het
behoud van het meer. Het festival werd bijgewoond door studenten van 5 verschillende scholen.
Tijdens act vier bezochten de deelnemers verschillende organisaties en scholen. De Aziatische School
of Business in Trivandrum was daar een van. De deelnemers kregen een gelegenheid hun projecten te
pitchen, woonden een business lezing bij en ze hadden een kans hun ideen met studenten en staf uit
te wisselen. Ze ontvingen verschillende inzichten in de zakelijke aspecten die kunnen worden
gebruikt bij het runnen van hun eigen organisaties.
Pre-event University College in Palayam, Trivandrum.
Het hoogtepunt van de vierde ‘act’ is het jaarlijkse kanthari TALKS evenement. Dit jaar kende een
primeur, voor de eerste keer werd kanthari TALKS in het hart van de stad Trivandrum gehouden. Om
meer bekendheid aan het event te geven werd er een speciaal pre-event georganiseerd op het

University College in Palayam. Ongeveer 140 studenten van het National Service Scheme (NSS), een
organisatie van de Universiteit van Kerala, ontmoetten alle deelnemers in de kanthari-campus. Daar
werd samen het concept van de tentoonstelling gepland. Het evenement vond plaats op 17
November 2017, en er werden enekel duizenden studenten bereikt.
kanthari TALKS 2017
In de dagen voorafgaand aan dit evenement waren de deelnemers overal op de campus te vinden
waar ze ijverig hun Dream-Speech oefenden. Volume, pitch, snelheid, uitspraak etc werden getest
door te spreken in een leeg Amphi Theater, tegen bomen of het meer en/of met andere deelnemers.
Het event is succesvol verlopen en de Dream Speeches zijn te horen via de audiobestanden die
beschikbaar zijn op www.kanthari.org/talks
Certificering 2017
Op 15 december keken de deelnemers terug op de afgelopen 7 maanden. Het was een speciale dag
met veel emoties; Verdriet omdat iedereen wist dat ze binnenkort afscheid van elkaar moesten
nemen, maar tegelijkertijd was er ook een uitbundige stemming. Iedereen realiseerde zich wat er in
de afgelopen 7 maanden was bereikt en het feit dat nu de ideeën omgezet gaan worden in de
realiteit, en dat er nu vele mensen een uitzicht hebben naar een betere toekomst in hun eigen
gemeenschap. Tijdens een feestelijke ceremonie overhandigde Irom Sharmila de certificaten.
kanthari-prijs 2017
Ieder jaar onderscheidt kanthari een ‘change maker’ die zich op opmerkzame wijze voor een betere
wereld heeft ingezet (of inzet). Dit jaar werd Irom Sharmila met de kanthari-prijs onderscheiden.
Irom Chanu Sharmila (geboren op 14 maart 1972), ook bekend als de Iron Lady, is een
burgerrechtenactivist, politiek activist, en dichter uit de Indiase deelstaat Manipur. Haar eis was dat
een speciale strijdkrachtenwet teruggedraaid zou worden. Deze wet geeft veiligheidstroepen de
macht om mensen te arresteren en dodelijke kracht te gebruiken als er "een redelijk vermoeden
bestaat" dat een persoon tegen de staat handelt. Irom Sharmila ging in hongerstaking en hield dat
16 jaar vol. De staat arresteerde haar en voedde haar kunstmatig. Omdat ze meer dan 500 weken
voedsel en water heeft geweigerd, wordt ze s’werelds langste hongerstaker genoemd. Irom Sharmila
deelde haar ervaring met de kanthari-deelnemers die op hun beurt hun ervaringn met haar deelden.
Het was een emotioneel treffen, waar iedereen veel moed en positieve energie uit putte.
Updates van kanthari afgestudeerden:
Blind ROCKS! - Sristi KC, Nepal
Nadat ze op 16 jarige leeftijd blind was geworden, liet Sristi KC haar handicap niets in de weg staan.
Integendeel, Sristi is de oprichtster van Blind Rocks! Het volgende artikel werd gepubliceerd door
DNA India waarin wordt uitgelegd hoe Sristi, een 2012 kanthari-deelneemster, met haar blindheid
omgaat.
Aravans - Parthasarathy, Pondicherry
'Stem van stemlozen'; ARAVANS, een organisatie van Parthasaraty uit Tamil Nadu, organiseerde een
petitiecampagne voor de LGBT-gemeenschap in Virudhunagar. Meer dan 150 LGBT-gemeenschaps-

leden namen deel. Vorig jaar werd al een petitie die pleitte voor rechten op onderdak, een
identiteitskaart voor transgenders, een pensioen, andere overheidsregelingen, enz. ingeleverd, maar
helaas zonder resultaat. Daarom werd een nieuwe petitie ondertekend en overhandigd aan de
districtscollector. Meer informatie over Aravan hier
Takkazi - Emmanuel Mruu, Kenia
Emmanuel, (2015 kanthari) praat niet alleen over afval, hij doet er ook iets aan. Meer informatie over
zijn werk om een schoner en minder vervuild Mombasa te realizeren is te lezen op: http://takkazi.org/
Snehan - Anumuthu Chinnaraj, Pondicherry
Anumuthu Chinnaraj uit Pondicherry is de oprichter van de organisatie Snehan en een 2017 kanthari
deelnemer. Snehan ondersteunt dakloze en behoeftige mensen in Pondicherry. Tijdens de cycloon
Okchi enkele weken geleden leefde Anumuthu enkele dagen op straat op om te ervaren hoe het is
om dakloos te zijn. Hij ervoer dat daklozen letterlijk onzichtbaar zijn. Lees meer over zijn zelf-test in
de Deccan Chronicle
Akshar Aramba - Lila Nath Pahadi, Nepal
Lila (2016 kanthari graduate) pleit voor de rechten van personen met een handicap en voor inclusief
onderwijs. Ter gelegenheid van de kinderdag in Nepal organiseerde Lila een speech-wedstrijd op de
Kanti Bhairab HS School. Dergelijke activiteiten vormen stappen voorwaarts naar een meer inclusieve
samenleving. Lila's visie is om alle kinderen met een handicap naar school te laten gaan. Meer
informatie over zijn werk is te lezen in dit Artikel.
Thumbs Up Uganda - Samuel Odwar, Uganda
Samuel Odwar en zijn Thumbs Up Uganda-team in Gulu creëren een inclusieve community voor
kinderen met een handicap. Van 15 oktober tot 11 november 2017 werd een kanthari-springplanktraining georgansieerd om de capaciteit van sociale activisten die werken met gehandicapten, te
verbeteren.
Gothrathalam, Mini MR, Trivandrum, India
In India hebben tribal-studenten het niet gemakkelijk. Veel van hen gaan niet naar school.
Gothrathalam, een organisatie die is gestart door Mini MR (kanthari 2014) biedt ondersteuning. Meer
infos over haar project lees je hier
Hive Uganda - Ojok Simon, Oeganda.
Bijenteelt en Blindheid. Deze wat vreemde combinatie wordt gebruikt om zowel armoede als
negatieve stigmatisering te bestrijden! Ojok Simon (2012 kanthari) uit Oeganda traint blinden in
bijenteelt. Meer details over zijn werk vindt u hier
Onderscheiding
Sabriye Tenberken, medeoprichter van Braille Zonder Grenzen, werd op 3 October geëerd met de
Else Mayer Award. Else Mayer (1891-1962) was een Duitse non en vrouwenrechten-activist tijdens de
de eerste golf van het feminisme. Ze was ook een van de pioniers van de Duitse vrouwenrechtenbeweging. Mevrouw Malgorzata Matuszewska, een van de bestuursleden van de Else Mayer
Foundation, overhandigde de prijs aan Sabriye tijdens een feestelijke bijeenkomst in Bonn.
Art Braille kanthari, kanthari gezien door de ogen van een kunstenaar.
Kunstenaar en fotograaf Joseph Pisani bezocht kanthari evenals een aantal kanthari-afgestudeerden
in India om hun werk te documenteren via foto's, video's en schilderijen. Op 7 november werd de

"art braille kanthari" tentoonstelling geopend. Ook vond er een veiling plaats die geleid werd door
Stefan Puttaert, directeur van Sotheby’s Zürich. Christine Maier, bekend in zwitserland als
Nieuwlezeres en talkshow host, leidde een interessant groepsgesprek in het Kulturpark in Zürich.
Speciale dank aan Joseph Pisani en Tanja Lauper die de drijvende krachten achter dit evenement
waren! Meer details over dit bijzondere evenement vindt u hier
kanthari in de media:
The Hindu; kanthari-helps-people-become-agents-of-change
Times of India ; once-the-world-understands-the-power-of-imperfection-discrimination-will-vanish
Rediff.com: the-blind-woman-who-creates-entrepreneurs
kanthari cursus 2018.
Het intake proces voor de komende kanthari cursus, die in Mei 2018 van start gaat, is in volle gang.
We zijn dankbaar voor het delen van de intake flyer in uw netwerk zodat mogelijke social change
makers die op zoek zijn naar een cursus die hen in staat zal stellen om hun eigen sociale initiatieven
en programma's te starten, over deze kans geinformeerd zijn.

Beste vrienden en supporters,
2018 is voorbij gevlogen en we zijn blij dat de 23 deelnemers nu gaan starten met de realisatie van
hun projekten/organisaties. Zonder uw hulp zou ons werk niet mogelijk zijn.
Daarom danken wij u namens al onze deelnemers van ganser harte voor uw voortdurende steun.
Dank u ook voor het helpen van ons om deze nieuwsbrief te delen.
Met vriendelijke groeten en met de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
het gehele kanthari-team, paul en sabriye

Wilt u het werk van kanthari ondersteunen?
Dat kan hier – HARTELIJK DANK!
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org

