Kwartaalbericht 4-2018
De houten poort van de kanthari-campus sluit zich achter ons. Het is ongelooflijk hoe de tijd
vliegt, het lijkt net gisteren dat we de eerste kanthari leiderschaps-training in 2009 zijn
begonnen. En nu hebben we zojuist de tiende cursus afgerond! Tijdens dit speciale jaar hadden
we een groep van 23 deelnemers uit 13 landen. Deze zijn nu naar huis teruggekeerd om hun
eigen sociale projekten te starten.
Beste lezers, supporters en vrienden van kanthari,
het is tijd voor het laatste kwartaalbericht van 2018. Zoals gebruikelijk, vindt u hieronder de
hoogtepunten van de afgelopen drie maanden evenals updates over projecten van kanthariafgestudeerden. Wij wensen veel leesplezier.
Kanthari-cursus 2018
Elk jaar presenteren de kanthari-deelnemers in act 3 hun project idee aan het publiek. De
deelnemers organiseerden daarom een festival met de naam 'Spread the Spice'. Het evenement
werd gehouden in de Manaveeyam Veedhi (vrijheid) Straat in Trivandrum. Sociale kwesties uit
verschillende delen van de wereld, gecombineerd met mogelijke oplossingen die creatief en
relevant zijn, werden gepresenteerd. Het publiek werd door middel van dialogen, interactieve
sessies en spellen actief betrokken. De focus lag op vijf hoofdthema's: empowerment van
vrouwen, alternatief onderwijs, rechten voor gehandicapten, kritisch denken en milieu.
In act 4 gaat het om spreken in het openbaar en worden alle noodwendige voorbereidingen
getroffen voor de grote sprong naar huis waar de projektideeen worden gerealiseerd.
kanthari TALKS 2018
Om het jubileumsjaar te vieren, werd het jaarlijkse kanthari TALKS in Bangalore georganiseerd.
Op 24 en 25 november presenteerden de deelnemers een 10 minuten durende droomtoespraak
in het St John's Auditorium in Koramangala. De dream speeches werden gevolgd door een tien
minuten durende interactieve vraag-en-antwoordsessie met een groep van 3 tot 4 specialisten.
Certificering 2018
Op 7 december 2018 ontvingen de deelnemers tijdens een festieve bijeenkomst een certificaat
uit handen van de eregast Dr. Rajan Gurukkal, de vice-voorzitter van de Hogeschoolraad van
Kerala. Het certificaat belegt de succesvolle voltooiing van de eerste 4 acts van het kanthari 'a
journey in five acts' Curriculum. In de dagen die volgden keerden de deelnemers naar huis terug

voor de start van Act 5: "Rennen, springen en zwemmen!". De thuiskomst betekende voor veel
deelnemers, na 7 maanden weg te zijn geweest, het heugeijk wederzien met hun families en
ook kinderen. Tegelijkertijd was het voor velen echter ook een terugker in de harde realiteit. Met
de kanthari 'gereedschapskist' in de hand hopen we dat ze allemaal voldoende zijn uitgerust om
de uitdagingen die voor hen liggen te meesteren.
kanthari Award 2018
Het is inmiddels een traditie dat elk jaar een persoon / of organisatie die een positieve
maatschappelijke verandering teweegbrengt door kanthari wordt onderscheiden. Dit jaar
hebben we "Our Family Clinic" - een model voor betaalbare primaire gezondheidszorg gekozen.
Het model dat is ontwikkeld door vier jonge artsen wordt inmiddels al in verschillende delen van
India gerepliceerd. De eerste OFC-kliniek werd in 2014, in Karunapuram in Idukki geopend, waar
90% van de bevolking plantagearbeiders zijn. Daarna werden 10 klinieken geopend in
plattelandsgebieden en kustgemeenschappen in Kerala als ook in landelijke gebieden van het
Mandya-district in Karnataka. Toegang, deelname en gelijkheid zijn sleutelfactoren. Tot nu toe
heeft OFC betaalbare gezondheidszorg voor meer dan 100.000 gezinnen in Zuid-India
gerealiseerd. Dr. Shamnad vertegenwoordigde onze familiekliniek en ontving de prijs.
Updates van kanthari afgestudeerden:
Om meer te weten te komen over de impact van kanthari-graduates, bij deze enkele updates:
An-Anya - Gouri Shankar Mishra - India
"An-anya" staat voor "ontsluiting van mogelijkheden van kinderen en gemeenschappen". Door
An-Anya leren kinderen kritisch denken om problemen te identificeren en zelf aan te pakken.
Er zijn inmiddels al 328 kinderclubs met een totaal van 6235 leden in 49 panchayats in de
districten Kandhamal, Sambalpur, Mayurbhanj, Keonjhar en Khurda gevormd. Onlangs begon Ananya met "Aagei Chala" (Move Forward), een initiatief dat ervoor zorgt dat kinderarbeiders en
school drop-outs worden ingeschoold, dit heeft al geresulteerd in 31 schoolverlaters en 28
kinderarbeiders die nu (weer) naar school gaan. Meer op http://an-anya.org/
Springboard- Lawrence Afere, Nigeria
Lawrence Afere is de oprichter van Springboard. In 2008 startte hij dit project onder de naam
"The Youth Farm Project". Nu heeft Springboard al meer dan 3000 boeren en 500 plattelands
vrouwen opgeleid. Dit heeft al geresulteerd in 2000 landbouw-bedrijfjes en meer dan 500
cooperaties in 20 gemeenschappen in Nigeria. Met het Farm to School Africa programma
ontvangen momenteel meer dan 4000 studenten in verschillende middelbare scholen in Nigeria

praktisch onderwijs in akkerbouw. Lees meer over het indrukwekkende werk van Lawrence op
www.springboardnig.com
Future Vision Sighted Blind inc. – Lorena Acula - Filippijnen
Lorena is een passievolle vrouw die een land voorstelt waarin blinde en slechtziende jongeren
worden aangemoedigd om een leven met eigen visie, ongeacht geslacht, overtuigingen of
handicaps te leiden. Omdat ze zelf blind is heeft ze Future Vision Sighted Blind inc opgezet, een
organisatie die blinde leerlingen opleidt, zodat ze naar reguliere scholen en universiteiten
kunnen gaan. Meer informatie hier
Start Now - Alieu Jaiteh - The Gambia
Afgelopen 5 december was Wereld Vrijwilligersdag. Alieu Jaiteh - 2011 kanthari, Mandela
Washington Fellow en oprichter van Start Now werd door de VN en het National Volunteers
Network onderscheiden. Hij ontving de award als erkenning voor zijn voortdurende
inspanningen voor de mensheid en nationale ontwikkeling. Hij heeft deze prijs opgedragen aan
alle personen met een handicap, en hij zet zijn strijd voor empowerment, inclusiviteit en
gelijkheid voort. Lees hier meer over het werk van Alieu.
Leemah - Miatta Mulbah – Liberia
Tijdens de burgeroorlog in Liberia (1990 tot 2000) was verkrachting een middel voor
onderdrukking. Na de oorlog zijn seksuele uitbuiting en geweld ongebreideld gebleven en jonge
meisjes zijn het meest kwetsbaar. Voor deze doelgroep richtte Miatta de organisatie “Leemah”
op. Een organisatie die muziek en straattheater gebruikt om meisjes en jonge vrouwen in
provincies Montserrado en Margibi voor te lichten. Leemah streeft ernaar de denkwijze van
kwetsbare Liberiaanse meisjes alsook van de bredere gemeenschap te veranderen om hun
rechten en verantwoordelijkheden als burgers te begrijpen en hun toekomst in eigen handen te
nemen. Bekijk hier hier een korte video over het belangrijke werk van Leemah.
Freedom on Wheels - George Thomas, India
Een verkeersongeval veranderde 13 jaar geleden het leven van George Thomas op een
drastische manier. George landde namelijk in een rolstoel. Dit heeft echter zijn positiviteit en
acties niet veranderd. George een kanthari van 2013 is een activist die bewustzijn creëert over
verkeersveiligheid en over discipline in het verkeer. Hij vecht ook voor betere toegankelijkheid
voor rolstoelgebruikers in Kerala. Lees hier meer over George's werk
Erkenning
2018 Maja Koene Peace Award - Elk jaar eert het Center for Experiencing Socio Cultural
Interaction (CESCI) 5 mensen met een Maja Koene Award. Ter nagedachtenis aan Maja Koene,
een psychologe en journaliste uit Zwitserland, worden de prijzen in verschillnde categorieën
gegeven; Twee prijzen gaan naar journalisten, twee andere prijzen gaan naar sociale activisten
en de laatste categorie is voor mensen die werken voor een vreedzamere wereld. Wij hadden de
eer om de Maja Koene Peace award 2018 te mogen ontvangen.

kanthari in de media:
Times of India: Schoonmaakaktiie Lake Vellayani
Indian Express: kanthari - a-melting-pot-of-ideas
The Hindu: kanthari – small Steps – BIG changes
and a small Chili can make a Huge difference
Deccan Herald: kanthari TALKS 2018
Lake Vellayani
In de afgelopen jaren heeft in het Vellayani-meer een wildgroei van verschillende exotische
plantensoorten plaatsgevonden. Vooral na de verwoestende overstromingen die Kerala
afgelopen augustus troffen is er een explosieve groei geconstateerd. Verschillende kanthari
deelnemers en collega’s hebben zich dagelijks ingezet om onder meer Hyacinth, Lotus en 5
andere endemische soorten handmatig uit het meer te verwijderen. Er zijn echter meer
mankracht en speciale machines nodig om het Vellayani meer te redden. In de komende
maanden proberen we meer mensen en middelen te organiseren om het meer zo goed mogelijk
te herstellen.
Intake 2019
De volgende kanthari leiderschaps training begint eind april 2019. Het intake-proces loopt op
volle toeren. We zijn u dankbaar als u kunt helpen door deze intake flyer binnen uw netwerk te
verspreiden zodat het potentiel kanthari deelnemers bereikt.

Beste vrienden / supporters,
De tiende kanthari-cursus brengt het totaal aantal getrainde deelnemers, die uit 45 landen
komen, op 206.
Onze afgestudeerden veranderen het leven van duizenden mensen over de hele wereld.
Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder uw hulp!
Daarom zeggen we namens al onze deelnemers heel hartelijk voor uw voortdurende steun.
Dank u ook voor het helpen van ons door deze nieuwsbrief in uw netwerk te delen.
We wensen
Met vriendelijke groet,
het hele kanthari-team, paul en sabriye

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

