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kwartaalbericht 4-2019 

 
"Waar is iedereen als de kinderen op straat huilen? Waar is iedereen als de kinderen op straat sterven? 
Ik zie niemand als ik naar links of rechts kijk. Als ik achter me kijk zie ik duizenden kinderen waar ik 
vandaan kom en de weg voor me is donker en onzeker. Zijn deze kinderen onzichtbaar of zijn ze het 
niet waard om kinderen te mogen zijn? Volgens een VN-rapport van 2014 wonen wereldwijd meer dan 
150 miljoen kinderen op straat. In Kampala zijn er meer dan 15000 straat kinderen. Maar waar is 
iedereen? Mijn organisatie Obeno is een straat Academie die creativiteit en podiumkunsten gebruikt als 
middel om dakloze kinderen te ondersteunen, te inspireren, te versterken en te genezen." Boven-
staande is een deel van de ‘dream speech’ van Emmanuel Otim, een 2019 kanthari-deelnemer en de 
oprichter van Obeno.  
 
Beste vrienden en supporters van kanthari, 
Het einde van 2019 is nabij en dat betekent dat er weer een kanthari-cursus is voltooid.  
Dankzij jouw ondersteuning hebben we weer een groep effectieve sociale changemakers op kunnen 
leiden. Om deze mogelijkheid ook aan een volgende generatie te bieden, vragen wij voor jouw hulp. 
Maak nu hier een donatie zodat wij de impact van kanthari kunnen vergroten. HARTELIJK DANK!  
In deze nieuwsbrief delen we de hoogtepunten van de afgelopen drie maanden, evenals enkele 
updates van kanthari alumni. Wij wensen veel leesplezier.  

 
kanthari curriculum 
De derde Act van het kanthari Curriculum eindigde met het 'kanthari spread the Spice' evenement dat 
door de deelnemers zelf werd georganiseerd. Het was de eerste keer dat ze hun projekt ideeën 
presenteerden aan het publiek. Tijdens dit evenement werd een hele straat in Trivandrum omgetoverd 
tot een tentoonstelling. Iedere deelnemer had een eigen stand met Foto's en ander informatie-
materiaal over het probleem dat ze willen aanpakken. Door middel van gesprekken en interactieve 
games maakte het publiek kennis met geplande interventies. Faruk Musema, die adaptieve sporten wil 
introduceren in Oeganda, gebruikte ‘omgekeerde inclusie’ om rolstoel basketbal toegankelijk te 
maken. Ragunath, een natuur liefhebber en een gepassioneerde fiets-activist uit Pondicherry, 
organiseerde een fiets rally die gecombineerd werd met het planten van bomen.  
 
Act 4 
Water-week: in een intensieve week leerden onze deelnemers alles over water, van besparen, opvang, 
testen tot reiniging. Geïnspireerd door deze lessen, werd een 'Waterdag' georganiseerd. Verschillende 
studenten van scholen en hogescholen bezochten de campus. De dag omvatte veel activiteiten: 
discussies over wereldwijde watercrises, spellen, interactieve technologie, allemaal met als doel een 
beter inzicht te krijgen over het gebruik/verbruik van deze uiterst waardevolle resource. 

https://www.kanthari.nl/donaties/
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kanthari TALKS:  
Act Vier eindigt altijd met een knal; kanthari TALKS. In de weken voorafgaand aan dit event zijn de 
deelnemers overal op de campus te vinden; op de waterfietsen, tussen de eenden, in de moestuin, op 
terrassen, daken, amphi theater etc. Daar oefenen ze hun 10 minuten TALK die vaak vergezeld wordt 
door multimedia, theater, muziek en/of dans. Iedere presentatie wordt gevolgd door een 10 minuten 
durende Q&A met een internationaal panel van experts. Hier een link naar Emmanuel Otim’s speech.  
Dit jaar combineerden we de TALKS met een Food for Thought Festival. Naast de Food For Thoughts die 
door de speeches werd gegenereerd was er ook een mogelijkheid om verschillende tasty snacks uit 
negen verschillende landen te proberen. Op vrijdag 6 december 2019 vond de jaarlijkse certificatie 
plaats om de eerste vier acts van het 'Journey in Five acts'-curriculum van kanthari te ronden. 
 

kantharis award 2019 
"Toen Meenakshi Umesh op school zat, werd ze gevraagd om een opstel te schrijven over het 
onderwerp 'mijn school'. Meenakshi schreef echter niet over haar school maar over de school van haar 
dromen – een school zonder rigide curriculum, lessen, strikte leraren of examens. En zoals je kon 
verwachten, was haar leraar niet blij en verscheurde haar essay. Jaren later heeft Meenakshi echter haar 
droomschool opgezet; het Puvidham Learning Centre in Dharmapuri. Het hoofddoel van de school is 
om een kind gelukkig te maken en dat is Meenakshi erg goed gelukt.." Dit is het begin van een artikel 
(Zie link) over Meenakshi Umesh. Voor haar inspirerende werk werd Meenakshi onderscheiden met de 
2019 kanthari Award voor sociale verandering. Wij feliciteren Meenakshi en wensen haar en haar 
collega's het allerbeste om haar inspirerende werk voort te zetten.  
 

Updates van projecten van 2018 kanthari afgestudeerden 
Oeganda: lighta – omona Innocent (dream speech Omona) 
Omona’s organisatie 'lighta' ziet een samenleving waarin jongeren die door HIV/AIDS zijn betroffen, 
leiders worden. Een van de gereedschappen die Lighta daarbij gebruikt is een beroepsopleiding. Nu zijn 
19 van de 20 studenten die geselecteerd waren voor een training van 4 maanden in de biologische 
landbouw succesvol afgestudeerd. Elke deelnemer was verantwoordelijk voor het kweken van groenten 
op een persoonlijk perceel en kan nu zelfstandig verder. Wij feliciteren iedereen en wensen Omona veel 
succes! www.lighta.org 
 

Nepal: pahichan – Ichhya KC (dream speech Icchya) 
pahichan, wat 'identiteit' betekent, is een Nepalese niet-gouvernementele organisatie die zich inzet 
voor gemarginaliseerde vrouwen met een handicap. Pahichan runt een community house waar 
ongehuwde, gescheiden vrouwen en weduwen wonen, leren en samenwerken. Onlangs werd Ichhya 
KC erkend met de ‘beste sociale activiste Award’ en ook ontving ze een donatie van het funding 
Network (TFN) in Londen. Gefeliciteerd Ichhya! http://pahichan.org/ 

Thailand: hinghoynoy – ruangtup (dream speech Ruangtup) 
Ruangtup is de oprichter van hinghoy Noy, een organisatie die animaties gebruikt om culturele taboes 
onder de aandacht te brengen. Tijdens de ‘Imagine a feminist Internet Conference’ afgelopen 
november in Maleisië, werd Hinghoy Noy erkend als een digitale beweging die sociale problemen 
oplost. In 2020 zal Hinghoy Noy eenn anti-cyberbullying campagne lanceren. De campagne omvat o.a. 
een veilig online platform genaamd Hinghoy Noy Club. In deze cyberspace ruimte kunnen kinderen en 
jongeren vrij over taboes praten. Meer over Ruantup’s werk is te vinden op de website hinghoynoy 

Waterdag 2019  Omgekeerde inclusie tijdens Spread the Spice 

https://www.youtube.com/watch?v=6iTzUl9z_NM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.edexlive.com%2Fnews%2F2018%2Fmar%2F07%2Fgoing-old-school-2177.html%3Ffbclid%3DIwAR1VCKCMMnddZRAY253ShIdb-OaTsrin1SUYe46w20RTeGyID9372hRfsQk&h=AT20XWk52Wreu3ZtI54qDJ4uwraXhhowFZnYsxT8DTdmtZLvPL5dcCgCB8gAff7_EZFQ6sKmV1uQd3Q3-7wRgvOa5rJ0eBkWU42apeuWDxdkt72TIuyugw_n6kh1zRYIx0IUVl_neO54MIjBW3PEWO7xfzMeUCpHvc0VnFCvpA5N5ZNYKxCP50430C7nikadzEkcDIEYmDVy8yBr270tOA2tOEj20s8phUbq-3R_vF3VBOV5KPDiUZMBxgswrNn8cQ5EuyG-no6Y2eviHHBJsN63SYaYRsoLxWhj_puQSjZeDIQIp78RW8yIVdWmDDY4HrZYhfarpQkGdWbWJqKDGuwZTtu8UQnr0w8owsOkOVFZb5hCBhM2IIneSKalMfh2XBbIFbp1RP7dYqA8On3SHWVnSSHOQ3DB0zrXYmAkoHc1GXqWV_lBofmD_-6MujdBPOi7rCUX7UqJtu_4eKfWAuAv5YQM1dvf3JfJfv1D8ht6CuEw-LO6_IEPHQoN9Q5MZqKLilebwAhCTaNdsjH2kJ2nvRK3qlMWPsWnvbdJBYBVQNLLGxtB1CXFduh3jDN30iPiKPVWqq_JbCoIHB_uHmP4lS06AxKrf7Jz5hjS-PdhlbMcKqc6hcT6dn8I5hBqGA
https://www.youtube.com/watch?v=MsgqS66djgM
http://www.lighta.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Yy3nBm9AHDk
http://pahichan.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PRmpOUtStp0
https://www.hinghoynoy.com/
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Updates van projecten van andere kanthari afgestudeerden 
Nepal: prayatna – Sarita Lamichhane (kanthari Graduate 2014) (dream speech Sarita) 
Prayatna Nepal is een organisatie die vrouwen met een visuele handicap empowered. Door 
stigmatisering en bijgeloof hebben veel mensen met een visuele handicap en/of andere handicaps te 
maken met discriminatie. Prayatna Nepal voerde een vijf dagen ' Fight back ' training uit voor 
slechtziende vrouwen die meestal hulpeloos zijn in gevallen van seksueel en fysiek geweld. Nu kunnen 
ze opstaan en zichzelf verdedigen. Meer info over Sarita's werk is beschikbaar op prayatnanepal.org/ 
 
India: Lets Live – Sherin Noordheen (kanthari Graduate 2017) * (dream speech Sherin) 
Sherin Noordheen verloor haar vader op 6-jarige leeftijd. Hij pleegde zelfmoord. Sherin groeide op in 
een conservatieve moslim middenklasse familie in Kerala en ondervond stigmatisatie. Na het afronden 
van haar studie werkte ze 10 jaar in een IT Firma. Dit leidde echter tot depressie en zelfs tot zelfmoord 
gedachten. Ze leerde over het belang dat er niet-oordelend geluisterd wordt naar jongeren. Dat 
motiveerde haar om de organistie Let’s Live te starten. Meer over haar belangrijke werk is te lezen op  
http://letslivekerala.org 

 
kanthari in de media  
Een artikel over het "kanthari Spread the Spice" spice in The Hindu 
een artikel over kanthari werd gepost op de website van The Pollination Project 
een uitgebreid artikel in Malayalam werd gepubliceerd in The Better India  
  
 
Selectie deelnemers voor 2020 
om ons te helpen potentiële kanthari deelnemers te bereiken, vragen we u om de volgende link met 
uw netwerk te delen: https://www.kanthari.org/Admissions/ 
 

 
 

Beste vrienden en supporters, 

het jaar 2019 is met een ongelooflijke snelheid voorbijgevlogen. De deelnemers van de 2019 kanthari 
generatie zijn inmiddels naar huis teruggekeerd waar ze nu bezig zijn om hun project idee om te 
zetten in de werkelijkheid. Wij zeggen nogmaals HEEL HARTELIJK DANK voor uw ondersteuning.  
Namens al onze deelnemers en collega's wensen wij u een mooie kerst en een nog beter nieuwjaar! 
Met vele vriendelijke groeten van de kanthari campus in Kerala, India,  
 
het hele kanthari team, Sabriye en Paul 
 

Wil je het werk van BWB-kanthari ondersteunen? Dat kan hier – Hartelijk Dank!  
  www.Facebook.com/kantharis -  www.kanthari.org 

Emmanuel Otim tijdens kanthari TALKS 2019 kanthari 2019 prijs ging aan Ms. Meenakshi Umesh 

https://www.youtube.com/watch?v=amxguHdi4qE
http://www.prayatnanepal.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jY80_awds8U
http://letslivekerala.org/
https://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/on-a-mission-to-provide-succour-to-shattered-lives/article29551236.ece
https://thepollinationproject.org/2019/11/29/change-from-within-5-questions-for-paul-kronenberg-co-founder-of-kanthari-in-kerala-south-of-india/
https://m.dailyhunt.in/news/bangladesh/malayalam/the+better+india+malayalam-epaper-tbetiml/46+rajyangalile+130+lere+samuhyaprasthanangal+mulachath+ee+kayalorathan+jarmmaniyil+ninnum+thibet+vazhi+vellayaniyilethiya+serbiyeyude+polinde+kanthariyude+katha-newsid-128254722
https://www.kanthari.org/admissions/
https://www.kanthari.nl/donaties/
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org

