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“Wat het nieuwe jaar jouw brengt, hangt sterk af van wat jij het nieuwe jaar brengt.” - Vern McLellan 
 
Zucht... we hebben eindelijk het nieuwe jaar bereikt, en hopelijk gaat het als 'het jaar waarin het Corona 
virus werd verslagen' de geschiedenisboeken in. Als je er eens nuchter over nadenkt, dan is het simpelweg 
ongelooflijk wat een virus, dat voor het menselijk oog onzichtbaar is, allemaal teweeg brengt. Het kwam 
als een donderslag met vele destructieve gevolgen. Toch heeft het ook een energie vrijgezet die zich 
ergens in de mensheid leek te verbergen. Plotseling stonden leiders binnen gemeenschappen en groepen 
mensen die op de een of andere manier waren getroffen op. Ze namen maatregelen die nodig waren om 
ervoor te zorgen dat kwetsbaren zorg en ondersteuning ontvingen. Op het moment dat dit geschreven is, 
is de pandemie nog lang niet voorbij, maar glimmers van hoop zijn zichtbaar aan de horizon. Vaccins zijn 
ontwikkeld en we hopen dat de pandemie snel genoeg een herinnering in het verleden mag zijn. 
  
We willen u en alle anderen die kanthari hebben ondersteund, van harte bedanken. Ondanks het feit dat 
we in 2020 geen kanthari cursus konden starten, hebben we, dankzij deze steun, toch ons team bij elkaar 
kunnen houden en ons op verschillende andere activiteiten kunnen richten. In deze nieuwsbrief daarover 
enkele updates. Daarnaast delen we enkele voorbeelden over het werk van kanthari alumni. Deze 
positieve activiteiten brengen wat licht in deze korte en donkere dagen. 
 
Startdatum van de volgende cursus:  
Aan een ‘zichtbare onzekerheid’, plots een nieuwe levensbegeleider, moesten we even wennen. We 
hebben gelukkig snel genoeg een weg gevonden om ons aan te passen en dingen op een andere manier 
te doen. Veel mensen namen contact met ons op en stelden voor om de cursus online te doen. We 
hadden hier al over nagedacht, maar iedereen die de kanthari-cursus heeft doorlopen, begrijpt dat veel 
van deze ervaringen niet vervangen kunnen worden door zoomsessies. Dit wetende, vonden we een 
compromis en kwamen we met de volgende oplossing: We splitsen de cursus in twee delen. Het eerste, 7 
weken tellende deel bevat alle onderwerpen die online gedaan kunnen worden. En deel twee, een reis van 
6 maanden, omvat het hands-on gedeelte. We starten het online gedeelte in april en de on-campus 
gedeelte in juni 2021. 
 
De kanthari spice box – encyclopedie voor verandering 
In onze vorige kwartaalnieuwsbrief hadden we al geschreven over een digitale kanthari encyclopedie. Het 
goede nieuws is dat na 10 maanden hard werken, de ‘kanthari spice box – encyclopedia for change’ nu 
online staat. Het bevat meer dan 100 hoofdstukken en 1000+ subhoofdstukken, meer dan 700  



 
onderwerpen, speciaal gemaakte tekeningen en foto's, downloadbare templates en verschillende 
geluidsbestanden. Het is in eerste instantie bedoeld voor alle kantharis, voor diegenen,die al begonnen 
zijn en hun project al jaren leiden en voor diegenen die om welke reden dan ook nog niet met hun 
projecten zijn begonnen. Het is bedoeld als een gereedschapskist, gevuld met werktuigen en uitleg die 
het runnen van een organisatie en het creëren van een duurzame impact makkelijker maakt.  
 
Onderhoud 
Gedurende de laatste maanden hebben we diverse onderhouds- en bouwwerkzaamheden uitgevoerd.  
De keuken en berging zijn volledig gerenoveerd en we hebben een schuur in ons ‘voedselbos’ gebouwd. 
Natuurlijk zijn we verder bijna dagelijks in het meer, waar we invasieve planten verwijderen en we zetten 
onze research & development activiteiten voort om verder te onderzoeken welke nuttige producten van 
water hyacinten gemaakt kunnen worden.  
 
Noodhulp gaat verder 
We continueren ondersteuning aan kantharis en/of hun beneficiaries die door de Corona pandemie hard 
getroffen zijn. Speciaal in de winter zijn er extra uitdagingen. Dankzij de steun die we tot nu toe hebben 
gekregen, konden we meer dan 8000 mensen in 20+ landen onder de armen grijpen. In het geval dat u 
ons daarbij wilt en kunt helpen, dan zijn donaties hartelijk welkom. U kunt hier doneren Heel erg bedankt! 
 
Updates over het werk van kantharis over de hele wereld: 
Eric Ofori (2009 kanthari) uit Ghana, is de oprichter van New Horizon Foundation of the Blind. NHFB geeft 
training in dagelijkse levensvaardigheden en verzorgt onderwijs voor blinden. Als gevolg van de lockdown, 
waren fysieke klassen van de ene op de andere dag, niet meer mogelijk. Eric vond snel genoeg een 
alternatief door telefoons te grbruiken. Een donor zorgde voor de telefoons en niet alleen de slechtziende 
en blinde studenten, maar ook de ouders van deze kinderen ontvingen onderwijs en voorlichting op 
afstand. Momenteel zijn Eric en zijn team druk bezig met de voorbereidingen voor de tijd na de pandemie 
en hopen ze binnenkort weer studenten in het centrum te verwelkomen. http://nhfbghana.org/  
 
Raja KR uit India (2011 kanthari) is de oprichter van Global Network for Equality. GNE biedt onderwijs, 
gezondheidszorg, juridische ondersteuning en andere diensten voor kinderen van gevangenen. Ook pleit 
Raja voor een verbetering van het rehabilitatie proces van gevangenen. Hij deelde een ontroerende 
boodschap met ons: “Diwali (een Indiase feestdag) was dit jaar erg speciaal voor ons. Een voormalig 
veroordeelde had besloten om twee meisjes maandelijkse met 1000 Rupees te ondersteunen zodat ze 
naar school kunnen. Hij bezocht deze twee meisjes nu samen met zijn vrouw en twee zonen om 
bovendien nog Diwali geschenken te geven. Hij zei dat het hem plezier geeft om iets terug te geven. Hij 
was in 2018, na14 jaar achter de tralies te hebben gezeten, vrijgelaten. Nu verdient hij zijn geld als 
Rickshaw chauffeur. Enkele jaren terug had GNE zijn zonen ondersteund door hun schoolgeld te betalen. 
Note: De vader van deze twee meisjes zit levenslang in de gevangenis op beschuldiging van het 
vermoorden van zijn vrouw. De meisjes wonen bij een oom en tante. http://gnequality.org/  
 
Harriet Kamanyashu (2013 kanthari) is de oprichtster van Rhythm of Life Uganda. Haar organisatie werkt 
met hiv-positieve sekswerkers en hun dochters in de rosse buurt van Kampala. Ze schreef: "Ja, Covid-19 
heeft ook ons werk sterk beïnvloed. Voorlichting, meetings en trainingen waren niet langer mogelijk. We 
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moesten op zoek naar alteratieven. We waren in staat om het nationale meisjes congres online te houden 
enkele beneficiaries hebben deel kunnen nemen aan een 6 weken digitsale cursus over leiderschap en 
empowerment op het gebied van klimaatverandering". https://rhythmoflifeuganda.org/ 
 
Alieu Jaiteh (2011 kanthari) is de oprichter van Start Now. Zijn centrum, dat is gevestigd in Brikama aan de 
Westkust van Gambia, traint blinde mensen in het gebruik van technologie om algemene toegankelijkheid 
te verbeteren, ook is er een focus om zelfvertrouwen en onafhankelijkheid van blinden en slechtzienden 
op te bouwen. Momenteel is de training aan de gang. De lockdown was versoepeld sinds half oktober en 
het leven is redelijk terug naar normaal. Onlangs, na de lockdown zijn 7 nieuwe studenten gestart. In het 
kader van zijn Holman Prijs 2019 leidt Alieu 80 slechtzienden op op het platteland van Gambia. In 
november reisden Alieu en zijn team naar de Central River Region waar ze 20 blinde en slechtziende 
deelnemers trainden, bekijk daarover hier een korte documentaire. www.startnowgambia.org. 
 
Ruangtup Kaeokamechun (2018 kanthari) uit Thailand is de oprichtster van Hinghoy Noy. Gedurende de 
lockdown werd bekend, dat huiselijk geweld en kindermishandeling in Thailand was toegenomen. Ruang 
reageerde daarop door een website te starten waar kinderen hun grieven in een anonieme safe space 
kunnen delen. In de Thaise samenleving worden onderwerpen als dood, echtscheiding en seksuele 
geaardheid als taboes beschouwd. Na de dood van haar vader zocht Ruangtup troost, maar een gebrek 
aan geschikte boeken motiveerde haar om kinderboeken te maken die openlijk 'gevoelige' onderwerpen 
bespreken en kinderen helpen de realiteit van het leven onder ogen te zien. https://www.hinghoynoy.com/ 

kanthari en kantharis in de media: 
- De Giraffe Heroes Foundation, een organisatie die over het werk van change makers schrijft, heeft 
verschillende kantharis geinterviewd in podcasts. Klik op de links om te luisteren: 
- Trevor Molife uit Zimbabwe, oprichter van Purple Hand Africa zet zich in voor de LGBTQI gemeenschap. 
- Sristi KC uit Nepal, oprichter van Blind Rocks! werkt met blinden en slechtzienden.  
- Tony Joy uit Nigeria, oprichter van Durian ondersteunt kinderen en vrouwen empowerment 
- Abhijit Sinha uit India, oprichter van ProjectDEFY werkt aan alternatief onderwijs. 
- Empowerment van gemarginaliseerde mensen interview met Sabriye.  
Er verschenen ook berichten over kanthari geschreven in MadeHerStory en in Newzhook 
En de wekelijkse kanthari blogposts zijn te vinden op https://www.kanthari.org/coronablog/ 
 

 
Hartelijk dank u voor uw voortdurende steun en voor het delen van deze nieuwsbrief met vrienden en 
familie! Wij wensen u het allerbeste voor 2021! Wees voorzichtig, bescherm je/u-zelf en bescherm 
anderen, blijf veilig en blijf gezond! Laten we het komende jaar omarmen, ieder nieuw jaar komt ook met 
nieuwe mogelijkheden en kansen. Met vele groeten uit Kerala, India,  
het kanthari team, sabriye en paul 

 
 

BWB-kanthari ondersteunen? Dat kan hier – Hartelijk Dank! 

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