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"Op elk moment heb je de macht om te zeggen: dit is niet hoe het verhaal 
gaat eindigen." - Christine Mason Miller  
 

De campus is plotseling stil en leeg, bijna een beetje spookachtig, want een paar dagen geleden 

was iedereen hier nog in opperbeste stemming. Op verschillende plekken in de campus kon je de 

deelnemers hun speeches horen houden voor de onverschillige vissen en onze verbijsterde kippen. 

En toen begonnen de kanthari TALKS. Zelden hebben we zulke goedgehumeurde en gemotiveerde 

sprekers gezien. Zij konden nauwelijks wachten om zelf op het podium te staan, maar allen waren 

ook nieuwsgierig om de speeches en oplossingen van de andere deelnemers te horen.  

Elk jaar werken we intensief met alle deelnemers om hen te helpen plankenkoorts en de angst om 

voor een publiek te spreken te overwinnen.  

Dit jaar werden de kanthari TALKS via een livestream uitgezonden. De opnames daarvan zijn hier 

online te zien. We ontvingen veel reacties via de chat waarin kijkers lieten horen, hoezeer de 

levensverhalen en project ideeën hen raakten en zij zich aangemoedigd voelden om in deze tijd 

met vele uitdagingen niet op te geven. 

Beste vrienden en supporters,  

Wij zijn ontzettend dankbaar omdat we dankzij jullie ondersteuning, in dit tweede Covid-jaar toch 

een kanthari cursus met deelnemers op de campus konden doorvoeren. Er waren slechts een 

handvol instituten in India die daarvoor toestemming hebben gekregen en wij zijn de regering van 

Kerala hiervoor zeer erkentelijk. Het was een klein wonder, dat er eind Mei 17 deelnemers uit 8 

landen aan de poort verschenen. Gedurende de cursus hebben is er helaas 1 deelnemer uit India 

afgevallen. De 16 overgebleven deelnemers hebben het on campus gedeelte van het kanthari 

Curriculum succesvol afgesloten. Hier drie voorbeelden van de vele buitengewone projectideeën.  

 

 

Alle 2021 deelnemers en het gehele kanthari Team wenst je het allerbeste voor 2022 

https://www.kantharitalks.org/
https://www.kantharitalks.org/


 

Niwas Kumar – Anantmool - Bihar, India:  

Niwas was 7 jaar oud toen hij, vergezeld door zijn moeder tijdens een treinreis voor het eerst een 

transvrouw ontmoette. Hij was gefascineerd door haar geelgroene sari en haar mannelijke stem. 

Echter, plotseling hield zijn moeder haar handen voor zijn ogen, alsof ze niet wilde dat hij iets zag. 

"Vanaf dat moment had ik vooroordelen tegen mannen die zich voordeden als vrouwen". Pas later 

veranderde zijn houding, en vooroordelen werd betrokkenheid. Hij informeerde zich en ontdekte 

dat er ook kinderen en jongeren zijn die zich met een ander geslacht identificeren of zich in het 

geheel niet bij een geslacht kunnen en willen aansluiten. In India worden deze kinderen vaak uit 

hun gezinnen verbannen en belanden op straat. Speciaal voor deze kinderen start Niwas nu in 

Bihar, een genderloze school.   

Frank Ekow – Fair Shea - Ghana 

Frank groeide op in een sloppenwijk waar elke jongen één grote droom heeft: Om bendeleider van 

een stad-deel te worden. Zijn moeder zorgde er echter voor dat haar drie zonen niet in de klauwen 

van de bendecriminaliteit terecht kwamen. Door het plukken en verkoop van Shea-noten kon zij 

het hele gezin verzorgen en konden de kinderen naar school. De Shea noot is een vrucht waar in 

heel West-Afrika vraag naar is. Shea-boter wordt gewonnen uit de pitten, en is een belangrijk 

ingrediënt voor huidcrèmes, zeep en chocolade. Vooral vrouwen in Ghana zijn verantwoordelijk 

voor de oogst, maar worden in het verkoopproces vaak uitgebuit door tussenpersonen. Frank wil 

hier iets aan doen. Met zijn organisatie Fair Shea wil hij de tussenpersonen omzeilen en 

coöperaties oprichten waarin de vrouwelijke shea boerinnen rechtstreeks contact hebben met de 

fair-trade markt zodat ze direct invloed hebben op de prijzen. Bovendien wil hij zich inzetten voor 

het welzijn van de Shea-boeren en ervoor zorgen dat de kindren een goede opleiding krijgen. Het 

beroep van landbouwer moet weer aanzien krijgen zodat ook in de toekomst nieuwe generaties 

dit belangrijke beroep kiezen. 

 

Biman Roy – Bon-Forest - West Bengal, India 

Biman is ook actief in de landbouw, maar hij is vooral bezorgd over de biologische diversiteit. Hij 

heeft gezien hoe deze in de laatste decennia drastisch is afgenomen en door monoculturen is 

vervangen. Maar hoe krijg je lokale boeren zo ver dat ze andere en diverse groenten gaan 

verbouwen? Zijn strategie: liefde gaat door de maag. 

Hij wil de mensen in zijn gemeenschap laten zien hoeveel smakelijke soorten granen en groenten 

er waren en weer kunnen zijn. Daarom wil hij in een modelproject lokale soorten rijst, tomaten, 

aardappelen en kruiden aanbouwen, vooral kruiden die vandaag niet meer in het wild groeien. 

Zodra de eetlust is aangewakkerd, aldus Biman, zal ook de vraag naar diverse granen, groenten en 

kruiden toenemen. 



 

Ons curriculum 

Ieder jaar kijken we kritisch naar het kanthari Curriculum en met de feedback van deelnemers en 

onze collegae implementeren we aanpassingen. De grootste verandering dit jaar was de derde 

akte. We hebben een intensieve cursus sociaal ondernemerschap ontwikkeld dat officieel erkend  

werd door Bharat Sevak Samaj (BSS), een nationaal ontwikkelingsagentschap, dat in1952 werd 

opgericht door de planningscommissie van de Indiase regering. Omdat dit deel van de cursus 

nogal wat nieuwe elementen bevatte, hebben we 9 kanthari alumni uitgenodigd, die allemaal 

social business-elementen in hun organisatie hebben. Hier drie voorbeelden:   

 

Jyotshna Das – Janamangal – Odissa, India (2013 kanthari).  

Jyotshna is de oprichtster van Janamangal, een organisatie die zich voor vrouwen inzet die met 

(huiselijk) geweld te maken hebben. Haar strategie is simpel maar effectief. Geef de vrouwen werk 

zodat zij zichzelf kunnen onderhouden, en ze in een veilige omgeving ervaringen uit kunnen 

wisselen en kunnen netwerken met andere vrouwen. De training omvat onder meer de verwerking 

van kruiden en paddestoelen. Paddenstoelen worden in Odissa niet alleen gekweekt als voedsel, 

maar ook gedroogd voor medicinaal gebruik.  

Naresh Lingala – tharunam - Telangana, India (2017 kanthari).  

Naresh is de zoon van een boer die zoals vele boeren in India hoge schulden had. Een moment dat 

het leven voor Naresh compleet veranderde was toen hij getuige werd hoe zijn vader zich van het 

leven wilde beroven omdat hij geen toekomst perspectief meer zag. Dit heeft hem gemotiveerd 

om zijn organisatie tharunam te starten. Een van zijn projecten is het organiseren van zelfhulp-

groepen met boeren die zich gaan focusseren op nieuwe producten. Hij kwam naar onze business 

training met het idee van een buffel retraite. Een plek waar boeren met hun buffels kunnen komen, 

ze daar laten melken en voederen en een eerlijke vergoeding krijgen voor de melk. Naresh richt 

zich op gezonde zuivelproducten gemaakt van Fair Trade buffelmelk, het milieu, dierenwelzijn en 

het welzijn van de landbouwer. 

 

Trevor Molife – Purple Hand Africa - Zimbabwe (kanthari 2018).  

Purple Hand Africa ondersteunt leden van de LGBTQ-gemeenschap in Zimbabwe en moedigt hen 

aan om voor zichzelf op te komen. Trevor gebruik daarvoor creatief schrijven, schilderen en andere 

kunstvormen als middel. Maar kunst en schrijven zijn niet genoeg. Aangezien in Zimbabwe LGBTQ-

zijn bij wet strafbaar is, zijn er nauwelijks kansen voor hen om een baan te vinden. Daarom werkt 

hij aan eigen label natuurlijke gendervrije cosmetica producten met de naam "Motokimoto unto" 

dat "wees zoals je bent" betekent.  

 

Jyothsna Das (India)         Naresh Lingala (India)         Trevor Molife (Zimbabwe) 

https://janamangal.org/
https://tharunam.org/
https://phatrust.org/


Wilt u het werk van kanthari ondersteunen? Dat kan hier - Hartelijk Dank!  

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

 

kanthari en kantharis in de Media:  
In de afgelopen maanden zijn er verschillende podcasts geweest die kantharis of kanthari tot 
onderwerp van gesprek hebben gemaakt.  
- Een artikel over Nematullah Ahangosh uit Afghanistan verscheen in de Deutsche Welle 

- Voormalig Indisch Ambassadeur TP Sreenivasan interviewed sabriye en mij in 'Tea with TPS'. 

- Smita Tharoor interviewde Sabriye voor haar programma Stories of unconscious bias podcast  

- De Indische vlogger Sai Sethu maakte een video clip over sabriye’s leven  

- Yampier Aguiar Durañona interviewde kantharis and ook ik werd door hem voor de Giraffe Heroes 

"Stick Your Neck Out Podcast" geinterviewed, luister naar de podcasts door op de links te klikken: 

- Sarita Lamichhane – Sarita fights back (nepal) 

- Akhina Mohan – Stand up and speak – alarmo (India) 

- Abhilash John – the Great Indian Treasure Hunt (India) 

- paul kronenberg ‘life is too important to get stuck’ 

 

 

 

Beste vrienden en supporters, 

2021 was een jaar met vele uitdagingen en het zal zeker littekens in ons geheugen achterlaten. 
Toch zullen we in onszelf en in de mensheid moeten blijven geloven. We moeten en zullen samen 
door deze crisis geteisterde tijden komen. Wat ons hoop geeft is dat we weten dat er vele 
toegewijde mensen zijn die het verschil maken. 
En ook jij hebt het verschil gemaakt.  
Dankzij jouw steun zijn we in staat geweest om kanthari draaiende te houden, zelfs in moeilijke 
tijden. We zijn erg dankbaar voor elke gift, zodat we ook in dit nieuwe jaar de volgende groep 
kanthari deelnemers kunnen opleiden. HARTELIJK DANK! 
Ook zeggen we dank voor het delen van deze nieuwsbrief met anderen die geïnteresseerd zijn.  

Laten we 2022 verwelkomen met verfriste hoop een grote portie positieve energie.  
Wij wensen je een succesvol jaar waarin een goede gezondheid voorop staat! 
Met hartelijke groeten uit Kerala,  
sabriye en paul 

 

 

Online-Meetings met kanthari Graduates in Africa                 onze nieuwe ‘campus-mates’ 

https://www.kanthari.nl/donaties/
https://www.facebook.com/kantharis
http://www.kanthari.nl/
http://www.kanthari.org/
https://www.dw.com/en/afghanistan-people-with-disabilities-help/
https://youtu.be/fjJaYlkwiE8
https://podcasts.apple.com/us/podcast/sabriye-tenberken/id1515751610?i=1000540949002
https://www.instagram.com/p/CVQJJ6WlOtx/
https://www.giraffe-heroes.eu/en/sarita-fights-back/
https://www.giraffe-heroes.eu/en/stand-up-and-speak/
https://www.giraffe-heroes.eu/en/the-khoj/
https://www.giraffe-heroes.eu/en/life-is-too-important-to-get-stuck/

