
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

nieuwsbrief 4 – 2022 

"Het boek heet Opportunity, en het eerste hoofdstuk is New Year's Day." 
- Edith Lovejoy Pierce, dichter - 
 

„Spread the spice!" is de naam van een jaarlijks event waarbij de deelnemers hun oplossingen om 

sociale problemen aan te pakken, voor het eerst publiekelijk presenteren. Het event is de afsluiting van 

BASCH, Business And Social CHange in act 4, dat weer een onderdeel is van de totale kanthari cursus. In 

BASCH leren de deelnemers alles over het maken van en vermarkten van producten of services, maar 

dan rekening houdend dat ondernemingen met winstoogmerk alleen aanvaardbaar zijn als zij een 

beslissende bijdrage leveren aan een rechtvaardigere en milieuvriendelijkere toekomst. 

Beste vrienden en supporters, 
Met deze vierde nieuwsbrief wensen wij u het allerbeste voor het komende jaar en wij hopen dat deze 
berichten u kunnen helpen bij het vinden van praktische oplossingen voor oude en nieuwe 
problemen.Laten we beginnen met het bovengenoemde event: 16 deelnemers en vijf kanthari-alumni 
stelden daar hun diensten/producten tentoon, zoals spelletjes, natuurproducten, gezonde hapjes en, 
wat door iedereen bijzonder genoten werd: noedels gemaakt van cassave. 

Joshua Njeke uit Kameroen, een 2019 kanthari, heeft een oplossing gevonden om het tekort aan tarwe 

als gevolg van de oorlog in Oekraïne tegen te gaan. Hij gebruikt nu hij gedroogde cassave om brood, 

koekjes en noedels te maken. Wij, zijn eerste proefkonijnen, waren meteen ‚verkocht‘, Niet alleen door 

de lekkere smaak, maar ook omdat het een logistiek probleem oplost en ook nog eens gezond is.    

Vanna Song uit Cambodja wil STEM-onderwerpen (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) 

voor blinde kinderen in zijn thuisland tastbaar maken. Zelf blind, gaf hij inzicht in de leuke elementen 

van wiskunde en wetenschap. Hij nam kinderen, die werden geblinddoekt mee op een korte reis door 

een detective-laboratorium. Met eenvoudige wetenschappelijke experimenten moesten ze erachter 

komen wie de dader van een misdrijf was. 

Deepu Kiran creëerde een hindernisbaan voor "lopers". Deze werden in een rolstoel geplaatst en 

moesten eenvoudige dagelijkse taken uitvoeren, waarbij de meesten jammerlijk faalden. Dit leverde 

niet alleen veel gelach op, maar vooral inzicht in wat het in het dagelijks leven betekent om niet te  

De deelnemers van 2022 tijdens de certificatie op 17 December 



 

 

kunnen lopen of staan. Deepu is zelf een rolstoelgebruikster en start nu een kleuterschool voor 

gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen.   

kanthari talks 

Ieder jaar in November bereiden we onze deelnemers voor op de lancering van hun organisaties. Naast 

het opzetten van een goede fundering van de organisatie gaat het ook om de economische en 

milieuvriendelijke constructie van gebouwen, fondsenwerving en vooral om communicatie en het 

spreken in het openbaar. Het hoogtepunt van de vierde akte was, zoals elk jaar, de kanthari TALKS. 

Deze lijken qua formaat iets op TED-Talks, maar met enkele belangrijke verschillen: De sprekers delen 

niet alleen hun persoonlijke levensverhalen en oplossingen voor ervaren sociale- en/of milieu- 

problemen, ze beantwoorden ook vragen van een kritisch panel bestaande uit een groep van 

internationale journalisten en kanthari-alumni. Dit is vooral belangrijk voor het publiek, alleen zo 

kunnen zij beoordelen of een kanthari intrinsiek gemotiveerd is en over de nodige deskundigheid 

beschikt. 

De Q&A sessies worden via de zogenaamde "hot seats" geoefend. Hier worden de deelnemers 

wekelijks door katalysatoren en andere deelnemers geconfronteerd met kritische vragen over bepaalde 

aspecten van hun werk. Dit was zeker niet hun favoriete activiteit, maar uiteindelijk was iedereen blij; 

het harde werk had zijn vruchten afgeworpen. U kunt de kanthari TALKS hier bekijken 

Er ging een golf van opwinding door de zaal toen Nancy Mbaura haar toespraak afsloot met een 

onverwachte clou. Nancy is een enorm gemotiveerde vrouw die van jongs af aan voor haar recht op 

onderwijs heeft gevochten. Ze komt uit Norton, een landelijk gebied in Zimbabwe. Daar geniet ze 

inmiddels grote bekendheid omdat ze een bierhal tot een school voor bijna 2000 kinderen heeft 

omgebouwd. De lopende kosten van de school werden gefinancierd door een rijschool. Hier leidt 

Nancy alleenstaande moeders op tot vrachtwagenchauffeur. Van Nancy kunnen we iets belangrijks 

leren voor onze toekomst, namelijk hoe we met minimale middelen grootse impact kunnen creëren. 

De vele jongeren die online luisterden waren bijzonder geboeid door de toespraak van Gautham: In het 

grotendeels welvarende en ontwikkelde Kerala is er een district met de naam Kasaragod. Kasaragod 

wordt vaak beschouwd als de ’achterbuurt‘ van Kerala. Het grootste probleem is de jeugdwerkloosheid. 

Dit leidt tot veelvuldige conflicten en criminaliteit, zoals drugshandel en smokkel. De kwetsbare jeugd 

van Kasaragod, is zonder enige begeleiding opgegroeid in een gebrekkig onderwijssysteem. En zonder 

vooruitzichten op werk, voelen ze zich gemakkelijk aangetrokken tot polariserende religieuze en 

politieke ideologieën. Gautham’s persoonlijke ervaringen hebben hem gemotiveerd om de organisatie 

Fireflies te starten met als doel de jonge generatie weer hoop en een toekomstperspectief te bieden! 

    Andre uit Papua-Indonesia zong in zijn kanthari TALK      Sangeeta JK - 2022 kanthari Lifetime Achievement Award 

recipient 



 

Certificatering 
De certificering van dit jaar was heel bijzonder. Twee bekende eregasten spraken de deelnemers toe: 

Dr. Shashi Tharoor, lid van het Indiase parlement, woonde het evenement via internet bij. Hij kon niet 

aanwezig zijn omdat hij een paar dagen eerder een klein ongeluk had gehad. In zijn toespraak richtte 

hij zich tot elk individu van de 13e kanthari generatie. Hij loofde hen voor het werk dat ze gaan doen of 

wat ze al hadden bereikt en hij erkende hoe belangrijk hun ideeën zijn voor de toekomst. 

De tweede spreker was Shanker Ramakrishnan, een bekende filmmaker/acteur uit Kerala, die, nadat hij 

de levensverhalen van de deelnemers van dit jaar had bekeken, zijn oorspronkelijke toespraak terzijde 

schoof en een geïmproviseerde toespraak hield waarin hij vol bewondering verklaarde dat elk verhaal 

een script voor een film zou kunnen zijn. 

 

kanthari award 
Tot slot werd Sangeeta JK, oprichtster van Kiran Society, een in Varanasi gevestigde organisatie die zich 

voor kinderen en volwassenen met en zonder handicap uit benadeelde gemeenschappen inzet, in het 

zonnetje gezet. Ze ontving de 2022 kanthari-award. Sangeeta is geboren in Zwitserland maar woont al 

meer dan 50 jaar in India waarin ze het leven van duizenden gehandicapten positief heeft veranderd. 

Tijdens haar eerste verblijf in Varanasi zag ze het lijden van kinderen met lepra en/of polio. Dit was haar 

pinching point; ze besloot om een plek te creëeren waar alles toegankelijk is en niemand zich 

gehandicapt hoeft te voelen. 

kantharis over de hele wereld (deze keer drie uit het jaar 2021) 

Fair Shea - Ghana - Frank Ekow Arkorful - www.fairshea.org 

Frank leidde al meer dan 150 vrouwen op in de productie van hoogwaardige biologische karité (Shea) 

boter. De karitéboter wordt gebruikt in verschillende cosmetische producten. Dit geeft de vrouwen een 

bron van inkomsten tijdens het droge seizoen. Om de vrouwen in staat te stellen hun producten tegen 

eerlijke prijzen te verkopen, sluiten ze zich aan bij de Fair Shea Cooperative. Na de opleiding konden de 

vrouwen hun inkomen verviervoudigen. 

Khoj - De Great Indian Treasure Hunt (GITH) - Abhilash John - www.khojindia.in 

GITH is een drie maanden durend avontuur voor Indiase jongeren om meer over zichzelf en hun 

interesses te leren, oude structuren achter zich te laten en nieuwe relevante vaardigheden te leren. Het 

doel is dat ze uit hun ‘kooien van verwachtingen’, breken en angsten overwinnen. In India ervaren 

jongeren een grote druk die door met name ouders, en de gemeenschap wordt opgelegd. Er wordt 

verwacht, dat ze hard leren, overal het beste in zijn, op jonge leeftijd trouwen en kinderen krijgen. In 

de GITH leren ze over een duurzame manier van leven, door verschillende werkzaamheden te doen  

 

  Certification 2022: Shanker Krishnan met Deepu Kiran             Een deelneemster van Fair Shea maakt Shea Butter  

http://www.fairshea.org/
http://www.khojindia.in/


 
 

Met uw donatie steunt u de opleiding van kantharis, zodat zij met hun 

eigen projecten lokale problemen kunnen aanpakken.  

 

Zo heeft uw steun een langdurig effect voor talloze mensen in nood over 

de hele wereld. Ondersteun ons om meer kantharis op te leiden:  

ondersteunen kan hier - Hartelijk DANK voor uw hulp! 

kanthari op Linkedin - www.kanthari.nl - www.kanthari.org 

 

 

worden waardevolle ervaring opgedaan, en ze dragen praktisch bij aan sociale verandering. Daarvoor 

verrichten zij 5.000 uur vrijwilligerswerk in verschillende sociale organisaties in Zuid-India. 

Oranje vlinders - Nepal - Geeta Dangol - www.orange-butterflies.org 

Geeta is een gedreven onderneemster. Ze biedt trainingen aan voor alleenstaande vrouwen uit 

gezinnen met een laag inkomen. De vrouwen leren hoe ze producten van milieuvriendelijke materialen 

kunnen maken, verhandelen en verkopen. Momenteel worden er ook nog 500 vrouwen getraind in 

financiële boekhouding. 

 
Beste vrienden en supporters,  
 
Alle deelnemers die hier de laatste 7 maanden bij ons waren zijn inmiddels teruggekeerd naar huis 
of naar de plaatsen waar zij het verschil willen maken. Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen, 
maar nu zijn ze daar waar het om te doen is; De levens van mensen die zich aan de rand van de 
maatschappij bevinden positief te veranderen. 

Wij wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar en wij willen u ook bedanken voor de grote 
steun en belangstelling die u altijd heeft getoond voor kanthari en het werk van de kantharis 
wereldwijd.  
Met de allerbeste wensen! Blijf gezond, de rest is in een bonus! 

het hele kanthari team, sabriye en paul  

 

https://www.kanthari.nl/donaties/
https://www.linkedin.com/company/kanthari/
http://www.kanthari.nl/
http://www.kanthari.org/
http://www.orange-butterflies.org/

