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Het jaar 2020 stond in het teken van de omslag van Stichting Doel voor Ogen naar 
Stichting kanthari Nederland. In de nieuwsbrief van 2019 hebben wij u over deze 
verandering geïnformeerd. Reeds gemaakte donaties willen wij nog zo veel 
mogelijk ten goede laten komen aan mensen met een visuele beperking, hier 
hebben wij ons in 2020 voor ingezet. 
 
Uiteraard stond 2020 ook in het teken van de coronacrisis. De pandemie stelde 
het opleidingsinstituut kanthari en de alumni wereldwijd voor grote uitdagingen. 
De nieuwe cursus die in mei 2020 zou starten heeft niet door kunnen gaan  
vanwege de wereldwijde lockdowns. Zoals op de website terug te lezen is in het 
corona-blog hebben Paul, Sabriye en de kanthari’s ondanks alle uitdagingen zeker 
niet stil gezeten.  
 
In de kwartaalberichten die op onze website worden gepubliceerd staat 
beschreven hoe alle kanthari’s zich ondanks alle extra uitdagingen toch hebben 
weten in te zetten voor social change. Daarnaast zijn door middel van het 
noodfonds vele kanthari’s geholpen om de pandemie het hoofd te bieden en hun 
werk voort te kunnen zetten.  
Dit verslag zal verder ingaan op de specifieke bijdragen die er vanuit kanthari 
Nederland zijn gedaan. 
 
 

DONATIES 
Veel van onze vaste donateurs zijn de stichting blijven steunen. Hiervoor zijn wij 
hen ontzettend dankbaar en geeft blijk van veel vertrouwen in het belangrijke 
werk wat door de stichting wordt gedaan. 
Op de website is het mogelijk geworden directe donaties te doen, daardoor 
hebben we er ook veel nieuwe donateurs bij gekregen. 
 
 

PROJECTEN ONDERSTEUND 
Het grootse deel van de uitgaven komt direct ten goede aan de deelnemers van 
kanthari. In 2020 zijn er een aantal mooie projecten gesteund. Overige kosten die 
de stichting maakt is om de transferkosten te dekken en website te onderhouden. 
De giften zijn in 2020 ten goede gekomen aan mensen met een visuele 
beperking.  
 

http://www.kanthari.nl/kanthari-in-de-media/kanthari-kwartaalberichten/


Ichhya KC is een 2018 kanthari graduate, de oprichtster van Pahichan Nepal en ze 
is zelf blind. In de Corona pandemie heeft ze het initiatief genomen om voor 
andere blinden te zorgen zodat ze goed door de lockdown konden komen. 
https://pahichan.org/ 
 
 
Alieu Jaiteh is een 2011 kanthari en de oprichter van www.startnowgambia.org. 
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. 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.  
 
 
Joseck Otungo is a 2010 kanthari de oprichter van Mbusie Development 
Project International. Joseck is slechtziend. Met de ondersteuning van kanthari 
heeft hij een greenhouse dat niet meer te gebruiken was, gerenoveerd en 15 
blinden in het telen van veschillende soorten groenten opgeleid. Hij werkt in 
Kisumu, Kenia. Zie hier een link naar een video over zijn werk 
 
 
Mary Inzofu is een 2012 kanthari en de oprichtster van Njia Empowerment 
Organization (NEO), een organisatie die zich inzet voor blinde vrouwen in Kisumu, 
Kenya. Kanthari heeft haar ondersteund met de financiering van een training in 
table banking, business, mobiliteit en oriëntatie en skills voor 20 blinde 
vrouwen. Zie een video over haar werk hier 
 
 
Lorena Acula is een 2013 kanthari, komt uit de Filipijnen en is de oprichtster van 
http://www.futurevisionhome.org/ 
Lorena is blind en kanthari heeft haar project ondersteund zodat ze in staat 
was 10 blinde kinderen 5 maanden lang gedurende de lockdown toch 
verder onderwijs te bieden. 
 
 

BESTUUR 
Het bestuur van kanthari Nederland bestaat uit Rico van Vugt (voorzitter) 
Amber Dobbeling (secretaris) en Sabine Koppes (penningmeester). De 
bestuurstaken worden volledig onbezoldigd uitgevoerd, waardoor de 
donaties direct ten goede komen aan de deelnemers van kanthari. 
 
 

BLIK OP 2021 
In 2021 zal corona nog steeds een grote rol gaan spelen in de wereld. Toch 
wordt ervoor gezorgd dat de cursus van dit jaar door kan gaan. De cursus 
zal worden gesplitst 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. Het online gedeelte 
start in april en de on-campus gedeelte in juni 2021. Wil je weten wie de 
kanthari’s van 2021 zijn? Kijk dan hier: 
https://www.kanthari.org/participants-2021/ 
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