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Het jaar 2021 bleef voor grote delen van de wereld in het teken staan van 

corona. Ook het opleidingsinstituut kanthari en de alumni die zich wereldwijd 

inzetten voor social change werden door deze crisis getroffen. 

Door een noodfonds in te richten zijn verschillende alumni gesteund om hun 

werkzaamheden voort te kunnen zetten. En kanthari’s zouden kanthari’s niet zijn 

als zij ook in zware tijden niet blijven strijden voor een beter wereld.  

2021 stond daarom ook in het teken van weer een nieuw cursusjaar welke voor 

een deel online en voor een deel on-campus heft plaats gevonden. 

 

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 sociale impact. Daarnaast zijn door middle 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 

Naast onze trouwe donateurs hebben we dit jaar ook een aantal nieuwe donateurs 

mogen verwelkomen. Aan al onze vaste en nieuwe donateurs heel veel dank dat 

jullie ook dit jaar het mooie werk van kanthari ondersteunen. 

 

PROJECTEN ONDERSTEUND 
Omdat dit jaar de kanthari cursus weer van start kon gaan heeft Stichting kanthari 

Nederland drie scholarships ondersteund. Hiermee wordt het voor nieuwe change 

makers mogelijk gemaakt hun kennis te vergroten en impact te verhogen.  

Daarnaast zijn giften gedaan aan kanthari alumni om hen te helpen hun werk voort 

te kunnen zetten en met de tegenslagenvan de coronacrisis om te kunnen gaan. 

Het grootse deel van de uitgaven komt direct ten goede aan de deelnemers van 

kanthari. Overige kosten die de stichting maakt is om de transferkosten te dekken 

en website te onderhouden. 

 

 

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


Omona Inocent is een 2018 kanthari graduate komt uit Uganda en is de oprichter 

vanhttp://www.lighta.org/ een organisatie die wees- en straat-kinderen 

ondersteund. Gedurende de lockdown had Omona echter zelf hulp nodig 
en kanthari Nederland heeft hem gesteund om de coronacrisis het hoofd te 

bieden. 

 

Olubodun is een 2019 kanthari graduate. Hij is de oprichter van 

http://ayiti.ngo/, een organisatie die kinderen uit sloppenwijken een kans geeft om 

programmeren te leren zodat ze een betere kans hebben om een baan te vinden. 

Olubodun heeft kanthari ondersteund met de ontwikkeling van het kanthari intake 

system (KIS). 

 

Puneet Singh 2021 kanthari deelnemer en oprichter van SSStart 

https://ssstart.org/ 

“Ik ben geboren in India, een land dat bekend staat om zijn eeuwenoude wijsheid 

van onderzoek en diversiteit in mensen, taal, cultuur en tradities.  

Het lijkt er echter op dat we de laatste tijd vergeten zijn om kritiek en vragen te 

verwelkomen. Ik stotter en er wordt neergekeken op mijn manier van spreken met 

blokkades en hindernissen in bepaalde woorden, lettergrepen en klanken en de 

nadruk lijkt vaak meer te liggen op 'hoe ik het zeg' in plaats van 'WAT ik zeg'. Het is 

mijn doel om spraakstoornissen te normaliseren en de acceptatie van verschillende 

communicatiestijlen te bevorderen. Ik wil een actieve maatschappelijke dialoog 

tot stand brengen en bevorderen, waarbij mensen de moeilijkheden van iemand 

met een spraakgebrek begrijpen. Daarom heb ik de organisatie ssstart opgericht! 

Dus, laten we samen een goede ssstart maken!” 

 

 

Tyrone Havnar uit Zimbabwe, 2021 kanthari deelnemer en oprichter van 

Total together - https://totaltogether.org/ 

“Stel je voor dat je naar de dokter moet en dat hij/zij je seksualiteit ontdekt en je 

voor andere mensen vernedert. Dit is mij overkomen, en het was hartver-

scheurend. Afwijzing en schaamte verhinderden me om open en vrij te zijn en 

leidden tot onzekerheid, depressie, angst en zelfs suïcidale gedachten. Ik moest 

achterdeurtjes zoeken om toegang te krijgen tot gezondheidszorg en 

behandeling, maar dit was geen veilige optie. 

In Zimbabwe is er een toename van 30+ jaar oude homoseksuele individuen die 

met hetzelfde te maken hebben als ik. Dit leidde tot de vraag: "Waar gaan oudere 

homoseksuele mensen heen die geen familie of middelen hebben, nadat ze 

belachelijk zijn gemaakt en zijn afgewezen? 

Dit wetende ben ik van plan om een veilige ruimte te beginnen voor verwaar-

loosde oudere homo- en LGBTIQ-leden. Onze faciliteit zal niet alleen een veilig huis 

zijn, maar een plek waar we ons thuis voelen”  

 

 

Biman Roy – India – 2021 kanthari deelnemer  

Oprichter van de organisatie ‘Bon’ https://bonforest.in/  

“Natuur en landbouw botsen vaak. De natuur vindt een perfect evenwicht door 

diversiteit. Terwijl het doel van de landbouw is om de productie van een specifieke 

soort te optimaliseren. Ik ben opgegroeid met het zien van dit klassieke conflict 

tussen boer en natuur op het Indiase platteland.  

In het licht van de klimaatverandering moeten we een standpunt innemen. Het is 

http://www.lighta.org/
http://ayiti.ngo/
https://ssstart.org/
https://totaltogether.org/
https://bonforest.in/


duidelijk dat de natuur onze prioriteit moet zijn, want zonder natuur kunnen we 

de klimaatverandering niet afremmen. Aan de andere kant mogen we de 

behoeften van de boeren niet negeren. Dus, wat zou een oplossing kunnen zijn? 

Een voedselbos is een meerlagig landbouwsysteem dat de natuurlijke successie 

van een natuurlijk bos nabootst en in de eerste plaats voedsel (en ook hout) 

produceert. Een ideale combinatie om de diversiteit te vergroten en tegelijk een 

inkomen te genereren voor de boeren. Bon heeft als doel een centrum en 

modelvoedselbossen op te zetten om toekomstige bosboeren in heel India op te 

leiden, voedselbossen mainstream te maken en innovatiecentra op te richten voor 

een op voedselbossen gebaseerde economie.”  

 

 

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. 


