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DE VrouwEn
 van Abayashram

verstoten
en alleen

STEEK DE VrouwEn
van Abayashram EEN
HElPENDE HAND TOE

Met een gift kunt u het verschil maken. Steun Stichting
Kettingreactie en wij zorgen dat uw gift volledig benut
wordt voor de vrouwen. 

Maak uw bijdrage over op ING 5313860 t.n.v.
Stichting Kettingreactie Vision India.

Voor vragen of opmerkingen kunt een e-mail
sturen naar info@stichtingkettingreactie.nl of
kijk op www.stichtingkettingreactie.nl 

Stichting Kettingreactie
t.a.v. Corrie de Brabander-Ketting
Konijneberglaan 9 
NL-6705 CR Wageningen

KvK: 09215638
ANBI: erkend sinds 1 januari 2010 
© Kettingreactie 2010

De kleren, met de hand gewassen, worden buiten gedroogd.

Het vrouwencentrum in een ‘te klein’ gehuurd gebouw.

Stichting Kettingreactie
In oktober 2009 waren Wim en Corrie de Brabander-
Ketting op bezoek bij Hans en Angela Rooijmans-
Ketting in Bangalore. Op uitnodiging bezochten zij 
het Abayashram centrum. Getroffen door de nood 
hebben zij, weer thuis, meegewerkt aan de oprichting 
van bovengenoemde stichting, als kader voor fonds-
werving voor Vision India. 

Het bestuur wordt gevormd door Angela Rooijmans-
Ketting (voorzitter), Jelly Huizinga-Groen (secretaris) 
eerder vrijwilligster bij Vision India en Willemijn van 
der Meer (penningmeester) die het bestuur versterkt 
met haar (inter)nationale kennis en ervaring o.g.v. 
vrouwenemancipatie en financiën.

De inspanningen van het landbouwwerk leveren vrucht.

Het huidige centrum op huurbasis de landelijke
omgeving met mogelijkheden voor landbouwwerk 
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nieuwe watertank en een eigen auto. Nu gebeurt het vervoer naar 
en van de klinieken met gehuurde auto’s. Vaak is het moeilijk een 
auto te vinden omdat autoverhuurbedrijven geen ‘gekke, mogelijk 
HIV-besmette vrouwen’ in hun auto willen. 

De huidige locatie wordt gehuurd en de wens is een centrum op 
eigen grond, met dubbele capaciteit en uitbreidingsmogelijkheden. 
Ze willen graag zelfstandig zijn en niet afhankelijk van een huur-
baas (die hen er elk moment uit kan gooien). Hun grote ambitie is 
een compleet centrum met een eigen pand met voldoende ruimte 
voor de verzorging en de zelfstandigheidstraining van de vrouwen. 
Wanneer zou de droom in vervulling kunnen gaan? 

Onder hen zijn o.a. de jonge tempel-
bruiden ‘Devadasi’s’ die op 12-jarige 
leeftijd als ‘vee’ verhandeld worden
en in de prostitutie terecht komen.

Bestuur Vision India
Het bestuur bestaat uit Dr. Valsa Koshy, psychiater adviseur, Mrs. 
Sara Joseph, lerares boekhouder, Mr. Emerson Samuel, sociaal 

werker en adviseur. Vision India is geregistreerd bij de Indiase over-
heid onder Indian Trust Act 546/96-97. 
Meer informatie op: www.vision-india.net.in

DE VrouwEn
 van Abayashram

help
ze

 Het Abayashram is een opvanghuis voor vrouwen 

die geestelijk in de war zijn en door hun familie zijn 

verstoten. Het vrouwencentrum is op 12 juli 1996 

gesticht door Daisy Mathew, een juriste, die zich 

het lot aantrok van vrouwen die op straat zwierven 

en was zo bewogen met deze vrouwen dat zij haar 

carrière opgaf om zich volledig aan deze vrouwen 

te wijden. In mei 2007 is zij, 49 jaar oud, overleden. 
 

Joby Jacob Varghese, sociaal werker, werkt sinds 1997 bij Vision 
India en heeft nu de dagelijkse leiding. Hij is, met nog 3 andere 
beroepskrachten, fulltime betrokken bij de opvang van deze gedes-
oriënteerde vrouwen in Bangalore. Het doel van de behandeling 
is om de vrouwen mentaal weer op de been te helpen en weer in 
contact te brengen met hun familie of elders een plaats te geven. 
Sinds 1998 zijn er 148 vrouwen behandeld en  gerehabiliteerd. 

De doelgroep 
De vrouwen die Vision India opvangt worden door de Indiërs 
gezien als de laagsten van de laagste kasten. De meesten komen 
van het platteland. Onder hen zijn o.a. de jonge tempelbruiden 
‘Devadasi’s’ die op 12-jarige leeftijd als ‘vee’ verhandeld worden 
en in de prostitutie terecht komen. Deze vrouwen worden wel 
genoemd ‘the living dead’. Zij zijn veelal verstoten door de familie, 
zwerven op straat en verkeren in kommervolle omstandigheden. 
Aanvankelijk nam Daisy de vrouwen op in haar woning. Nu worden 
deze vrouwen opgevangen in het centrum Abayashram. Er zijn 
weliswaar andere opvanghuizen voor geestelijk gestoorden maar 
daar worden ze vastgebonden, waarmee kans op herstel nihil is. In 
het Abayashram worden ze met liefde behandeld.

Wat is er nodig 
Op korte termijn heeft Abayashram vooral behoefte aan een 
bijdrage in hun operationele kosten (huur, salaris, eten).  Maar er is 
ook behoefte aan een aantal materiële zaken, zoals een UPS, een 


