
Nieuwsbrief 
Jaargang 4 – nummer 8 – december 2013 

www.stichtingkettingreactie.nl info@stichtingkettingreactie.nl telefoon 0317-420356 

Bankrekening nummer: 5313860 t.n.v. Stichting Kettingreactie, Uithoorn 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abayashram 

Het 'Abayashram' is een rehabilitatiecentrum 

waar geestelijk verwarde vrouwen liefdevol 

opgevangen en behandeld worden zodat zij 

weer kunnen terugkeren in de maatschappij. 

Abayashram betekent: ‘huis om tot rust te 

komen zonder angst’. 

Het aantal geesteszieken neemt erg toe in 

India. Maar psychiatrische zorg in India is zeer 

slecht en wordt erg ondergewaardeerd. De 

Indiase overheid beheert een aantal huizen 

waar geestelijk verwarde vrouwen tijdelijk 

onderdak kunnen krijgen. Daar worden door de 

politie vrouwen naartoe gebracht die 

bijvoorbeeld worden opgepakt voor prostitutie. 

Deze opvanghuizen zijn echter totaal niet 

effectief en staan heel slecht bekend. De 

vrouwen krijgen er geen medische 

behandeling. Ze worden vaak vastgebonden 

om hen in bedwang te houden. En er wordt 

zelfs beweerd dat de vrouwen er (door de 

bewakers) worden misbruikt! Voor de rijkere 

Indiërs zijn er privéklinieken die uiteraard voor 

de armen onbetaalbaar zijn. 

Het Abayashram echter is een vriendelijke 

opvangplaats voor deze geesteszieke en verstoten 

vrouwen uit de lagere klassen. Het Abayashram 

wordt al 15 jaar succesvol gerund door de Indiase 

organisatie Vision India en er zijn al meer dan 150 

vrouwen gerehabiliteerd. De meesten zijn 

teruggekeerd naar hun familie. Voor een aantal 

vrouwen is een vervangende woonruimte & werk 

gevonden. Er zijn een paar vrouwen die langere 

tijd in Abayashram blijven en bijv. meehelpen in de 

huishouding. 

Koopcontract getekend voor nieuw land 

 

Het koopcontract voor het land met alle handtekeningen 

Vision India heeft dit jaar een stuk land gekocht in 

Nandagudi, een dorpje vlakbij Bangalore.  

Op dit moment huurt Vison India nog haar pand, 

maar met de oprukkende verstedelijking van 

Bangalore is er een reële kans dat binnen een 

aantal jaar deze locatie moet worden opgegeven. 

Reden waarom Vision India gezocht heeft naar een 

eigen stuk land in de buurt van Bangalore. Met 

behulp van lokale sponsors zijn ze in staat geweest 

dit land aan te kopen. Daar India geen kadaster 

kent zoals wij dat hebben, is overdracht van land 

altijd een moeilijk proces. Je moet namelijk kunnen 

bewijzen dat je het van de rechtmatige eigenaar 

koopt, en dat niemand anders aanspraak op het 

Stichting Kettingreactie 

Sinds december 2009 doet Stichting 

Kettingreactie fondsenwerving t.b.v. 2 

projecten voor vrouwen in India 

(Bangalore): 

1.Het Abayashram van Vision India, een 

opvanghuis voor geestelijk verwarde en 

verstoten vrouwen. 

Hiervoor hebben we een auto 

gefinancierd en zijn we bezig een 

nieuw gebouw te realiseren. 

2.Het hostel voor werkende vrouwen 

van de University Women’s Association 

Hiervoor hebben we een zonneboiler 

en nieuwe matrassen gefinancierd. 
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land maakt. Vision India was dan ook erg blij dat 

na maanden het uiteindelijk lukte om alle 

benodigde handtekeningen te verzamelen op de 

officiële overdrachtsakte.  

De volgende fase is nu gestart om toestemming te 

krijgen om op het land een pand neer te zetten 

waar 50 vrouwen kunnen worden verzorgd en 

kunnen leven. Deze toestemming moet van de 

lokale overheid worden verkregen en duurt een 

aantal maanden als je niet bereid bent smeergeld 

te betalen. 

 

 
Joby samen met Hans op het nieuwe land 

 

Auto wordt goed gebruikt 

 

 

Vorig jaar heeft Stichting Kettingreactie een auto 

geschonken aan Vision India. De auto wordt goed 

gebruikt voor boodschappen, uitstapjes, het 

ophalen van nieuwe patiënten en terugbrengen 

van patiënten naar hun familie, soms honderden 

kilometers van Bangalore. Inmiddels staan er al 

25.000 kilometers op de teller. In augustus was 

Angela Ketting op bezoek bij Vision India en zag tot 

haar blijdschap dat de auto niet alleen veel 

gebruikt wordt, maar ook nog in prima staat 

verkeert. 

Vision India bestaat 15 jaar 

 

Op 14 september heeft Vision India gevierd dat 

Abayashram 15 jaar bestaat. Hans Rooijmans was 

toevallig voor zijn werk in Bangalore en werd 

uitgenodigd om dit mee te vieren. Alle vrienden 

van Vision India (zoals Lions Club, Overseas 

Women’s Club, kerk, Stichting Kettingreactie) 

waren aanwezig om deze mijlpaal te vieren. De 

viering bestond uit toespraken, maar ook gezang 

door personeel en patiënten. Volgens goed Indiaas 

gebruik werd de viering afgesloten met een 

maaltijd voor alle aanwezigen. Op de foto zie je 

een deel van de patiënten genieten van hun 

heerlijke maaltijd die geserveerd werd op een 

bananenblad.  
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Kijk op de website voor meer foto’s van dit feest. 

De koelkast 

 

Vision India is volledig afhankelijk van giften. Soms 

zijn deze giften in geld (om de maandelijkse 

onkosten te betalen), soms in natura (zoals de 

auto geschonken door Stichting Kettingreactie). 

Toen Angela en Hans ruim 3 jaar geleden uit 

Bangalore vertrokken hebben ze hun koelkast aan 

Vision India geschonken. Deze koelkast (de enige 

koelkast van Vision India!) staat er na drie jaar nog 

steeds mooi bij en doet nog steeds prima zijn 

werk. 

 

 

 

 

 

Konijnen 

 

Onderdeel van de behandeling van de bewoners 

van de Abayashram is om ze ook weer te leren 

zorgen voor anderen. Het zorgen voor huisdieren 

werkt therapeutisch heel goed. Daarom heeft 

Vision India een aantal konijnen aangekocht voor 

de vrouwen om voor te zorgen.  

Badkamerproject bij FairFriends 

Het pand waarin het Abayashram nu is 

gevestigd is al 15 jaar oud en vooral de 

sanitaire voorzieningen zijn zeer primitief en 

vervallen. Er is bij de bouw nooit betegeling 

aangebracht bij de badkamers en de toiletten.  

Aanrecht in de keuken van Abayashram 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/


Nieuwsbrief 
Jaargang 4 – nummer 8 – december 2013 

www.stichtingkettingreactie.nl info@stichtingkettingreactie.nl telefoon 0317-420356 

Bankrekening nummer: 5313860 t.n.v. Stichting Kettingreactie, Uithoorn 

4 
 

Vanwege het vocht zijn de muren daarom 

beschimmeld en verweerd. Het wordt heel 

goed schoongehouden, maar door de slechte 

staat waarin het verkeert ziet het er erg 

armetierig uit. Het is dringend nodig dat de 

muren vochtvrij gemaakt worden en opnieuw 

worden geverfd en betegeld.  

 

 
Het toilet 

 

Daarnaast is een nieuwe 

warmwatervoorziening gewenst op basis van 

zonne-energie. De warmwatervoorziening 

gebeurt nu nog met open vuur: er wordt een 

vuurtje gestookt onder een grote watertank. 

Voordat de vrouwen zich gaan wassen tappen 

ze een kan water uit de watertank. Het is de 

bedoeling om een watertank in de 

doucheruimte te installeren die wordt 

verwarmd door zonnepanelen op het dak. 

 

 
Watertank met daaronder de stookplaatsom het 

water te verwarmen 

 

De kosten van dit project zijn geraamd op 3000 

euro. Wij hebben hiervoor een projectplan 

geschreven en ingediend bij FairFriends. Dit is 

een website waar je Fairtrade producten kunt 

kopen en waarvan 10% van de aanschafwaarde 

van het product direct ten goede komt aan 

projecten van goede doelen. 

Wil je een bijdrage leveren aan dit project? Dan 

kan dat door een product bij FairFriends te 

kopen en te kiezen voor dit project. Of je kunt 

natuurlijk direct een bijdrage storten op 

rekening  5313860  t.n.v. Stichting 

Kettingreactie! 

Kerstviering 

Zoals ieder jaar is ook kerst voor de bewoners van 

de Abayashram een gebeurtenis om naar uit te 

zien. Om wat extra’s te doen voor de bewoners en 

om de verzorgers een kerstgratificatie te geven 

voor al hun harde werken afgelopen jaar, heeft 

Stichting Kettingreactie 30.000 INR (€350,-) 

beschikbaar gesteld. 

 

 

 

 

http://fairfriends/
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Werkende vrouwen hostel 

Waarom hostels voor werkende vrouwen 

nodig zijn 

Er is het afgelopen jaar veel geschreven over de 

onveilige situatie van vrouwen in India. Een jaar 

geleden vond een afschuwelijke verkrachting 

plaats in New Delhi en dit was de druppel die de 

emmer deed overlopen. Verkrachtingen zijn aan 

de orde van de dag in India en meestal gaan de 

daders vrijuit. Volgens de Times of India (3 februari 

2013) waren er in 2011 alleen al 24.206 

verkrachtingen gerapporteerd waarbij slechts 

5.724 daders veroordeeld werden. En let wel, dit 

zijn slechts de gerapporteerde verkrachtingen! 

Want vaak worden verkrachtingen niet eens 

aangegeven omdat er toch niets mee gebeurt en 

omdat er een taboe op rust. Waarom leidde de 

verkrachting van afgelopen december juist tot 

zoveel protestacties? Lees het in ons artikel op de 

website. 

Matrassen 

Sinds augustus wonen de eerste bewoonsters in 

het nieuwe hostel! En dankzij Stichting 

Kettingreactie liggen ze op goede matrassen. 

Vorig jaar meldden we al dat het nieuwe (2e) 

vrouwenhostel voor werkende meisjes was 

geïnaugureerd en de mooie naam Sarayu had 

gekregen. Het heeft nog een klein jaar geduurd om 

het hostel klaar te maken voor bewoning. De 

binnenkant moest namelijk nog grotendeels 

worden afgewerkt en daarvoor moest weer geld 

bij elkaar worden gesprokkeld.  

 
Een bed, met daaronder 2 kastjes 

 

Stichting Kettingreactie had nog € 1500 

beschikbaar na de fondsenwervingsactie voor de 

warmwatervoorziening op zonne-energie. Dit geld 

hebben we afgelopen zomer gedoneerd aan de 

UWA en zij hebben daar de eerste 63 matrassen 

voor kunnen kopen. Het zijn kwalitatief goede 

matrassen die bestand zijn tegen het warme 

vochtige klimaat en het ongedierte! 

 

 
De warden Malini (rechts) in gesprek met 1 van de 

bestuursleden van de UWA 

 

Het%20Abayashram%20van%20Vision%20India,%20een%20opvanghuis%20voor%20geestelijk%20verwarde%20en%20verstoten%20vrouwen.
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Sinds 1 augustus is Malini aangesteld als ‘warden’, 

een wat oudere alleenstaande vrouw. Zij zwaait de 

scepter over het hostel. Eind augustus zijn de 

eerste 30 bewoonsters in het hostel getrokken. 

Het zal niet lang duren voordat alle 100 

slaapplaatsen zijn bezet.  

 

 

Meer foto’s van het nieuwe hostel zijn te vinden 

op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties  

5313860 t.n.v. Stichting Kettingreactie, Uithoorn 

Iedereen die een gift doet aan de Stichting 

Kettingreactie mag dit aftrekken van de belasting. 

Het ANBI nummer is 8218.87.300 

 

 

Het team van Stichting Kettingreactie   
 

Bestuur: Wim de Brabander (voorzitter) 
– Hans Rooijmans (penningmeester) en 
Jelly Huizinga-Groen (secretaris). 

Secretariaat: Corrie de Brabander-
Ketting 

Website: Wim Ketting 

Nieuwsbrief: Nynke Ongena 

Ondersteuning: Angela Rooijmans-

Ketting 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/

