
Nieuwsbrief 
Jaargang 3 – nummer 6 – maart 2012 

www.stichtingkettingreactie.nl info@stichtingkettingreactie.nl telefoon 0317-420356 
Bankrekening nummer: 5313860 t.n.v. Stichting Kettingreactie, Uithoorn 

Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende 

organisaties:  

1. Vision India – Abayashram: een opvanghuis voor 

geestelijk verwarde vrouwen.  

2. UWA-Bangalore – Working women’s hostel: een 

veilig huis voor jonge meisjes die vanuit het 

platteland naar Bangalore komen om te werken. 

Naast de nieuwsbrief kunt u actuele informatie 

over de stichting vinden op onze website: 

www.stichtingkettingreactie.nl  

 
Een (on)gewone ochtend 
Elk jaar organiseert een creatieve werkgroep van 
de PKN-gemeente in Krimpen a/d IJssel twee 
ochtenden, waarop vrouwen elkaar ontmoeten en 
met elkaar knutselen aan werkstukken. Ik mag de 
dames bij hun handvaardigheden begeleiden.  
Alles is al klaar gezet. We gaan deze morgen met 
de ongeveer 60 aanwezigen een groendecoratie 
maken. Ik heb er zin in, zoveel vrouwen bij elkaar: 
oudere, maar ook jongere, alleenstaande vrouwen, 
moeders met dochters enzovoort. 
De achterzaal van de kerk stroomt vol, allemaal 
een kopje koffie of thee, iets lekkers erbij. Er staan 
groepjes vrouwen gezellig met elkaar te praten. 
Elke keer (wij organiseren dit al heel wat jaren) 
vinden wij het een enorm voorrecht om dit te 
doen. Ik ben me hiervan nog meer bewust, sinds ik 
foto’s zag van mijn schoonzus Angela, die kort 
geleden nog in India woonde. Daar zag ik op foto’s 
de vrouwen in Abayashram in een kring op de 
grond zitten, kleurrijk zoals zij zijn. Zij waren 
creatief bezig. Maakten mooie dingen van allerlei 
materiaal. O, wat zou ik daar graag tussen hebben 
willen zitten. 
Maar, nu verder met onze vrouwen. Ze zijn 
allemaal al aanschoven achter hun te maken 
werkstuk. Eerst worden wij door Trudy (een 
medewerkster) welkom geheten met een gedicht 
en een verhaal. Als slot krijg ik het woord, want ik 
wil geld ophalen voor de vrouwen in Abayashram. 
Moeilijk is het niet om uit te leggen waarom wij 
deze vrouwen moeten steunen: 

“de betekenis van de naam Abayashram: “a place 
to rest without fear”, zegt al genoeg. Wij kunnen 
ervoor kiezen om hier te zitten, in vrijheid,  
gewoon zoals we zijn. Anders is het voor deze 
vrouwen in India, die eigenlijk geen thuis meer 
hebben.”   
Dat mijn verhaal is overgekomen blijkt wel uit de 
opbrengst € 125,00. Daarnaast is er nog een 
enorme gift van € 1.000,00 overgemaakt. In een 
woord GEWELDIG! En ….. iedereen ging met een 
mooi gemaakt werkstuk naar huis. 
Riet Ketting-Latour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warmwaterketel project voor het vrouwenhostel 
geslaagd! 
Het warmwaterketelproject voor het hostel voor 
werkende vrouwen is succesvol afgerond. Het 
benodigde bedrag van €3.742,00 is opgehaald, en 
Wilde Ganzen heeft daarbovenop een subsidie 
gegeven van iets meer dan €2000,00. Het 
totaalbedrag van €5.790,00 is inmiddels 
overgemaakt naar het UWA-Vrouwenhostel in 
Bangalore en zij hebben de zonnepanelen al op het 
dak staan. 
 

 
 
De fondsenwerving hadden we m.n. gericht op de 
VVAO, Vereniging van Vrouwen met een Hogere 
Opleiding. Willemijn van der Meer en Angela 
Rooijmans hebben als eerste bij de afdeling  
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Amsterdam voor een gehoor van ruim 20 dames 
een presentatie gehouden. Vervolgens hebben we 
kerstversiering verkocht tijdens een landelijke 
bijeenkomst van de VVAO in Utrecht waar 
ongeveer 50 dames uit allerlei streken van 
Nederland aanwezig waren. Via een oproep op de 
VVAO-besturenlijst hebben wij aangeboden om 
langs te komen bij de diverse afdelingen om te 
vertellen over de positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt in India en ons Solar heater project 
met de Wilde Ganzen verdubbelaar. Aanvragen 
kwamen binnen uit allerlei delen van Nederland 
waaronder Friesland, Zutphen, Kruiningen en 
Haarlem. Een ware road show door Nederland! Zo 
kom je nog eens ergens.... 
 

 
 
Op het laatst stroomden de bijdragen binnen en 
wij zijn dan ook zeer blij dat we nog een bedrag 
van 950 euro extra te besteden hebben. Wij zijn 
bezig met het UWA-bestuur om af te spreken 
waaraan ze dat gaan besteden. Zij hebben hun 
wensenlijstje al ingediend: 

- Opknapbeurt voor de 20 badkamers (al 30 
jaar niks aan gedaan) 

- Vervanging van ongeveer 50 bedden en 
matrassen. 

- Extra kasten 
Het geld is uiteraard niet genoeg om alles te doen, 
dus we zullen een keuze moeten maken. In de 
volgende nieuwsbrief meer hierover! 
 
Namens de UWA en alle jonge vrouwen van het 
hostel willen wij jullie heel hartelijk danken voor 
jullie bijdragen. 
Met deze nieuwe installatie heeft het hostel een 
betrouwbare en veilige warmwatervoorziening 
gekregen. En bovendien is deze installatie veel 
milieuvriendelijker en zuiniger waardoor ze 
maandelijks geld besparen. 
Angela Rooijmans-Ketting 
 

 
Onze buurman en groenteman Henk Vos  
Zolang als we hem kennen is hij enthousiast actief 
in zijn volkstuin; sinds enkele jaren is hij met 
pensioen. Aardbeien, bessen, frambozen, 
aubergines, aardappelen, bieten, andijvie, 
boontjes, diverse soorten sla, bloemen etc. hebben 
zijn aandacht vanaf het zaaien,  bemesten en 
onkruid wieden tot en met het oogsten. Zo gaat hij 
elke vrijdag langs bij de mensen in de buurt om te 
horen wat ze wensen uit het actuele aanbod.  
Op de zaterdag brengt hij de groenten rond. De 
opbrengst hiervan is voor een goed doel zoals 
eerder o.a. bijdrage aan een tuinbouwkas in 
Mongolië, de renovatie van een kerkje in België en 
andere.  
 
Toen wij hem vertelden van Stichting 
Kettingreactie en de vrouwen van Abayashram 
besloot hij spontaan de opbrengst dit keer 
daarvoor te bestemmen. We ontvingen € 150. 
Toch weer bijzonder hoe onze buurman zich vanuit 
zijn hobby als volkstuinder inzet voor de vrouwen 
van Abayashram in India. Bedankt Henk.  
Wim de Brabander 
 
Bezoek aan Abayashram – nieuw land !? 

 

 

 

 

 

Was 
Halverwege januari brachten Jelly en Sytze 
Huizinga een bezoek aan India en deden ook 
Abayashram aan. Vergezeld van twee kennissen uit 
Bangalore, AP en Alice Thomas, gaven we gehoor 
aan Joby Varghese’s uitnodiging om hem en de 
board van Vision India te ontmoeten. (Vision India 
is de organisatie die het centrum Abayashram 
beheert.) 
Zoals gewoonlijk is het mooi zonnig weer. De 
vrouwen die in Abayashram verblijven zijn buiten 
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bezig de was te doen – een kleurrijk geheel dat 
bijna zou doen vergeten waarom ze daar zijn. 
Geestelijk ziek, verlaten door familie, levend op 
straat, wordt hen nu in Abayashram een 
thuisgeboden en een kans op rehabilitatie. Er 
wonen zo’n 40 vrouwen waarvan een aantal HIV 
besmet is. 
 

 

 

 

 

Zorg 
Een rondleiding door het eenvoudige maar goed 
verzorgde centrum laat zien wat er gedaan wordt. 
De kerstversiering hangt er nog. Aan de muur 
hangen ook lijsten met namen van medicijnen. 
Medische zorg is een harde noodzaak. De vrouwen 
en ook verplegend personeel dat langs komt 
krijgen onderricht in de verschillende HIV 
medicijnen en de vaak niet geringe bijwerkingen. 
De ziekenboeg betstaat uit een bed, kast en 
infuusstandaard. Maar de zorg is professioneel met 
bezoekende artsen en alles is perfect schoon. 
Naast deze medische zorg is er ook en vooral 
psychische begeleiding.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een psychiater bezoekt de vrouwen regelmatig. 
Een strak dagprogramma van zes uur ‘s ochtends 
tot half tien ’s avonds brengt structuur aan in hun 
leven. Het doen van de was is daar onderdeel van. 
Onder begeleiding wordt er handwerk van allerlei 
soort gedaan. Het wordt ons trots getoond. Ook is 

er tijd voor TV kijken en vermaak. Vier maal per 
dag is er een maaltijd – gevarieerd en gezond. 

 

 

 

 

 

Board 
Joby heeft één ruimte waar hij zijn bed, bureau, 
zithoek en keuken heeft. In het midden staat een 
fraaie bronzen schaal waarin bloemen drijven. 
Onder het genot van een kopje chai (Indiase thee) 
maken we kennis met de board members 
(bestuursleden) van Vision India: Joby Verghese die 
ook het centrum leidt, Emerson Samuel, een 
waterdeskundige met veel projectervaring, Dr. 
Valsa Koshy, psychiater, en Sara Joseph, lerares. 
Valsa Koshy vertelt hoe ze indertijd al 
samenwerkte met de oprichtster van Vison India, 
de te jong overleden Daisy Matthew.  
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Een belangrijk onderwerp van gesprek is de 
huisvesting van Abayashram. Er worden nu twee 
simpele gebouwen gehuurd van een lokale 
landbouwer die Joby en zijn werk een warm hart 
toedraagt. De locatie is prima maar de huur drukt 
zwaar op het budget en een mogelijkheid om uit te 
breiden is er niet. Enige tijd geleden kon Vision 
India een stuk land verder van Bangalore kopen 
maar de eigenaar trok zich op het laatste moment 
terug. Nu heeft zich een nieuwe mogelijkheid 
voorgedaan - een stuk land dat ontwikkeld gaat 
worden voor bebouwing en bovendien veel dichter 
bij de huidige locatie ligt. En, niet onbelangrijk, de 
prijs is heel redelijk. 

Land 
Met de board members rijden we er naar toe om 

een kijkje te nemen. Het is een goed bereikbaar 
stuk van 14 acres (een kleine 6 bunder; voor de 
niet boeren onder ons, een bunder is een hectare 
oftewel 10.000 m2). Daarvan worden 2 acres, zo’n 
8000 m

2
, door Vision India aangekocht. Het land 

ligt nu nog braak – rode grond met wat bomen en  
struiken. Naast Abayashram is er sprake van 
plannen voor een school en andere bebouwing. 
Er is overeenstemming met de verkopers. Helaas 
wil dat nog niet zeggen dat de zaak in kannen en 
kruiken is. Voormalige eigendomsrechten worden 
door de Indiase overheid uitgebreid nagetrokken.  

 
Dan moet registratie plaatsvinden en de 
bestemming worden aangepast - meer 
bureaucratie. Dit traject zou in enkele weken 
doorlopen kunnen worden maar het kan ook 
maanden duren. Niettemin ziet het er gunstig uit! 
Zodra registratie is voltooid is het zaak het land te 
omheinen. In India ben je pas zeker als je een hek 
of muur om je land hebt gezet. Dan komt de 
watervoorziening aan de beurt en vervolgens kan 
gebouwd worden. In die eerste fase is daarvoor 
snel geld nodig: Stichting Kettingreactie neemt in 
ieder geval de kosten van muur en waterput voor 
haar rekening.  

Maaltijd 
Terug bij Abayashram gebruiken we met zijn allen 

een maaltijd – veel gerechten, kruidig en lekker. 
We nemen afscheid van Joby, Emerson, Valsa en 
Sara (1e, 4e,5e en 6e van links). Ze zullen ons 
regelmatig op de hoogte houden van de voortgang 
zodat wij er tijdig op in  
kunnen spelen. Met AP en Alice (2e en 3e van links) 
rijden we terug naar Bangalore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelly en Sytze Huizinga 
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Over de stichting 
 
Inmiddels is er veel werk verzet en met betrekking 
tot het vrouwenhostel kunnen wij zelfs met trots 
en voldoening melden dat de doelen zijn bereikt en 
daarmee is dit project dan ook met succes 
afgerond. Dit laatste feit is gepaard gegaan met 
een wisseling van de wacht binnen het bestuur: 
Willemijn is na voltooiing van het UWA-project 
teruggetreden als bestuurslid en heeft haar functie 
van penningmeester overgedragen aan Hans 
Rooijmans. Tegelijkertijd heeft Angela Rooijmans-
Ketting haar functie van voorzitter overgedragen 
aan Wim de Brabander, zodat zij zich intensiever 
kan richten op de projecten van Vision India, 
zonder daarbij gehinderd te worden door 
bestuurskwesties. 
 

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 

 

Donaties  

Vision India: 

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 

 

 

 

 


