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Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende 
twee 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  

 

Van de penningmeester 
Op 30 september opent Angela onze 
bestuursvergadering met het verheugende bericht 
dat wij in de ruim anderhalf jaar na onze oprichting 
al bijna 20.000 euro opgehaald hebben voor onze 
vrouwen-empowerment projecten in Bangalore en 
omgeving. Dat was natuurlijk nooit gelukt zonder uw 
donaties. Hartelijk dank voor uw steun! 
Voor Vision India staat de teller boven de 15.000 
euro door een veelheid aan acties; lezingen, 
collectes, subsidieaanvragen (Carla Commijs) en 
boekverkopen en vaste donateurs waaronder de 
ochtendmasseuse. 
Voor UWA Bangalore hostel begint de teller ook 
flink op te lopen door acties als de fundraising tour, 
lezingen en publicaties. Hieraan dragen ook de 2 
succesvolle subsidieaanvragen, waaronder die bij 
Wilde Ganzen (iedere door ons ingezamelde euro 
wordt beloond met een bonus van € 0,70) bij. 
De benodigde € 5.790 voor het warm water via 
zonnepanelen project is bijna gehaald. 
Vanwege onze status als ANBI kunt u een gift aan 
onze stichting in vele gevallen aftrekken van de 
belasting, wij hopen dan ook op uw gulle bijdrages te 
kunnen blijven rekenen. 
Willemijn van der Meer   

Vision India – Abayashram 

 

 
Ashada Masam 
Van Vision India kregen we bericht dat de aankoop 
van het stuk land vertraging had opgelopen vanwege 
‘Ashada Masam’. De uitleg die ze erbij gaven was: 
‘Ashada Masam is an inauspicious period during 
which no good things should happen. No one talks 
about marriage, purchase or sale of properties. All 
negotiations are shut off’. 
 
Ik heb me eens verdiept in de achtergrond van dit 
interessante culturele fenomeen. Het wordt vooral 
gepraktiseerd in de zuidelijke provincies van India 
maar het is niet overal in precies dezelfde periode. In 
Karnataka (de provincie waarin Bangalore ligt) vond 
het dit jaar plaats van eind juni tot eind juli. De 
gebruiken rond deze periode zijn o.a. dat getrouwde 
vrouwen een maand lang bij hun moeder gaan 
wonen, dat zij hun lichaam versieren met mehindi 
(dat is een tekening met henna-kleurstof die 
ongeveer 10 dagen zichtbaar blijft), dat er vooral 
geen feestelijke gebeurtenissen worden gehouden 
zoals bruiloften en dat er geen grote aankopen 
worden gedaan. 
 
Wat zit hier achter? Allereerst de gewoonte dat 
vrouwen een maand naar hun moeder gaan. De 
achtergrond hierachter is dat het 9 maanden na 
Ashada Masam op z’n heetst is in India 
(februari/maart). En als vrouwen dan moeten 
bevallen dan brengt dat grote risico’s met zich mee. 
Vrouwen mogen dus vooral niet zwanger worden in 
de maand juni/juli en daarom moeten ze worden 
gescheiden van hun echtgenoot. 
 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
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Maar Ashada Masam heeft vooral ook te maken met 
veranderingen in het weer vanwege de stand van de 
aarde t.o.v. de zon. De verandering in het klimaat 
zou niet goed zijn voor de huid, en de versiering met 
mehindi zou dan juist weer een gunstig effect 
hebben op de huid. Vandaar dat ritueel dus.  
De weersverandering gaat ook gepaard met veel 
wind, en dat wordt dan ook als reden genoemd dat 
ze (vroeger) geen feestjes organiseerden in die 
periode want dan woeien alle feesttenten weg! 
 
In India stikt het van de eeuwenoude tradities, vaak 
omgeven met bijgeloof, waar niemand precies de 
achtergrond van weet. De tradities waren vroeger 
met een praktisch reden bedacht, maar die reden is 
in de moderne tijd achterhaald. Er zijn nou toch 
andere manieren bekend om zwangerschap te 
voorkomen! En er zijn nu genoeg overdekte plekken 
waar je ook een ‘windvrij’ bruiloftsfeestje kunt 
geven. Wij werden bij het Vision India project met 
Ashada Masam geconfronteerd en ervoeren weer 
dat dingen anders lopen dan je denkt als je met een 
andere cultuur zaken doet. 
Angela Rooijmans 
 

 

De vrouwen van Abayashram geholpen door 
Baptistengemeente “Op doortocht” Ede 

Op 18 september was er een bijzondere collecte 
voor Abayashram. Met een artikel in het september 
nummer van het gemeenteblad en een korte 
presentatie over de doelstelling van Abayashram in 
de dienst was de gemeente geïnformeerd. De vraag 
aan de gemeente was: gaan jullie met Joby Jakob 
Varghese en met ons (Stichting Kettingreactie) mee 
om de verstoten vrouwen in Abayashram een 
nieuwe kans te geven.  

Het antwoord was bijzonder. De collecte heeft iets 
meer dan € 1.600 opgebracht. Hartelijk dank aan 

“Op Doortocht”.  

Wim de Brabander  

Working Women’s hostel – UWA 
 
VVAO fundraising tour solar heating UWA 
Bangalore Hostel 
Angela en Willemijn zitten midden in hun fundraising 
tour Show voor het Solar Heater-project. 
Op 2 september had de VVAO-Haarlem een gezellige 
en lekkere High Tea georganiseerd voor  
27 leden. Na de appetizer vertelde Angela over de 
positie van de vrouw in India. Er is veel verschil 
tussen de bijna 600 miljoen vrouwen in India, zowel 
in maatschappelijke positie als in levensstijl. Toen 
ook de echte Engelse scones achter de kiezen waren 
vertelde Willemijn over het hostel dat onze VVAO-
zusters in India al sinds ruim 30 jaar runnen. Het 
hostel heeft al een veilig en betaalbaar onderkomen 
verschaft aan vele honderden meisjes van het 
platteland in de omgeving van Bangalore. De 75 
afgestudeerde meisjes, die nu in het hostel wonen 
en werken onder andere als officemanager, sociaal 
werker en advocate, hebben echter behoefte aan 
een veiligere en duurzamere warm water 
voorziening. Daarom hebben het UWA hostel 
Bangalore en wij een aanvraag bij Wilde Ganzen 
ingediend. 
 

     
 
Iedere euro die wij tijdens ons tour ophalen wordt 
door Wilde Ganzen beloond met een premie van 
70%. Om dus het totale bedrag van € 5.790 voor de 
heetwatervoorziening op zonne-energie te 
verzamelen, hoeven wij maar € 3.700 op te halen. 
Op 5 oktober reisden we af naar Wirdum, iets ten 
zuiden van Leeuwarden. Na een gemoedelijk diner 
met het bestuur van de VVAO-Friesland deelden wij 
met de 16 aanwezige leden ons India verhaal. 
VVAO-Haarlem en Friesland hartelijk dank voor jullie 
financiële bijdrage aan dit project. 
Op 20 oktober sluiten wij de fundraising tour af met 
een presentatie in Kruiningen  voor de VVAO-
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Zeeland en Breda. 
Inmiddels hebben wij door de giften van (leden 
van)de VVAO-Amsterdam, VVAO-landelijk (verkoop 
kerstartikelen), VVAO-Wageningen, VVAO-Zutphen, 
VVAO-Friesland en de VVAO-Haarlem bijna het 
bedrag bijeen voor het solar-heater project. 
 Willemijn van der Meer 
 
Anonieme donatie 
Via een tennisvriendin van Audrey Kühler-Oostra 
(VVAO-lid Amsterdam) zijn we in contact gekomen 
met een ‘anonieme’ stichting. Dat wil zeggen: wij 
weten wel hoe de stichting heet, maar zij willen niet 
dat wij hun naam noemen of aan derden doorgeven. 
Zij hebben ons een donatie gegeven van maar liefst 
€2.500. 
Deze stichting ondersteunt allerlei projecten voor 
vrouwen in ontwikkelingslanden. Dit zijn vaak grote 
projecten waar veel geld mee gemoeid is. Voor hun 
was onze aanvraag misschien maar een kleintje, 
maar voor ons was hun bijdrage bijzonder 
waardevol! Heel hartelijk dank aan Audrey, die een 
paar keer persoonlijk naar het secretariaat van die 
stichting is gegaan en voor ons heeft gelobbyd. 
Fantastisch! Angela Rooijmans 
 
Samenstelling bestuur 
In februari 2012 zullen Angela Rooijmans en 
Willemijn van der Meer hun functie van 
respectievelijk voorzitter en penningmeester 
neerleggen. Angela gaat zich meer inhoudelijk 
toeleggen op het project van Vision India.  
 
Het voorzitterschap wordt waarschijnlijk 
overgenomen door Wim de Brabander. We zijn nog 
op zoek naar een nieuwe penningmeester, en ook 
naar nog een 4e (algemeen) bestuurslid. Als je 
interesse hebt, neem dan s.v.p. contact op met een 
van de bestuursleden. Ook als je op een andere 
manier een bijdrage willen leveren aan Stichting 
Kettingreactie, bijvoorbeeld projectvoorstellen 
schrijven, fondsenwerving, PR, etc. 

 
Website 
Wim Ketting gaat vanaf deze maand de website van 
Stichting Kettingreactie verzorgen. We zijn er erg blij 
mee dat er weer een Ketting zich gaat inzetten voor 
de stichting! Wim is nu nog bezig zich te verdiepen in 
het werk van de stichting en de opzet van de 
website. Wim kennende wordt het vast heel erg 
mooi! Als je tips of opmerkingen hebt over de 
website neem dan contact op met Wim via 
wim.ketting@chello.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de stichting 
 

Het team van Stichting Kettingreactie   
bestuur: Angela Rooijmans-Ketting (voorzitter), 
Jelly Huizinga- Groen (secretaris), Willemijn vd 
Meer (penningmeester) 
secretariaat: Corrie de Brabander-Ketting 
website: Wim Ketting 
nieuwsbrief: Nynke Ongena 
adviseurs: Wim de Brabander, Sytze Huizinga, 
Hans Rooijmans en Marieke Verhoeven 
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Donaties  
 
Vision India: 
5313860 t.n.v. Stichting Kettingreactie, 
Wageningen  
 
UWA Bangalore hostel:  
4652254 t.n.v. Stichting Kettingreactie, 
Wageningen 
 
Iedereen die een gift doet aan de Stichting 
Kettingreactie mag dit aftrekken van de belasting. 
Het ANBI nummer is 8218.87.300 
 

 
 

 
 


