
 

	 	
 
Het Abayashram van Vision India is een opvanghuis voor vrouwen die geestelijk in de war zijn en door 
hun familie zijn verstoten. Het ligt aan de rand van Bangalore. 
Abayashram betekent: “a place to rest without fear”. Abayashram biedt plaats aan 35 vrouwen. Zij komen 
vaak van het platteland en hebben weken of maanden op straat gezworven. Een groot aantal van hen is 
HIV-besmet.  
Bij Abayashram worden de vrouwen liefdevol opgevangen. Het doel van de behandeling is om de vrouwen 
niet alleen te genezen maar ook dat ze mentaal herstellen. Zo kunnen ze weer in contact komen met hun 
familie en daar of elders een plaats vinden om verder te leven. In de periode 1998-2017 zijn er ca. 400 
vrouwen gerehabilteerd. 
 

 

De Stichting Kettingreactie 
ontplooit diverse acties in 
Nederland om geld in te zamelen 
voor de kansarme vrouwen in 
het Abayashram van Vision India in 
Bangalore  
(www.stichtingkettingreactie.nl) 
 
Groepsfoto (links)  
Een foto (februari 2016) van de 
vrouwen met op de achtergrond 
hun woonverblijf “Abayashram” 
 
Op de voorgrond de vier 
vrouwelijke verzorgsters  

	
Danken 

• Dat Abayashram voorziet in een veilige plaats voor verstoten en misbruikte vrouwen gericht op 
rehabilitatie; 

• Voor de staf van Abayashram; hun toewijding en inzet daarin gedreven door de Liefde van Christus;  
• Dat sinds de oprichting 400 vrouwen zijn gerehabiliteerd en weer een plaats hebben gevonden; 
• Voor de steun van christenen in Bangalore w.o. leden van de Whitefield Church. 

Voorbede  
• Volharding bij de staf om voort te gaan in de liefdevolle behandeling van deze kansarme vrouwen; 
• Dat liefdevolle verzorging door de staf van Abayashram en de rehabilitatie van deze vrouwen door 

de Indiase  bevolking opgemerkt mag worden en zal voeren naar de Bron van deze liefdevolle 
verzorging(Mat 5:16); 

• Dat de toenemende spanning in India tussen hindoes en christenen het werk op Abayashram niet 
zal belemmeren.  
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