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Stichting Kettingreactie 

Sinds december 2009 doet Stichting 

Kettingreactie fondsenwerving t.b.v. twee 

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,  
de renovatie van de keuken en badkamer  
en een omheining en waterreservoir. 
 
2. Het hostel voor werkende vrouwen van  

de University Women’s Association 

Hiervoor hebben we een zonneboiler en 
nieuwe matrassen gefinancierd. 

 

 

 
INHOUD 

1. Een succesvol afgeronde project: 
een omheining en 
watervoorziening. 

 
2. Aandacht voor ons nieuwe project: 

een nieuwe auto voor het 
Abayashram 

 

3. Het eindejaarsgeschenk, onze 
jaarlijkse traditie 

 

4. Tenslotte nog wat financieel en 
organisatorisch nieuws 

 
 
 
 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
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1. Nieuwe omheining en waterreservoir 
 

Project succesvol afgerond 
 

We zijn heel trots en blij dat dat het 
Abayashram, met de bijdrage van Stichting 
Kettingreactie, een belangrijke verbetering heeft 
kunnen realiseren aan hun onderkomen. Naast 
het huis hebben ze een stuk grond ommuurd, 
betegeld en voorzien van een afdak. Hierdoor 
hebben ze veel meer buitenruimte gecreëerd 
waar de vrouwen rustig en vooral veilig in de 
buitenlucht kunnen verblijven. 
 
Waarom was het zo nodig? 

Abayashram staat aan de buitenkant van het 
dorp Hoskote, aan de rand van de miljoenenstad 
Bangalore. Rondom het huis zijn nog wel wat 
open velden waar groente e.d. wordt verbouwd. 
Op deze foto’s zie je hoe het vorig jaar nog was: 

 
 

 

 
Op de bovenverdieping woont het personeel en is 

de ontvangst- en verblijfsruimte voor de gasten. 

Op de begane grond wonen de 47 vrouwen.  

Het land rondom Abayashram wordt steeds 

meer opgeslokt door de stad en de lokale 

boeren verkopen of verhuren maar wat graag 

hun land voor veel geld. Zo heeft de buurman 

zijn land verhuurd als parkeerplaats voor 

vrachtauto’s. Op de onderstaande foto zie je 

hoeveel vrachtauto's er geparkeerd staan op 

het stuk grond even verderop: 

 
 

Wat was het plan? 

Naast het pand was een stukje land van 3200 
square foot (ongeveer 1000 vierkante meter) dat 
door de vrouwen werd gebruikt om de was te 
drogen en om een frisse neus te halen. Het 
nadeel was dat dit ‘open’ was. Ze konden vanaf 
daar makkelijk gezien worden. De huiseigenaar 
was zo aardig om toestemming te verlenen aan 
Abayashram om het stuk grond te omheinen.  
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Daarnaast was er ook behoefte om er een 
waterreservoir te plaatsen zodat de vrouwen 
niet voortdurend naar de grote waterput 
hoefden te lopen. 
 
In 2015 heeft Vision India de aanvraag ingediend 
bij Stichting Kettingreactie om dit te realiseren. 
Deze aanvraag van 300.000 rupees (ongeveer 
4.200 euro) werd goedgekeurd door het bestuur. 
 
En hoe is het nu? 

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er is 
een groot stuk ruimte bijgekomen op de begane 
grond, deels overkapt. Hier kunnen de vrouwen 
o.a. nu ’s ochtends hun ochtendgymnastiek 
doen, zonder pottenkijkers! 
 

 
 
Ze zijn heel blij met de extra ruimte. Er is een 
grote wasplaats bijgekomen. HIer wassen de 
vrouwen elke ochtend hun eigen kleding. De 
grote wasplaats biedt hiertoe volop ruimte. 

 

In onze ogen had het op sommige punten best 
wel wat netter afgewerkt mogen worden. Maar 
ons is uitgelegd dat het juist ook moet zijn zoals 
ze thuis gewend waren. Het functioneert 
allemaal prima en het is naar ieders tevreden-
heid 

 
Oh jah, laten we nog even inzoomen op die boom…. 
 

 
 
Dat vinden wij dan grappig … het hek is pal tegen 
de boom aangezet. Wat provisorisch aangebracht 
prikkeldraad moet indringers buitenhouden. 
 

 
2.  Nieuwe project: een auto voor Abayashram 
 
Het Abayashram heeft behoefte aan een nieuwe 
auto. Stichting Kettingreactie heeft in 2012 een 
auto geschonken. Deze auto heeft zeer goed 
dienst gedaan en heeft inmiddels ruim 100.000 
km op de teller staan. De auto wordt gebruikt 
om vrouwen te vervoeren naar het ziekenhuis en 
voor boodschappen. Maar met de auto worden 
ook regelmatig lange tochten gemaakt, naar de 
oorspronkelijke woonplaatsen van de vrouwen, 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
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bijv. voor familiebezoek of om de vrouwen terug 
te brengen naar hun huis. 
 
ZIe op deze foto wat vrouwen van Abayashram 
voor de auto staan met daarop het logo van 
Stichting Kettingreactie. 
 

 
 
De auto is na 5 jaar dienst zo’n beetje ‘op’. Er is 
een ingrijpende en kostbare reparatie nodig en 
de vraag is of dat nog wel de moeite loont. Er is 
daarom dringend behoefte aan een nieuwe  
auto. Dit moet een robuuste auto zijn die 
bestand is tegen de Indiase (plattelands) wegen. 
 
De auto die gekocht gaat worden is een MARUTI 
SUZUKI – ERTIGA. Dat is een degelijke Indiase 
auto, geschikt voor 7 personen. De prijs van deze 
auto is 11,5 lakh, oftewel € 15.000. 
 
Tweederde deel van dit bedrag heeft Stichting 
Kettingreactie al bij elkaar gespaard. Dat 
betekent dat we nog ongeveer € 5.000 aan 
fondsen nodig hebben.  

 
 
 
 
 

 
3. Eindejaarsgeschenk 
 
Zoals ieder jaar is de eindejaarviering rondom 
kerst voor de bewoners van Abayashram een 
gebeurtenis om naar uit te zien.  
 
Traditiegetrouw geeft Stichting Kettingreactie 
een bedrag van € 300 voor een cadeau voor de 
vrouwen en een kerstgratificatie voor het 
personeel. Vorig jaar is dat niet gelukt vanwege 
veranderde regels omtrent internationale 
financiële transacties t.b.v. goede doelen. 
Daarom is besloten dit jaar het dubbele bedrag 
uit te keren.  
 
Begin december is een bedrag overgemaakt van 
€600,- (ongeveer 45.000 rupees). Dit wordt door 
het Abayashram als volgt besteed: 
240 € voor lakens en dekens voor 45 vrouwen 
90 € voor 45 warme vesten voor de vrouwen 
165 € kerstbonus voor 5 verzorgers (33 € p.p.) 
105 € voor het kerstontbijt voor 60 personen 
 
Klik hier voor de volledige specificatie. 
 
 

 
 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
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4. Financieel en organisatorische zaken 
 
Financieel verslag 2016 
De kascontrolecommissie heeft het financiële 
jaarverslag voor 2016 goedgekeurd. Er zijn in dat 
jaar geen donaties uitgekeerd. De jaarverslagen 
van de afgelopen jaren zijn terug te lezen op de 
website (www.stichtingkettingreactie.nl) 
Wil jij het team van Stichting Kettingreactie 
komen versterken? Heel graag! Wij kunnen je 
hulp heel goed gebruiken, bijv. op het gebied van 
PR & communicatie of fondsenwerving. Heb je 
interesse in deze vrijwilligersfunctie? Neem dan 
contact op met een van de bestuursleden. 
 
Donaties  

Wil je het Abayashram financieel steunen, stort 

dan je bijdrage op rekening 

NL87INGB0005313860 t.n.v. Stichting 

Kettingreactie, Uithoorn 

 

Het ANBI nummer is 8218.87.300 

Belastingaftrek schenkingen 

Giften aan een ANBI-gecertificeerde instelling 
zijn aftrekbaar boven 1% van het verzamel-
inkomen of wanneer is overeengekomen 5 jaar 
lang te schenken aan dat goede doel.  
Wil je dit jaar nog profiteren van dit 
belastingvoordeel, dan kun je hier vanaf de 
website van Stichting Kettingreactie de 
benodigde verklaring downloaden. Na invullen 
kun je deze verklaring opsturen naar Stichting 
Kettingreactie, Flottielje 3, 1423 AL Uithoorn. 
 

Volg ons op sociale media 

Volg ons op Facebook en op Twitter, dan blijf je 
op de hoogte van onze activiteiten. 
 

   
 
Facebook: StichtingKettingreactie 
Twiiter: SKettingreactie 
 

 

Het team van Stichting Kettingreactie   
 
Bestuur: Wim de Brabander (voorzitter)   –  
Hans Rooijmans (penningmeester) en Jelly 
Huizinga-Groen (secretaris). 
Secretariaat: Corrie de Brabander-Ketting 
Website & Nieuwsbrief: Angela Rooijmans-
Ketting 

 
 

Filmpje 
Het Abayashram in Bangalore wordt al 15 jaar gerund 
door Joby Jacob Varghese. Hij is een sociaal werker en 
gespecialiseerd in geestesziektes. Wil je een beeld 
van hem krijgen? Kijk dan naar dit korte filmpje op 
onze website.  
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