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Stichting Kettingreactie 

Sinds 2009 doet Stichting Kettingreactie 

fondsenwerving t.b.v. drie projecten voor 

vrouwen in India (Bangalore): 

 

 

1. Het Abayashram van Vision India, een 

opvanghuis voor geestelijk verwarde en 

verstoten vrouwen. 

 
2. Het hostel voor werkende vrouwen van  

de University Women’s Association 

 
3. ASHA foundation, een organisatie die zich 

inzet voor HIV-besmette vrouwen  

 

 

 

 
 INHOUD 

 

1. Resultaat van 10 jaar 
fondsenwerving voor kansarme 
vrouwen in Bangalore 
 

2. Wat is het Abayashram ook alweer? 
– een stukje geschiedenis 

 

3. Uitbreiding ASHA foundation 
 

4. Onze financiële bronnen 
 

      
                   

   Facebook: StichtingKettingreactie 
       Twitter: SKettingreactie 

   

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
https://www.facebook.com/StichtingKettingreactie/
https://twitter.com/SKettingreactie
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1. Resultaat van 10 jaar fondsenwerving 
 

Voor kansarme vrouwen in Bangalore 
 

 
Sinds de oprichting in 2010 hebben we als 
fondsenwervende organisatie meer dan € 40.000 
opgehaald, waarvan elke cent besteed is aan 
hulp aan verstoten en kansarme vrouwen in en 
rondom Bangalore India. Bij de opstart was dat 
voornamelijk voor het opvanghuis Abayashram 
van Vision India en voor het hostel voor 
werkende vrouwen van de UWA. De doelgroep is 
nu verbreed met de ASHA Foundation, een 
organisatie die hulp biedt aan met HIV besmette 
vrouwen. 
 

Mede dankzij jullie trouwe ondersteuning 

konden wij via Vision India, de UWA en 

ASHA Foundation veel kansarme en 

verstoten vrouwen helpen! 
 

Verleden jaar hadden we het plan opgevat om 
uitgebreid aandacht te geven aan ons 10-jarig 
jubileum, o.a. door jullie en onze sponsors te 
informeren over een aantal gerealiseerde 
projecten. Helaas bleek de Covid-19 pandemie 
daar een stokje voor te steken.  

 
 

Graag willen we jullie nu via deze brief 

informeren over enkele afgeronde projecten.  

 

Het pand waarin het Abayashram nu is 

gevestigd is al meer dan 25 jaar oud. 

Verschillende gedeelten waren zeer primitief 

en vervallen. Dat was ook het geval met de 

sanitaire voorzieningen. Voor het opknappen 

van 3 toiletten, 2 badruimtes, de keuken en 

de bijkeuken heeft Stichting Kettingreactie 

geld geschonken.  

 

De warmwatervoorziening gebeurde nog met 

open vuur. Er is nu een watertank in de 

doucheruimte geïnstalleerd. Deze wordt 

verwarmd met behulp van zonnepanelen op 

het dak.  

 

Daarnaast is er een extra watervoorziening en 

een sceptic tank gerealiseerd. 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
https://www.stichtingkettingreactie.nl/projecten/abayashram-vision-india-2/
https://www.stichtingkettingreactie.nl/projecten/working-womens-hostel-uwa/
https://www.stichtingkettingreactie.nl/projecten/hiv-positive-women-asha-foundation/
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Kerstviering is voor de bewoners van de 
Abayashram een gebeurtenis waar ze naar 
uitzien. Stichting Kettingreactie stelt daarvoor 
jaarlijks een bedrag beschikbaar. Dat is bestemd 
om iets extra’s te doen voor de bewoners en een 
feestje te organiseren waar ook vrienden van het 
opvanghuis bij aanwezig zijn. 
 

 
 
Ook ontvangen de verzorgers dan een kerst-
gratificatie voor al hun harde werken in het 
afgelopen jaar. 
 

 
 
 

 
Autoproject 
Een van de projecten waarover we veel positieve 
reacties uit India hebben gekregen, is het 
autoproject.  Het vervoer van de vrouwen naar 
en van de behandelklinieken, waar zij medische 
en psychologische behandelingen ontvingen, 
was een groot probleem. Aanvankelijk werden zij 
vervoerd met gehuurde auto’s, maar omdat 
verhuurders geen “gekke, mogelijk HIV-besmette 
vrouwen" in hun auto wilden, werd het 
vervoeren steeds moeilijker.  
 
Deze auto vervangt de auto die we in 2012 
hebben gefinancierd en die helemaal versleten 
was. Er was al langere tijd behoefte aan een 
nieuwe auto en Stichting Kettingreactie heeft in 
de zomer van 2019 dankzij haar donateurs het 
benodigde geld kunnen overmaken. 

 
De financiële rapportage vind je op de website.  
 
Dat Joby (zie foto) en de andere bestuursleden 
van Vision India er blij mee zijn, mag duidelijk 
zijn.  
 
Zie je het logo van onze stichting op de zijkant? 
 
 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
https://www.stichtingkettingreactie.nl/nieuwe-auto-voor-abayashram-2/
https://www.stichtingkettingreactie.nl/nieuwe-auto-voor-abayashram-2/
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2.    Wat is het Abayashram ook alweer?  

        - een stukje geschiedenis 

 
Het vrouwenhuis Abayashram startte als 
revalidatiecentrum op 11 september 1998. Aan 
geestelijk zieke en zwervende vrouwen werd 
gratis huisvesting, zorg, behandeling en follow-
up geboden.  
 
Het vrouwencentrum is opgericht door Daisy 
Mathew, een Indiase juriste, die zich het lot 
aantrok van de vrouwen die op straat zwierven. 
 
Abayashram betekent: “a place to rest without 
fear”. Abayashram biedt plaats aan 40 vrouwen. 
 
 

In de 
afgelopen 
jaren zijn er 
meer dan 
400 
vrouwen 
onder 
behandeling 
geweest en 
gerehabili- 
teerd. Van 
dit aantal 
kon ca 90% 
weer 
terugkeren 
in hun 
familiekring. 

 
Voor de vrouwen van wie de families niet 
konden worden gevonden, werd elders een veilig 
onderkomen gezocht. Sommigen vonden een 
plek als medewerkster in Abayashram. 
 
Lees meer over het Abayashram op de website.  

 

 

In november 2020 ontvingen we het 
verheugende bericht dat het opvanghuis 
Corona-vrij was en dat niemand van de 
medewerkers en vrouwen was besmet. 
 
 
3. Uitbreiding ASHA foundation 
 
Najaar 2020 werd aan de door ons ondersteunde 
organisaties ASHA Foundation toegevoegd. Dit is 
een organisatie in Bangalore, die zich met name 
inzet voor met HIV besmette vrouwen.  
 

 
 
Onze eerste bijdrage ging naar medicijnen en 
hulp voor een aantal vrouwen en hun kinderen 
zodat zij een beter leven kunnen opbouwen. 
Klik hier voor meer informatie. 
 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
https://www.stichtingkettingreactie.nl/category/achtergronden/achtergronden-abayashram-vision-india/
https://www.stichtingkettingreactie.nl/nieuw-project-asha-foundation/
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4. Onze financiële bronnen 
 
In onze omgeving hebben we mensen gevonden 
die op allerlei creatieve manieren geld inzamelen 
om Stichting Kettingreactie te ondersteunen. 
 
We willen deze keer graag Henk Vos uit 
Wageningen aan u voorstellen. Hij is een 
enthousiast hobby-tuinder, die de onbespoten 
groente, bloemen en fruit uit zijn tuin uitvent in 
de buurt. Van de winst doneert hij jaarlijks een 
bedrag aan o.a. Stichting Kettingreactie. 
 

 
 
Ook zijn we onder de indruk van de trouw in het 

geven van Anita Harpal uit Arnhem. Van haar 

inkomsten als therapeute doneert zij al jaren 

maandelijks een bedrag aan de stichting. 

 

En ook veel dank aan Corrie en Wim. In hun tuin  

staan 2 tamme kastanjebomen. Jaarlijks worden

 

er vele kilo’s verzameld, op grootte geselecteerd 

en verpakt in zakjes van ca 600 gram. De zakjes 

worden voorzien van het bijgaand etiket en zo 

proberen ze deze te verkopen. De buren hebben 

met hun gezin heerlijk gesmuld van de kastanjes, 

die zij bij de open haard poften. 

 

Donaties  

Met de financiering van de auto is onze kas 

nagenoeg weer leeg. We doen een beroep op u 

om er met ons voor te zorgen dat wij de 

projecten ten behoeve van het werk voor 

verstoten en kansarme vrouwen kunnen blijven 

ondersteunen. Misschien kent u in uw omgeving 

wel anderen die als sponsor zouden willen 

bijdragen aan het werk voor deze vrouwen.   

Bent u aangesproken?  Dan kunt u uw bijdrage 

overmaken op onze rekening bank NL87 INGB 

0005313860 ten name van Stichting 

Kettingreactie in Amsterdam. 

 

Het ANBI nummer is 8218.87.300 

Lees hier hoe je belastingvrij kunt schenken.  

 

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

 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
https://www.stichtingkettingreactie.nl/henk-vos-zn-tuin/
https://www.stichtingkettingreactie.nl/steun-ons-2/belastingaftrek-schenkingen/
https://www.stichtingkettingreactie.nl/kastanjes-voor-skr/

