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Covid19 - Noodhulp 
India is zwaar getroffen door Corona. De 2e golf 
overspoelt het land en treft vooral de armen. De 
stad Bangalore, waar het vrouwen-opvanghuis 
Abayashram is gevestigd, is een van de steden 
waar de meeste besmettingen zijn.   
      
Het openbare leven ligt stil. Er is een totale 
lockdown en daarom is het vooral voor de armen 
moeilijk om aan eten en medische voorzieningen 
te komen. En bovendien zorgt schaarste ook 
voor veel hogere prijzen. 
 
Abayashram zit dringend om hulp verlegen. Veel 
lokale sponsors zijn door de ontstane situatie 
niet in staat om Abayashram bij te staan. 
Daarom is uw hulp nu hard nodig. 
 

 

Doe een donatie  
Klik op deze link, scan de QR-code of maak een 

bedrag over naar rek. NL87 INGB 0005313860 

 

en wij zorgen ervoor dat uw geld 100% terecht 

komt bij de mensen in India die op dit moment 

het hardst getroffen worden. 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
https://timesofindia.indiatimes.com/coronavirus/cases-in-india-and-world?from=mdr
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=KYipennPOV9tfDq426VVoDIt31PONuoD
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Abayashram - in het kort 

 
Het vrouwenhuis Abayashram is opgericht in 
1998 door Daisy Mathew, een Indiase juriste, die 
zich het lot aantrok van de vrouwen die op straat 
zwierven. Aan geestelijk zieke en zwervende 
vrouwen wordt al 23 jaar gratis huisvesting, zorg, 
behandeling en follow-up geboden.  
 
Abayashram betekent: “a place to rest without 
fear”. Abayashram biedt plaats aan 44 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.  
                   

   Facebook: StichtingKettingreactie 
       Twitter: SKettingreactie 

   

 

 

Doe een donatie via deze link, en wij zorgen 

ervoor dat uw geld 100% terecht komt bij de 

mensen in India die op dit moment het hardst 

getroffen worden. 
 

U kunt uw bijdrage ook 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.  

 
Vrouwen van Abayashram, februari 2021 
 

Stichting Kettingreactie doet fondsenwerving   
t.b.v. projecten voor kansarme vrouwen in India 

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/category/achtergronden/achtergronden-abayashram-vision-india/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=KYipennPOV9tfDq426VVoDIt31PONuoD
https://www.stichtingkettingreactie.nl/steun-ons-2/belastingaftrek-schenkingen/
https://www.facebook.com/StichtingKettingreactie/
https://twitter.com/SKettingreactie

