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Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende 

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  

Abayashram 

Nieuwe bus voor Vision India 

Het vervoer van de vrouwen van hun huidige 

woonplaats naar behandelcentra (medisch of 

psychologische hulp) was tot voor kort lastig. 

Niemand wil meer in de taxi waarin zij vervoerd 

worden plaatsnemen, als men ontdekt dat een 

vrouw van Abayashram in het voertuig heeft 

gezeten. Op 10 oktober van dit jaar; wereld 

gezondheidsdag, was een bijzondere dag. 

Abayashram kreeg namelijk de beschikking over 

een eigen auto. Dit is mogelijk gemaakt dankzij de 

fondswerving van SKR, die het mogelijk maakte € 

10.000 te schenken voor de aanschaf van deze 

auto.  

De fondsenwerving zal uiteraard door blijven gaan, 

zo wil het bestuur van Vision India een groter 

centrum en meer onafhankelijkheid. Men kijkt dus 

uit naar een andere locatie. Voor de meest recente 

stand van zaken verwijzen wij graag naar onze 

website. 

 

Nieuwe auto direct ingezet voor familie 

herenigingen 

Vision India heeft de nieuwe auto direct ingezet 

om 2 van de patiënten met hun familie te 

herenigen. Allereerst hebben ze Lineya 

teruggebracht naar haar geboorteplaats in Goa, 

680 km van Bangalore vandaan. Het was voor het 

eerst in 4 jaar dat Lineya haar familie weer zag. 

Vision India heeft voor Lineya een baan gevonden 

in Goa en de verwachting is dat ze haar leven in 

Goa weer op kan bouwen.

 

Ook is Yashodha weer herenigd met haar familie in 

Ankola (vlakbij Goa, 550 km van Bangalore 

vandaan). Haar ouders waren blij haar gezond en 

wel weer te zien. 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
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Dankzij de nieuwe auto is het voor Vision India 

mogelijk ontmoetingen tussen de patiënten en 

hun familie te organiseren. Veel van de vrouwen 

komen van ver buiten de stad en de wegen in India 

zijn bepaald niet comfortabel. Een afstand van 680 

km duurt wel 2 dagen.  Gelukkig heeft Vision India 

hiervoor nu een comfortabele en betrouwbare 

auto.  

Lokale vertegenwoordiging in Bangalore 

Het is belangrijk om goede feeling te houden met 

de wensen van Vision India en ook is het belangrijk 

dat SKR lokaal toezicht heeft op de besteding van 

de gelden die aan Vision India beschikbaar worden 

gesteld. Tot nu toe werd dit geregeld door 

bestuursleden wanneer zij voor vakantie of werk in 

Bangalore waren. Daar dit steeds minder frequent 

gebeurde ontstond de behoefte aan meer 

structurele vertegenwoordiging van SKR in 

Bangalore. Via de contacten met de kerk in 

Bangalore-Whitefield (Church of South India) 

hebben we de heren A.P Thomas en A. Naresh 

bereid gevonden om de rol van vertegenwoordiger 

van SKR op zich te nemen. Beide zijn goede 

bekenden van Sytze en Jelly. Ook hebben ze 

ervaring met het beheer van geld voor charitatieve 

instellingen. 

Dankzij de voortvarende inzet en betrokkenheid 

van beide heren hebben we binnen kortste tijd de 

aanschaf van een auto voor Vision India kunnen 

realiseren! 

 

Bezoek aan Abayashram 

In april trouwde de chauffeur die van 2007 tot 

2009 voor ons in India werkte. We hadden hem 

beloofd er te zijn voor het feest dus namen we het 

vliegtuig en stonden op 25 april bij hem en zijn 

ouders op de stoep, 350 km ten Noorden van 

Bengaluru. Het werd een onvergetelijk gebeuren – 

een blijde bruidegom en bruid, familie, 

dorpsgenoten en vrienden, veel eten en veel 

tempels.  

Belangrijker voor deze Nieuwsbrief – het gaf ons 

de gelegenheid Abayashram bij Bengaluru te 

bezoeken! Op 29 april waren we te gast bij Joby 

Varghese, nog wel op zijn verjaardag. Ook Sara 

Joseph, één van de board leden, was er met haar 

man. Naast de gebruikelijke maaltijd was er nu dus 

ook nog taart.

In Abayashram vonden nog steeds zo’n 40 

vrouwen onderdak. Opnieuw werden we getroffen 

door de inzet van Job en zijn staf die met simpele 

middelen, inzet en deskundigheid, de vrouwen een 

kans op leven bieden. Wonderlijk hoe zo’n 

gemêleerd gezelschap van vrouwen in deze 

omgeving opbloeit. Duidelijk is ook dat onze steun 

nodig is. Niet in het minst om aan een permanent 

eigen onderkomen te blijven werken. Helaas 

malen de Indiase administratieve molens traag. 

Het wachten is nog steeds op ambtelijke 

goedkeuring van bouw op het land waar Vision 

India een optie op heeft. Wanneer die er komt 
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moeten we er klaar voor zijn en zijn onze fondsen 

hard nodig. Maar dat is niet het enige. De kleine 

auto die nu wordt gebruikt zou in Nederland de 

weg niet op komen. We spraken met Joby over 

vervanging door een geschikt voertuig. 

Terug in Bengaluru en doordrongen van de 

noodzaak van hulp spraken we verder met A.P. 

Thomas and A. Naresh. In januari hadden we 

oriënterend met hen overlegd over de rol die zij 

zouden kunnen spelen als intermediair tussen ons 

en Vision India. Op afstand is het voor ons moeilijk, 

zo niet onmogelijk, adequaat op de plaatselijke 

situatie in te spelen. We konden de afspraak met 

A.P. en Naresh verder uitwerken (en hebben die 

inmiddels ook schriftelijk bevestigd). We zijn hen 

zeer erkentelijk voor hun bereidheid om de hulp 

die wij willen bieden handen en voeten te geven. 

Zoals u elders in deze Nieuwsbrief kunt lezen heeft 

dit ondertussen geresulteerd in de aanschaf van 

een auto die meteen nuttig kon worden ingezet!  

Als je in India mensen van dichtbij kent, met hen 

omgaat en bij kunt dragen aan zo’n goede 

instelling als Abayashram doet het steeds weer 

pijn te moeten vertrekken. Zo ook nu. Op 4 mei 

landden we weer op Nederlandse bodem. Nu, in 

november, wonen we in Houston (VS), nog verder 

bij India vandaan, maar in ons hart zijn de mensen 

nog steeds dichtbij. 

Jelly en Sytze Huizinga 

Nalaten aan “Abayashram”  

Terwijl geven van goede doelen voor veel mensen 

iets vanzelfsprekend is, blijkt het praten over 

‘nalaten’ een stuk gevoeliger te liggen. Dit, omdat 

het alles te maken heeft met het sterven. 

We denken niet graag na over onze dood en wat er 

daarna gebeurt. Toch is het goed om daar eens bij 

stil te staan. Wanneer u niets op papier zet bepaalt 

de wet wat er met uw bezittingen gebeurt. 

Wilt u dat ( een gedeelte) van uw vermogen naar 

een goed doel gaat, dan is het verstandig om dat in 

een testament vast te leggen. Daarmee zorgt u 

ervoor dat het werk dat u een warm hart 

toedraagt ook in de toekomst voortgezet kan 

worden. 

Er zijn twee manieren om een goed doel te 

begunstigen in een testament:  

- De eerste mogelijkheid is het schenken 
van een vast bedrag. Dat wordt een 
legaat genoemd. 

- De tweede mogelijkheid is het benoemen 
van het goede doel tot (mede-) 
erfgenaam. Uw nalatenschap wordt dan 
verdeeld onder de benoemde 
erfgenamen. 
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Erfgenamen betalen, boven de wettelijke 

vrijstelling, erf-belasting over het verkregen 

bedrag uit de nalatenschap. Stichting 

Kettingreactie (SKR), met de ANBIi status, is echter 

vrijgesteld van het betalen van erf-belasting. Het 

bedrag komt, via SKR, volledig ten goede aan het 

werk van Vision India “Abayashram”. Wij zijn een 

organisatie van vrijwilligers die volledig 

belangeloos fondsen werft om de rehabilitatie en 

re-integratie van verstoten vrouwen in India 

financieel te ondersteunen.  

Voor vragen hierover kunt u contact met ons 

opnemen. Wij willen u graag behulpzaam zijn bij 

het zoeken naar de door u gewenste inrichting van 

uw nalatenschap. 

UWA hostel 

Opening nieuwe hostel 

Op 18 augustus j.l. is het 2e vrouwenhostel officieel 

geïnaugureerd door de University Women’s 

Asscociation van Bangalore. Een fantastisch 

moment! In 2002 werd het stuk land al aangekocht 

en precies 10 jaar later is het 2e hostel een feit. In 

de afgelopen 10 jaar zijn er veel obstakels 

overwonnen en de vrouwen van de UWA – 

allemaal vrijwilligers! - mogen er supertrots op zijn 

dat ze het 2
e
 hostel daadwerkelijk hebben weten 

te realiseren.

 

De UWA runt al 40 jaar met veel succes een 

vrouwenhostel voor werkende meisjes. In het 

hostel hebben 70 jonge werkende vrouwen een 

veilige plek om te wonen en krijgen ze begeleiding 

in hun verblijf in de miljoenenstad Bangalore. Het 

2e hostel biedt plek aan nog eens 100 werkende 

vrouwen. Zowel het 1e als het 2e hostel wordt 

volledig door vrijwilligers gerund. 

 

Het 2e hostel heeft de naam SARAYU gekregen en 

is vernoemd naar een voormalig voorzitter van de 

UWA die een grote som geld heeft nagelaten aan 

de UWA om het hostel te financieren. 

De ceremonie werd verricht door Dr. Kiran 

Mazumdar Shaw (links op de foto), voorzitter van 

de Raad van Bestuur van BIOCON. Zij heeft dankzij 

een beurs van de UWA-moederorganisatie kunnen 

studeren in Australië en is dus een lichtend 

voorbeeld hoe je – met een zetje in de rug – het 

als vrouw ver kan schoppen in het Indiase 

zakenleven.  
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Het hostel bestaat uit een begane grond, 2 

verdiepingen en een overdekt dakterras. Op elke 

verdieping is een keukentje en een 

gemeenschappelijke ruimte. 

De UWA is nu bezig het interieur te voltooien. 

Stichting Kettingreactie heeft het bedrag van € 900 

ter beschikking gesteld om ook voor dit 2e hostel 

warmwatervoorziening op zonne-energie te 

kunnen realiseren (dit bedrag was nog over van 

onze fondsenwervingsactie voor de 

warmwaterketels voor het 1e hostel). Als u hieraan 

ook een bijdrage wilt leveren dan kan dat 

natuurlijk. (de totale kosten van deze zonne-

energie-installatie zijn namelijk ongeveer € 8000). 

Bijdragen hiervoor zijn welkom op rekening 

5313860 onder vermelding van UWA-hostel. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers  

…die een bijdrage willen leveren aan Stichting 

Kettingreactie. We zoeken o.a. iemand die het leuk 

vindt om fondsenwerving op te zetten via 

crowdfunding en nieuwe media. We kunnen ook 

adviseurs gebruiken die kennis en ervaring hebben 

over projecten in India en kunnen helpen met het 

formuleren van projectvoorstellen. Met meer 

handen kunnen we sneller werken! Als je interesse 

hebt, neem dan s.v.p. contact op met een van de 

bestuursleden. De tijdsinspanning hoeft niet veel 

te zijn (we vergaderen maar een paar keer per 

jaar) en de voldoening is groot. 

Het team van Stichting Kettingreactie   
 

bestuur: Wim de Brabander (voorzitter) – Hans 
Rooijmans (penningmeester) en Jelly Huizinga- 
Groen (secretaris). 

secretariaat: Corrie de Brabander-Ketting 

website: Wim Ketting 

nieuwsbrief: Nynke Ongena 

Ondersteuning: Angela Rooijmans-Ketting 

 

Donaties  

Vision India: 

5313860 t.n.v. Stichting Kettingreactie, Uithoorn 

Iedereen die een gift doet aan de Stichting 

Kettingreactie mag dit aftrekken van de belasting. 

Het ANBI nummer is 8218.87.300 

 

 

 

                                                             
i
 ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst bepaalt 

welke organisaties voor deze status in aanmerking komen. 


