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Stichting Kettingreactie 
Sinds december 2009 doet Stichting 

Kettingreactie fondsenwerving t.b.v. 2 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 en 
zijn we bezig een nieuw gebouw te realiseren. 

 
2.Het hostel voor werkende vrouwen van de 

University Women’s Association 

 

Hiervoor hebben we een zonneboiler en 

nieuwe matrassen gefinancierd. 
 
Op bezoek bij Joby 
 
Op zondag 9 november was ik, Sytze, te gast bij 
Joby Varghese op Abayahsram, net buiten 
Bangalore. We gebruikten de lunch en Joby 
praatte mij bij over zijn werk met de vrouwen in 
het opvangcentrum. Het aantal vrouwen dat 
momenteel wordt opgevangen is 42. Joby ziet dat 
als een goed aantal dat past bij de faciliteiten en 
de staf die hij heeft. Hij vertelde dat het steeds 
kostbaarder wordt om goede staf aan te trekken, 
vooral vanwege de stijgende lonen en kosten van 
levensonderhoud in en rond Bangalore. 
 

 
 

Nadat eerder de sanitaire voorzieningen en de 
keuken waren verbeterd met steun van onze 
Stichting, nam de eigenaar onlangs het initiatief 
tot het bouwen van een nieuwe verdieping boven 
op het bestaande gebouw. Dat betekent dat de 
opvangsituatie voor de vrouwen verbetert en ook 
dat Joby en de staf beter gehuisvest worden. Het 
zal ook niet meer nodig zijn het weggetje over te 
steken naar de gemeenschapsruimte omdat alles 
nu in het ene gebouw plaats kan vinden. Toen ik er 
was stond de nieuwe verdieping er op en was men 
aan de afwerking toe. 

 
 
Rondom Abaysahram verandert het landschap 
sterk. Een deel van de landbouwgrond is nu 
verhuurd als parkeerterrein voor vrachtwagens. In 
de nabije omgeving verrijzen enorme nieuwe 
appartementengebouwen; Bangalore breidt uit. 
Het is te verwachten dat er ook grond direct naast 
Abayashram gebruikt gaat worden voor bouw en 
dat er voor Abayashram dan geen goede plaats 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
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meer zal zijn. Zover is het nu nog niet, maar het is 
belangrijk dat Abayashram de beschikking heeft 
gekregen over nieuwe grond en als het zover is 
daarheen kan verhuizen. 
 

 
 
 Zowel Joby als Emerson Samuel, lid van de Vision 
India Board, meldden dat er vorderingen worden 
gemaakt met he beschikbaar komen van het 
nieuwe stuk land. De volgende stap die gezet moet 
worden is om overeenstemming te bereiken met 
de lokale overheid over de aansluiting van het 
terrein op de weg die erlangs loopt. Men hoopt 
daar eind dit jaar meer over te kunnen zeggen. Als 
die overeenstemming er is kan met de nieuwbouw 
worden begonnen. Er zijn plattegronden getekend 
voor een gebouw dat opvang van zo’n 40 vrouwen 
mogelijk maakt. Mocht er in de toekomst meer 
opvangruimte nodig zijn dan kunnen er één of 
meer verdiepingen worden toegevoegd.   
Zo worden er gestaag vorderingen gemaakt – de 
verbetering van de huidige huisvesting en de 
voorbereiding van de nieuwbouw. Beide worden 
door onze Stichting ondersteund. Met name als de 
nieuwbouw begint zullen we naar een hogere 
versnelling gaan schakelen! 
 

 

 

Belastingaftrek schenkingen 
 
Sinds dit jaar is de regeling rondom de 
belastingaftrek voor schenkingen gewijzigd. 
Volgens de oude regeling waren giften alleen 
aftrekbaar boven 1% van het verzamelinkomen of 
wanneer via een notaris was overeengekomen 5 
jaar lang te schenken aan een goed doel. Met 
ingang van dit jaar is deze notarisverklaring niet 
meer nodig! Nu volstaat het invullen van een 
onderliggende akte tussen de schenker en het 
goede doel. Zo kun je vrij eenvoudig tot 52% van je 
schenking terugkrijgen van de fiscus. 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. 
 

FairFriends 
 
Bij FairFriends kun je mooie, eerlijke producten 
kopen en 10% van elke aankoop gaat naar een 
goed doel naar keuze. Wij gebruiken FairFriends 
om fondsen te werven voor onze projecten. We 
hebben al 1 project met succes afgerond (zie bij 
Het Badkamerproject) en willen nu als tweede geld 
bij elkaar sparen voor het Eindejaarsfeest.  

 
Als Stichting Kettingreactie maken we graag 
reclame voor FairFriends. Want hoe meer mensen 
bij FairFriends kopen, hoe meer geld wij voor onze 
projecten bij elkaar sparen. Je kunt ons daarbij 
helpen! Allereerst kun je de volgende keer als je 
een cadeautje nodig hebt eens bij FairFriends 
kijken. Er staan inmiddels al meer dan 1000 
producten in de webshop. Allemaal fairtrade, 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
http://www.stichtingkettingreactie.nl/belastingaftrek-schenkingen/
http://www.fairfriends.nl/kettingreactie/39554022201401--renovatie-abayashram.html
http://www.fairfriends.nl/kettingreactie/39554022201416--een-feestje-voor-het-abayashram.html
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biologisch of ambachtelijk geproduceerd. En je kan 
de ontvanger ook zelf laten kiezen als je  
hem of haar een cadeaubon geeft. Daarnaast kun 
je cadeaubonnen ook weggeven namens je bedrijf 
(bijv. als kerstgeschenk). Er zijn veel maatwerk 
mogelijkheden op het gebied van vormgeving, 
verpakking e.d. En bij een minimale order van 250 
euro krijgt onze stichting nog eens een extra 
aanbrengpremie van 5%! Dus heb je, of ken je een 
organisatie die de FairFriends cadeaubonnen aan 
zijn relaties wil geven, laat het ons dan s.v.p. 
weten.  
 

Opknappen sanitair 
 
Abayashram beschikte met meer dan 50 personen 
(patiënten en personeel) over eenvoudige en 
verouderede sanitaire voorzieningen. Dit gold 
zowel voor de wc’s, badruimtes als de keuken. 
Daar verhuizing naar een nieuw te bouwen pand 
nog even op zich laat wachten, was er grote 
behoefte om een en ander op te knappen.  

 
 

Stichting Kettingreactie heeft het geld geschonken 
om het sanitair op te knappen. Voor dit specifieke 
project hebben we fondsen geworven via een 
crowdfundingcampagne op FairFriends. De totale 
kosten voor het opknappen bedroegen 200.000 
Indiase roepies, ongeveer 2400 euro. Opgeknapt 
zijn 3 toiletten, 2 badruimtes, de keuken en de 
bijkeuken.  

 

 
 
Dankzij de opknapbeurt is het een stuk 
hygiënischer geworden bij de Abayashram. De 
foto’s spreken voor zich!  
 
De keuken voor de renovatie: 

 
En daarna: 

 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
http://www.fairfriends.nl/projecten/39554022201401--rehabilitatiecentrum-abayashram.html
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Wie zijn de sponsors van SKR? 
Het bestuur van SKR heeft het plan opgevat om 
trouwe gevers aan u voor te stellen. Wie zijn ze 
en wat beweegt hen als gever betrokken te zijn 
bij de vrouwen van Abayashram het centrum 
waar verstoten vrouwen gerehabiliteerd 
worden. 
Deze keer zijn het Henk Vos en Anita Abbring-
Harpal  

 
Onze groenteman Henk  

Het is vrijdagmorgen, de telefoon gaat over. Henk 
vraagt wat we nodig hebben uit zijn tuin. Deze 
keer heeft hij andijvie en wortelen. Het is een 
beperkt assortiment, maar dat kan ook niet anders 
in de herfst. Vorige week waren er, dankzij het 
warme weer, toch nog bloemen. En ........ in de 
fruitschaal ligt al een tijdje een mooie pompoen te 
wachten op consumptie.  

Na de telefoonronde bij al zijn afnemers in de 
buurt trekt Henk naar de tuin en oogst daar de 
bestellingen. 

 

Op de fiets met grote zijtassen doet hij vervolgens 
zijn ronde. Elke bestelling zit keurig in kleine plastic 
zakken, waar bij het winkelen de koopwaar in 
verpakt is geweest.  

In zijn rondgang in de buurt hoort Henk vele 
verhalen van zijn klanten. En die weet hij op een 
gezellige manier uit te dragen. Kortom de 
aflevering van de groente is niet een kwestie van 
afleveren en betalen; wel en wee wordt gedeeld 

en stimuleert de betrokkenheid met  de mensen in 
de buurt.  

Deze groente zijn niet gratis. Al het geld wat Henk 
op deze manier ophaalt is bestemd voor een goed 
doel. Zo heeft Henk vanaf het begin van Stichting 
Kettingreactie regelmatig bijdragen 
gestort. Eerder had hij al aan andere kleinschalige 
projecten bijgedragen. Kleinschalig, omdat hij wil 
dat het geheel rechtstreeks bij de doelgroep 
besteed kan worden en er niets “aan de strijkstok” 
blijft hangen. Hij is van mening dat we niet voor 
ons zelf leven, maar dat we ook aandacht kunnen 
geven aan armen die in verre landen wonen. Het 
lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar elke 
druppel is er een. Zo heeft hij eerder bijgedragen 
aan o.a. een project voor kleinschalige 
groententeelt in Mongolië, een initiatief van een 
oud-collega van een van de Wageningse 
onderzoeksinstituten. Dit keer is het weer voor 
Abayashram, want de opvang van verstoten 
vrouwen en hun rehabilitatie spreekt hem aan. 
Voorlopig wil hij doorgaan met zijn 
tuinactiviteiten, althans zolang zijn lichamelijke 
conditie hem dat toestaat. Henk is al jaren met 
pensioen en weet zijn hobby op deze wijze 
vruchtbaar in te zetten. 

Anita Abbring- Harpal  
 
Anita Abbring is in 1972 geboren in Suriname en 
heeft haar jeugd doorgebracht in Arnhem waar ze 
nog steeds woont. Zij is moeder van drie zonen en 
twee dochters en getrouwd met Jacco Abbring. Al 
in haar jeugd had zij veel plezier in Indiase dans. 
Op dit moment is dat een hobby van haar haar.  

Ze heeft zich van haar negende tot en met haar 

14e jaar beziggehouden met de Indiase klassieke 
dans, Kathak. Het applaus dat zij op 10 jarige 
leeftijd kreeg na een voorstelling in een nieuwe 
dansschool gaf haar het gevoel erg gewaardeerd te 
worden voor haar trainingsinspanningen, dit is 
haar sterk bij gebleven. Haar jongste dochter van 8 

krijgt sinds 2012 les in de andere bekende Indiase 
dansvorm, Bharat Natyam. Sinds begin 2014 danst 
Anita bij dezelfde dansschool.  

Zij werkt als financieel administrateur 17 uur in de 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
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week bij een bestuurskantoor in het primair 
onderwijs. De zelfstandigheid binnen haar functie 
en haar leuke collega’s maakt het dat ze al meer 
dan 12,5 jaar voor deze semi overheidsorganisatie 
werkt.  

 

Anita met haar jongste dochter 

Zij typeert zichzelf als pittig, eigenwijs en zeer 
gevoelig. Anita heeft er moeite mee als mensen 
moeilijkheden als onmogelijkheden zien. Vanaf 
haar jeugd voelt ze zich betrokken bij mensen die 
een kwetsbare positie hebben in de samenleving.  

In haar christelijke kerk werd ze tijdens de collecte 
geconfronteerd met de nood van de vrouwen van 
Abayashram. Zij besloot, voor zover dat in haar 
vermogen lag, financieel bij te gaan dragen. Dat is 
alweer enkele jaren geleden maar zij is nog steeds 
even gemotiveerd. Daarbij heeft meegespeeld dat 
Stichting Kettingreactie gericht is op de verstoten 
vrouwen in India en dat haar voorouders uit India 
kwamen. Zij begreep dat er ook vrouwen met 
schizofrenie in het Abayashram wonen. Ze is 
hiermee bekend omdat haar broer aan deze ziekte 
lijdt.  

Zij doet de suggestie contact te maken met 
Hindoestaanse organisaties in Nederland om nog 

meer (financiële) steun voor de verstoten vrouwen 
in India te vragen. Voorlichting op Hindoestaanse 
evenementen ziet ze daarbij ook als een 
mogelijkheid. 
 

Eindejaarsfeest 
 
Zoals ieder jaar is de eindejaarviering rondom 
kerst voor de bewoners van Abayashram een 
gebeurtenis om naar uit te zien. Om wat extra’s te 
doen voor de bewoners en om de verzorgers een 
kerst-gratificatie te geven voor al hun harde 
werken, heeft Stichting Kettingreacte vorig jaar 
25.000 INR(ca. €300,-) geschonken aan het 
Abayashram. 
 

 
 

Zie voor een uitgebreid fotoverslag: 
http://www.stichtingkettingreactie.nl/kerstviering
/ 
Ook dit jaar willen we weer een bijdrage doen van 
300 euro. Daarmee kunnen ze er weer een 
feestelijke gebeurtenis van maken, met lekker 
eten en cadeautjes voor de bewoonsters en voor 
het personeel. Wil je hieraan bedragen? Dat kan 
via FairFriends, of je kunt een bedrag overmaken 
naar NL87INGB0005313860 t.n.v. Stichting 
Kettingreactie o.v.v. ‘Eindejaarsviering 
Abayashram’. 
 

Financieel verslag 2013 
 
Sinds de vorige nieuwsbrief heeft de kascontrole 
commissie het financiële jaarverslag voor 2013 
goedgekeurd. In 2013 zijn matrassen geschonken 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
http://www.stichtingkettingreactie.nl/kerstviering/
http://www.stichtingkettingreactie.nl/kerstviering/
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aan het (nieuwe) vrouwenhostel in Bangalore. 
Daarnaast is in 2012 een kerstgift gedaan aan 
Vision India.  
Het jaarverslag 2013 is ook terug te lezen op de 
website (www.stichtingkettingreactie.nl) 
 

 
 

TECS International 
 
Wij zijn een samenwerking aangegaan met de 
organisatie TECS International. Of eigenlijk kan ik 
beter zeggen: TECS International heeft ons project 
Abayashram geadopteerd! TECS steunt projecten 
binnen de thema's water, kinderen en vrouwen, of 
een combinatie daarvan. Dat doen zij volgens het 
100% principe. Dat wil zeggen dat de giften voor 
projecten volledig naar het project gaan waarvoor 
ze zijn bedoeld. Alle kosten van TECS worden 
gesponsord  (bijv. het drukwerk, webhosting, etc.) 
en TECS wordt volledig gerund door vrijwilligers. 
Een hele mooie organisatie dus, met een krachtige 
motor (Rose Koelewijn) en een enthousiast team. 
Wij zijn dan ook heel blij met hun samen te 
werken. 
Op de website van TECS kun je de folder vinden die 
ze voor Abayashram hebben gemaakt.     
Een van de aankomende activiteiten van TECS is 
het evenement Serious Cooking. Gasten betalen € 
250 per couvert en worden een avond lang 
gefêteerd op een door chef-koks speciaal voor dit 
evenement samengesteld diner. Ze creëren 8 
spectaculaire gerechtjes die zijn opgedragen aan 8 
vrouwen. Vrouwen die een verschil hebben 
gemaakt en hebben bijgedragen aan het inspireren 
en kracht geven van andere vrouwen, waar dan 
ook ter wereld. Een van hen is Daisy Mathew, de 

Indiase juriste die in 1996 het Abayashram 
opvanghuis oprichtte. 
Serious Cooking vindt plaats op donderdag 18 
december in Haarlem. Meer informatie hierover 
vind je op de website van TECS 
http://www.tecsinternational.org/nl/acties/seriou
s-cooking 
 

Koken in Libelle Beach Cafe met TECS 
 
SKR is een verbintenis aangegaan met TECS (Zie 
artikel TECS). De eerste activiteit waar TECS geld 
voor ons heeft gegenereerd was tijdens het Libelle 
Beach Café in Haarlem. Gedurende dit evenement 
werd een winkel opgericht en diverse workshops 
gegeven. Tijdens verschillende weekenden was er 
de mogelijkheid om, na het betalen van 
inschrijfgeld (waarbij al het geld terecht zal komen 
bij stichting Kettingreactie) een workshop ‘budget 
koken’ of koken met superfood te volgen. Nynke 
(redacteur van deze nieuwsbrief) en Angela 
(medeoprichter van de stichting) hebben onder 
leiding van Diana van Roosmarijn een overheerlijke 
salade in rijstvellen (prima te maken met restjes 
groente) gemaakt. Deze actie levert naast geld ook 
meer naamsbekendheid voor Abayashram op.  
 

 
 
 

Inkomsten Begroot Gerealiseerd

Subsidies -              -                  bijv. Mama Cash, Wilde Ganzen en andere fondsen

Donaties 3.000          2.722              Van particulieren

Overige inkomsten -              1.608              Vrijgeven reservering Hostel

Rente 200             236                 

3.200          4.566              

Uitgaven

Bijdrage project 1 1.000          -                  UPS (Vision India)

Bijdrage project 2 1.000          -                  Watertank (Vision India)

Bijdrage project 3 5.000          -                  onbekend

Bijdrage project 4 -              1.602              Matrassen hostel

Bijdrage project 5 -              363                 Kerstgift Vision India

Promotiemateriaal 100             

Kantoorkosten 125             150                 (Bankkosten + Webhosting)

Onvoorzien 250             

7.475          2.114              

Resultaat 2013 4.275-          2.452              

Algemene reserve t/m 2012 13.679       13.679           

Algemene reserve eind 2013 9.404          16.131           

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl
http://www.stichtingkettingreactie.nl/
http://www.tecsinternational.org/nl
http://issuu.com/koelro/docs/folder_vrouwen_van_abayashram
http://www.tecsinternational.org/nl/acties/serious-cooking
http://www.tecsinternational.org/nl/acties/serious-cooking
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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  

NL87INGB0005313860 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 

 

 

 

http://www.stichtingkettingreactie.nl/
mailto:info@stichtingkettingreactie.nl

