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Ondernemen voor straatmeisjes in India
PartnershipFoundation combineert emotionele betrokkenheid met een zakelijke, 

down-to-earth aanpak. Met haar programma RainbowHomes helpt PartnershipFoundation

de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van straatkinderen te verbeteren.

Zo kunnen zij opgroeien tot verantwoordelijke burgers die hun steentje kunnen en willen

bijdragen aan de samenleving.

Indrukwekkend bezoek 
van de Dalai Lama

Op 7 december jl. vond een
bijzondere en hoopgevende
gebeurtenis plaats. Op speciale
uitnodiging van Harsh Mander, 
die samen met Sister Cyril en 
Ferd van Koolwijk aan de wieg
stond van de Rainbow Homes,
bracht de Dalai Lama een bezoek
aan ons programma in New Delhi.
Loes Klappe, voorzitter PF, was
hierbij aanwezig en doet het
volgende verslag.

Het bezoek verliep in een zeer
ongedwongen sfeer. Dat kwam zeker 
ook door de bijzondere band die Harsh
Mander heeft met de Dalai Lama: zijn
familie bood de Dalai Lama na zijn vlucht
uit Tibet in 1959 enkele dagen onderdak.
In zijn speech legde de Dalai Lama een
link tussen zijn eigen leven en dat van de
Rainbows. Net als zij, was hij vele jaren

geleden als ‘dakloze’ opgevangen door
Harsh en zijn familie. Hij stak de kinderen
een hart onder de riem met zijn
opmerking dat hij en het Tibetaanse 
volk ook vooruit waren gekomen door
volharding en zelfvertrouwen. Arme
mensen lijken vaak gelukkiger dan rijke.
Ook dat is een goede reden om de kloof
tussen arm en rijk te verkleinen.

Hij riep de kinderen op hard te leren en 
te streven naar het hoogste onderwijs -
niveau. "You're part of humanity, you're
not alone. Demoralization is not good,
replace it with self confidence." Daarbij
haalde hij een Tibetaans gezegde aan: 
"9 times failure, 9 times re-effort".

De Dalai Lama sprak over de noodzaak
tot het creëren van een 'sense of one-
ness'. Als alle 7 miljard mensen aan elkaar
denken en om elkaar geven, is er geen
eenzaamheid. Recente reacties n.a.v. 

Lees verder op de volgende pagina >
Beste wensen
Wij wensen al onze sponsoren en iedereen 

die zich inzet voor PartnershipFoundation 

en de Rainbow girls hele fijne feestdagen 

toe en een heel gelukkig 2014!
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" You're part of humanity,
you're not alone. Demorali-
zation is not good, replace
it with self confidence." 
Dalai Lama

de tyfoon op de Filipijnen hebben aan-
ge toond dat er gemeenschapszin is in 
de wereld. Maar er is nog veel meer
mogelijk en nodig.

Hij overhandigde aan Harsh een cheque
van zo’n 12.000 euro. "And if you need
more, come with a plan and I will help 
you for as long as my foundation has
money to spend". Daarbij riep hij de
internationale gemeenschap en
welgestelde Indiërs (waarvan enkelen
aanwezig tijdens het bezoek) op om 
hun deel te dragen. 

Van ieder Rainbow Home waren een 
paar meisjes aanwezig onder begeleiding
van de city coördinator of een
plaatsvervanger. Sommigen hadden 
40-50 uur in de trein gezeten. Voor
enkelen was de bijeenkomst best een
lange zit (1,5 uur), maar over het
algemeen waren ze onder de indruk en
begrepen ze de boodschap. 

De home teams hadden de meisjes
goed voorbereid, er was uitgebreid
voorgesproken over de leer van de 
Dalai Lama.

Na het vertrek van de Dalai Lama, 
werd de 'Annual Rainbow Day' gevierd
met veel zang, dans, toneel en prijs -
uitreikingen voor o.a. de beste leerlingen,
de beste dansers en de beste sporters. 
Het is voor iedereen een onvergetelijke
dag geweest, waarvan het positieve
effect zowel op de meisjes persoonlijk,
als op het Rainbow programma als
geheel, nog lang zal nawerken. <

In memoriam

Op zaterdag 26 oktober jongst-
leden is Ferd van Koolwijk op veel 
te jonge leeftijd overleden. 
Ferd heeft jarenlang al zijn tijd,
energie en aandacht gegeven aan
de verwezenlijking van zijn ideaal:  
een menswaardig bestaan en een
onafhankelijke toekomst creëren
voor straatkinderen.

Begin deze eeuw reisde Ferd af naar
India omdat hij zich in wilde zetten 
voor het verbeteren van de positie van
straatkinderen. Hij sprak tijdens dat
eerste bezoek met vele kinderen die 
op straat moesten zien te overleven. 
Ook kwam hij in contact met Sr. Cyril, een
Ierse non van de Loreto orde, die aan het
hoofd stond van een English Medium

School in Calcutta. Samen met Sr. Cyril
en mensenrechtenactivist Harsh Mander,
ontwikkelde Ferd het Rainbow Home
model, waarbij straatkinderen worden
opgevangen in bestaande scholen. 
Het idee is simpel, de impact groot. 
Vele Indiase straatmeisjes hebben
sindsdien onderdak en een veilig thuis
gevonden in een Rainbow Home.

Daarnaast krijgen zij onderwijs, gezonde
voeding, medische zorg en buiten -
schoolse activiteiten aangeboden. 
Alles is erop gericht om de meisjes in
staat te stellen een onafhankelijke
toekomst op te bouwen op basis van 
hun individuele kracht en mogelijkheden.

Ferd is van onschatbare waarde geweest
voor de ontwikkeling van de Rainbow
Homes in India. Met zijn wijsheid en
bevlogenheid heeft hij velen in India en
Nederland geïnspireerd. De komende
jaren zal het Rainbow team in India en
Nederland gedreven verder bouwen aan
Ferd’s droom om in 2018 10.000 meisjes
te kunnen helpen. 

Wij zullen zijn gedrevenheid, vast -
houdendheid, humor, professionaliteit 
en inspiratie heel erg missen. <

Dalai Lama en Harsh Mander



Stand van zaken van 
de Rainbow Homes

Het Rainbow netwerk bestaat op 
dit moment uit 30 Rainbow Homes
in 6 steden, waarin zo’n 2.500
voormalig straatmeisjes een 
thuis wordt geboden.

De afgelopen jaren is een enorm
positieve dynamiek ontstaan rond de
Rainbow Homes, niet in de laatste plaats
omdat de overheid ons model heeft
opgenomen in de eigen beleidsplannen.
Vanuit dat kader heeft de overheid de
eerste financiële bijdragen aan de
Rainbow Homes gedaan en is het ook
zelf begonnen met het opzetten van
residentiële homes naar het Rainbow
model. De positieve dynamiek en het
succes hebben geleid tot aanzienlijke
groei van het aantal Homes. De komende
periode zal meer gericht zijn op conso -
lidatie, zodat de huidige homes op
zorgvuldige wijze kunnen doorgroeien.

In Kolkata, Delhi en Hyderabad zijn 
met name volgroeide homes met zo’n
100 meisjes en begeleiding in de homes
door meer dan 12 stafleden. Hier zal 
de aandacht blijven uitgaan naar

kwaliteitshandhaving. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld kwaliteit van het onderwijs
en zaken als de Child Protection Policy,
die ieder home actief dient te hanteren.
Ook wordt hier door de home teams
actief gewerkt met het groeiende aantal
oudere meisjes, om hun toekomst goed
in te richten met het oog op een
onafhankelijk bestaan.

Daarnaast zijn er in 
Hyderabad 4 en
in Bangalore ook  
4 homes die in de opbouwfase zitten
richting volgroeide homes. Deze zullen 
de komende jaren het aantal meisjes op
gecontroleerde wijze uitbreiden van
ongeveer 50 naar 100, en het aantal
stafleden van zo’n 10/11 naar meer dan
12. Ook ontstaat er bij deze teams nu
meer ruimte om zaken op te pakken als
local community support (voor donaties
in natura als ijskasten, computers,
wasmachines), het betrekken van
vrijwilligers bij bijvoorbeeld buiten -
schoolse activiteiten en het opstarten
van bijvoorbeeld facebook:
https://www.facebook.com/NeedBaseIndia

Ten slotte zijn er 8 homes in de opstart -
fase; 1 in Bangalore, 3 in Chennai en 4

in Patna. Het is prachtig om te zien hoe
professioneel deze homes al worden
gerund na iets meer dan een jaar. Dit is
hét bewijs van de repliceerbaarheid van
het Rainbow model! De homes in Chennai
zijn al vrij snel in scholen gehuisvest en
zijn inmiddels alle drie opgeknapt met
overheidssteun (nieuwe daken, tussen -
wandjes in de lokalen, wc’s en douches).
Ook draagt de overheid in deze stad bij
aan de dagelijkse kosten van de meisjes.
In Patna heeft de overheid begin
december de vergunningen afgegeven
voor huisvesting in scholen. Na een
opschoningsactie onder NGO’s door de
deelstaatoverheid van Bihar is ons
programma één van de drie overgebleven
programma’s die nog overheidssteun
ontvangen. De home teams hebben
inmiddels alle systemen op orde, zoals
child committees en bridge courses, en
zien uit naar spoedige verhuizing van de
homes om vervolgens  verder te kunnen 
bouwen.

Na een succesvolle consolidatiefase, is
de ambitie voor de middellange termijn
om het netwerk van de Homes verder uit
te breiden naar nieuwe steden als Pune,
Mumbai en Lucknow. <
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Op weg naar een
onafhankelijke toekomst

Met name in de volgroeide Rainbow
Homes neemt het aantal oudere
meisjes snel toe. Het streven is om
de Rainbow meisjes financieel,
emotioneel, sociaal en qua
huisvesting onafhankelijk te maken
van iedere vorm van hulp. Hiervoor
is de volgende aanpak ontwikkeld.

Vanaf een jaar of 12/13 wordt de
meisjes gevraagd wat ze willen worden.
Om een goede keuze te kunnen maken,
worden ze bekend gemaakt met zoveel
mogelijk verschillende beroepen.
Vervolgens worden individuele
counseling sessies door de home
manager en home counselor opgezet
voor de 15/16-jarigen, om de
beroepskeuze nader te specificeren.
Hierbij vormen leeftijd, aantal genoten
onderwijsjaren, capaciteit en motivatie
de basis voor de keuze van vervolg -
onderwijs. Ook wordt in iedere fase in het
leven van de Rainbows aandacht
besteed aan life skills (zoals hoe om te
gaan met anderen, hoe worden emoties

in de hand gehouden, hoe gedraag je je
buiten de Rainbow Homes enzovoort).
Voor meisjes boven de 18 worden
eenvoudige baantjes gezocht, als
stepping stone voor een verdere
opleiding en carrière, waarbij zij een
bescheiden inkomen genereren.

De komende periode zal Partnership
Foundation in samenspraak met de
Indiase collega’s verder werken aan 
een gestructureerde methode om de
Rainbow meisjes in de vervolgfase ook
echt dat onafhankelijke bestaan te laten
opbouwen. Naast het systematisch
begeleiden naar een baan, moet ook
worden gedacht aan huisvesting
(bijvoorbeeld in hostels voor werkende
vrouwen en groepswoningen) en
voorbereiding op een eigen gezinsleven.
Ook zal de financiële planning nader
worden bekeken (kosten van het
dagelijks onderhoud, onderwijskosten,
huisvestingskosten en dergelijke). Dit jaar
is een goed begin gemaakt met het in
kaart brengen van de meisjes van 16 jaar
en ouder en het creëren van mogelijk -
heden voor samenwerking met
organisaties die gespecialiseerd zijn in

begeleiding van jonge vrouwen boven 
de 18. 

Inmiddels zijn er al mooie voorbeelden
van Rainbow meisjes die het gelukt is 
om onafhankelijk verder te leven. Zoals
Jaya uit het Musheerabad Rainbow Home
in Hyderabad, die na een opleiding Hotel
Management, een vast contract heeft 
bij Accor hotels en nu werkt in het
Ibis/Novotel in Bangalore. Of Santoshi,
één van de eerste Rainbows, die tijdelijk
als Home Manager in Medi Bavi Rainbow
Home aan de slag is gegaan terwijl ze
haar Masters in Social Works haalde en
nu werkt in het Women & Child
Department van de Indiase overheid.
Shalini, die op basis van haar studie
Chemische Technologie, werkt in de
Pollution Board. Vijaya, die na een
verpleegstersopleiding, een baan 
heeft gevonden in het Cure Hospital 
in Hyderabad. En Lilima uit het Kilkari
Rainbow Home, die onlangs de
mogelijkheid kreeg om in training te
gaan voor Chef Kok bij een zeer
gerenommeerd restaurant in Delhi. <

Sister Cyril stond 12 jaar geleden
samen met Ferd van Koolwijk 
aan de wieg van het Rainbow 
Home programma. Eind 2012 is 
zij gepensioneerd en formeel
vertrokken uit de Sealdah Loreto
Day School en het Rainbow Home
aldaar. Sindsdien speelt zij een rol
bij het opzetten van overheids -
homes in West Bengalen. Hierover
schrijft zij het volgende:

"When I retired, I was invited by the
Principal Secretary to the Education
Department of the Government of West
Bengal to become a consultant with the
task initially to set up 15 residential
homes for street children unable to

access education because of their home
situations. This involved me visiting the
schools along with the Chairman of the
Education Board, and selecting those
suitable, advising on the infrastructure
e.g. dormitories, washing and cooking
facilities and selecting the NGO to work
with the children.
Each home has approximately 100
children, who remain in the charge of the
NGO from 4pm every afternoon when
they finish school to 10.30 am next
morning, when they attend their classes.
During school hours the Principal of the
school and the teachers take responsi -
bility for them, as they do for the day

Lees verder op de volgende pagina >

Sister Cyril: motor achter 
de spin-off van het 
Rainbow Home programma
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scholars who attend from outside.
The Government Education Department
has signed an MoU with the NGOs
and takes responsibility to provide for all
the needs of the children, giving the
money to the NGO to cover all costs. 9
NGOs are currently running 15 homes.
Recruiting the children was difficult
initially until the homes were set up, as
there were no addresses to which they
could be directed. This problem was
overcome by having field workers of the
Government (called Shiksha Bandhus or
Friends of Children) who know each area
well, identify children in need in their
area and as soon as each home was
ready they were informed where to bring

the children. The last home was opened
in February 2013.
I have been away since April, but I have
been informed that the homes are
running well and the integration has
been such that the show they put on 
for August 15th (Independence Day)
was so impressive that the Chief Minister
sanctioned a special gift of money to
each home in recognition of their
performance.”

Ook in de deelstaten Karnataka
(Bangalore), Andhra Pradesh (Hyderabad)
en Bihar (Patna) heeft de overheid
residentiële homes naar ons model
mogelijk gemaakt. Hoewel de kwaliteit

van deze homes nog niet volledig up-to-
standard is met de Rainbow Homes
(onder andere qua aantal stafleden,
beschikbaarheid voldoende faciliteiten
en leeftijd van de meisjes (6-14 in
tegenstelling tot de Rainbows van 4-18
jaar), zijn we ontzettend blij met en trots
op deze serieuze spin-off. Als wij op
termijn ons Rainbow Home netwerk
verder kunnen uitbreiden en daarmee
aan meer deelstaatoverheden een
voorbeeld kunnen bieden voor de opvang
van de vele straatkinderen in India, dan
werken we gestaag verder aan de droom
om zoveel mogelijk kinderen van straat te
krijgen en een nieuwe toekomst te
bieden. <

Bestuur Partnership
Foundation

De afgelopen maanden is het
bestuur van Partnership Foundation
gewijzigd. In juli heeft Michiel
Steeman de voorzittershamer
overgedragen aan Loes Klappe-
Linsen om meer tijd te kunnen
besteden aan zijn eigen bedrijf. 

Onder zijn leiding hebben de Rainbow
Homes een stormachtige groei
doorgemaakt. De organisatie die er 
nu staat is mede te danken aan zijn
strategische inzicht. Maurice Unck heeft
in december het secretariaat neergelegd,
wat is overgenomen door Lisette van
Herk. Wij danken Michiel en Maurice 
voor hun grote inzet en commitment. 
In januari 2013 is Jheroen Muste als
financiële man toegetreden tot het
bestuur en in september is Guus Lamers
aangesloten. Hiermee bestaat het
bestuur nu uit 4 leden: Loes Klappe-
Linsen, Jheroen Muste, Lisette van Herk
en Guus Lamers. 

Een korte introductie van Guus
Lamers: ‘Vanaf  2008 heb ik 3 jaar
gewerkt bij de Nederlandse Ambassade
in New Delhi. Ik maakte daar kennis met
de mooie kanten van India, maar ook met
de vele uitdagingen waarvoor het land
zich gesteld ziet. Ook in mijn huidige baan
speelt India nog altijd een belangrijke rol.
Bij ING ben ik mede verantwoordelijk 
voor het bevorderen van internationaal
zakendoen in samenwerking met
strategische partners zoals Ministeries,
brancheorganisaties en werkgevers -
verenigingen. India is daarbij een focus
voor mij. In een samenleving waar
overleven prioriteit nummer één is,
blijven noodzakelijke investeringen in
gelijke kansen achter en zijn sociaal
zwakkeren onnodig kwetsbaar. De door
Partnership Foundation gesteunde
Rainbow Homes pakken dit laatste
probleem bij de wortels aan door
straatmeisjes, misschien wel de meest
kwetsbaren, een veilig onderkomen,
basiszorg en bovenal onderwijs te
bieden. Niet voor even, maar structureel,
zolang zij willen, met als doel hen te
equiperen voor een zelfstandige en
onafhankelijke toekomst. De directe
impact op de meisjes, de lange termijn

investering door middel van onderwijs,
een simpel en schaalbaar model en de
samenwerking met lokale overheden,
spreken mij het meest aan in het
Rainbow concept. Ik zie uit naar onze
samenwerking!’

Een korte introductie van 
Jheroen Muste: Jheroen is
Partner Strategy bij PwC.  
Hij geeft aan: ‘India is een

fascinerend land, waar ik al vele jaren
kom om zaken te doen. 
Begin 2013 ben ik toegetreden tot het
bestuur van Partnership Foundation,
omdat ik ook graag op een ander vlak
mijn steentje bijdraag. Je hoeft maar 
één keer een Rainbow Home te
bezoeken om overtuigd te raken datde
aanpak van PF werkt. Gesterkt door 
de warmte en geborgenheid van het 
Home, krijgen de meisjes de kans 
om hun ambities waar te maken. De
gedrevenheid en het enthousiasme
waarmee ze hun talenten verder
ontplooien, is voor mij een bron 
van inspiratie en motivatie’. <


