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Nieuwsbrief Partnership Foundation juni 2011 
PF wil de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van straatmeisjes in India verbeteren. Dit 
in samenwerking met Nederlandse en Indiase partners, door straatmeisjes onderdak te bieden in 
Rainbow Homes in bestaande schoolgebouwen; evenals voeding, kleding, medische zorg, onderwijs, 
recreatie en hulp bij reïntegratie. Doel is een keten van 50 Rainbow Homes in 2018 waar 10.000 
meisjes worden begeleid naar volwassenheid en een Indiase overheid die haar verantwoordelijkheid 
neemt voor de toekomst van de vele straatmeisjes. 
 
Rainbow Homes-model 
Het Rainbow Home model is inmiddels als oplossing voor het probleem van straatkinderen een 
repliceerbaar model gebleken, met als resultaat Rainbow Homes in verschillende steden in India: 6 in 
Calcutta, 2 in Delhi en 10 in Hyderabad (waarvan 1 in Anantapur). Daardoor kon in 2010 aan 30% 
meer straatmeisjes een nieuwe toekomst geboden worden dan 2009.  
Sinds dit jaar worden er in overheidsscholen in Bangalore ook 4 homes opgestart, samen met lokale 
partnerorganisaties. Daarin worden op dit moment al meer dan 100 voormalige straatmeisjes 
opgevangen. Dit aantal zal de komende tijd nog groeien. 
 
Deze werkzaamheden werpen vruchten af: de Indiase overheid heeft besloten om een budget vrij te 
maken om meer dan 600 residentiële scholen mogelijk te maken voor straatkinderen in heel India, 
naar het voorbeeld van de Rainbow Homes.  
Dit budget maakt onderdeel uit van het flagship programma van de Indiase overheid, genaamd Sarva 
Shiksha Abhiyan (SSA), dat met name gericht is op onderwijs voor meisjes in de leeftijdscategorie 6-
14 jaar. Het in 2011 herziene beleid vindt u onder de volgende link: http://ssa.nic.in/. Pagina 16-20 van 
het framework gaan specifiek over het Rainbow Home model. De komende 6-12 maanden bepalen 
we als Partnership Foundation hoe we hier in samenwerking met de Indiase overheid verder invulling 
aan geven. 
 
De organisatie in India 
Per 1 januari is er een professioneel landelijk werkzaam team geïnstalleerd, onder leiding van 
Anuradha Konkepudi. De belangrijkste doelstelling van dit team is om de verdere groei van het aantal 
Rainbow Homes in meerdere steden in India te kunnen faciliteren. Tevens zal het team de coördinatie 
op zich nemen voor de inhoudelijke en financiële rapportages van alle Homes in India. Hiertoe wordt 
een professioneel management informatie systeem opgezet, dat vanaf begin 2012 operationeel zal 
zijn. Door dit team zal ook de lokale fondsenwerving worden opgezet onder Indiase bedrijven en 
vermogende particulieren. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de professionalisering van de 
Indiase organisatie zodat de beoogde groei kan worden gerealiseerd.  
                                                                      



 2 

De organisatie in Nederland 
Eind 2010 is een nieuwe organisatiestructuur ingesteld om de Partnership Foundation in deze 
nieuwe fase van groei nog professioneler te kunnen besturen. Het bestuur bestaat uit Michiel 
Steeman (voorzitter, werkzaam bij ING), Maurice Unck (secretaris, werkzaam bij NS) en Marcel Peys 
(penningmeester, werkzaam bij ING Bank) en is versterkt met Loes Klappe-Linsen (India-expert met 
ervaring in bedrijfsleven en overheid) en Lisette van Herk. Het bestuur weet zich ondersteund door 
een aantal gedreven vrijwilligers: Aneta Bernat, Jody de Groot en Nienke Hensbroek. Boven het 
bestuur is een Raad van Toezicht ingesteld die bestaat uit voorzitter Wieteke Beernink, Theo 
Gerritsen, Ferd van Koolwijk (oprichter en tot eind 2010 voorzitter), Koos van der Velden en Nienke 
van den Hoek (secretaris). De Raad van Advies bestaat uit Sacha de Boer (presentatrice van het 
NOS-journaal en fotografe), Prof. drs. Gerlach Cerfontaine (tot 2009 CEO en President van Schiphol 
Group) en Paul Rosenmöller (programmamaker en presentator bij IKON TV). Partnership Foundation 
bestaat voor 100% uit vrijwilligers. De kosten blijven bijzonder laag zodat praktisch alle inkomsten 
voor het project in India gebruikt worden.  
Het jaarverslag 2010 is verschenen. Indien u hiervoor belangstelling hebt, kunt u deze downloaden 
op www.partnershipfoundation.nl.  
De oprichter van Partnership Foundation, Ferd van Koolwijk, heeft de geschiedenis van de stichting, 
die volgend jaar 10 jaar bestaat, opgetekend in een interessant verhaal. Deze is te lezen op onze 
website www.partnershipfoundation.nl onder ‘oplossing’ en vervolgens ‘filosofie’. 
 
Onafhankelijk kwaliteitsonderzoek 
Elke 2 jaar laat Partnership Foundation de Rainbow Homes door een onafhankelijke organisatie 
beoordelen. Voorheen werd dit gedaan door Wilde Ganzen. Dit keer hebben we het gerenommeerde 
Tata Institute of Social Science in Mumbai gecontracteerd, in samenwerking met onze partners Wilde 
Ganzen, Net4Kids Aid Foundation en Kidsrights. De resultaten worden in het najaar bekend en zullen 
worden verwerkt in een vernieuwde Rainbow Home Manual. Door deze Manual wordt het opstarten 
van nieuwe Homes eenvoudiger en kunnen reeds bestaande Homes gericht werken aan verdere 
verbetering van de kwaliteit van het programma en de organisatie. 
 
Rainbow Homes Calcutta 
Als de voormalige straatmeisjes aan de vooravond van volwassenheid staan, moeten zij voorbereid 
worden op een zelfstandig bestaan. In Calcutta heeft Partnership Foundation voor dit doel drie 
appartementen gekocht waarin 10-15 oudere meisjes zelfstandig wonen en op afstand begeleid 
worden door de organisatie. Het zijn zelfverzekerde jonge vrouwen met goede onderlinge 
verhoudingen en een duidelijke taakverdeling. Enkelen volgen een zelfverdedigingstraining welke hen 
een enorme mental support geeft. Ze geven de lesstof door aan de andere meisjes. Nu het aantal 
oudere meisjes geleidelijk aan aan het toenemen is, gaat Partnership Foundation in samenwerking 
met de Indiase partners de begeleiding tijdens de laatste fase in de Rainbow Homes verder 
ontwikkelen en vormgeven.  
In de schoolvakantie zijn enkele scholen in Calcutta opgeknapt en waar nodig verbouwd.  

 
Rainbow Homes Hyderabad  
De 10 homes (waarvan 1 in Anantapur), die de afgelopen jaren opgestart en ontwikkeld zijn, 
beschikken allemaal over een goede een professionele staf. Ondanks hun precaire achtergrond en 
ervaringen, zijn de kinderen opgewekt en actief. Er is een positieve sfeer in de homes. De meisjes 
worden op professionele maar ook creatieve wijze begeleid. Zo worden er in de schoolvakanties 
activiteiten georganiseerd als zwemmen, tekenen, bezoek aan park en museum. De kinderen krijgen 
computerles en tekenles, in sommige gevallen van een professionele kunstenaar. Binnenkort heeft hij 
een tentoonstelling van zijn werk en dan zullen ook de tekeningen van de meisjes worden 
opgehangen in het museum. Een aandachtspunt is de infrastructurele voorzieningen: parallel aan de 
uitbreiding van het aantal kinderen zorgen voor voldoende toiletten en speelruimte. Voor de 
financiering en uitvoering hiervan werken onze partners zoveel mogelijke samen met lokale 
overheden. Ook de nieuwe fase die enkele oudere meisjes ingaan, de overgang naar een leven buiten 
de homes, heeft de specifieke aandacht van de begeleiders. Verder wordt een verantwoord menu 
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opgesteld door een voedingsdeskundige en een training voor de huismoeders. De nieuwe stafleden 
wordt een training aangeboden over de vereiste kwaliteit van de werkzaamheden en de organisatie 
van de dagelijkse activiteiten in een home.  
Een bijzonder verhaal over hoe we het verschil maken voor de meisjes is dat 1 van de meisjes een 
open hartoperatie moest ondergaan, die zonder onze steun niet mogelijk was geweest.  
 
Rainbow Homes Dehli  
In Delhi zijn er nu meer dan 150 kinderen ondergebracht in twee Rainbow Homes. In deze stad blijft 
de bureaucratie de belangrijkste hinderpaal om verdere uitbreiding te realiseren. De samenwerking 
van beide Rainbow Homes met een aantal privé scholen blijkt zeer waardevol. Leraren worden 
uitgeleend en opgeleid om de nieuwe straatmeisjes via speciale lessen versneld op een schoolniveau 
te krijgen wat bij hun leeftijd past. Eenmaal op dit niveau worden ze in steeds grotere aantallen 
toegelaten tot de reguliere klassen van de school zelf, waar ze dan zij dan onderwijs volgen met de 
reguliere kinderen. 
 
Rainbow Homes Bangalore 
In Bangalore bevinden de 4 Rainbow Homes zich in de opstartfase. Er zitten nu al gemiddeld 25 
kinderen in elk home. Een deel van de homes zit nog in tijdelijke huisvesting. Zij beschikken alle over 
een goede staf, het is er schoon, er is sprake van een gestructureerde aanpak en heldere organisatie. 
Er wordt gewerkt aan verdere uitbreiding qua ruimte en vervolgens het aantal kinderen. Alle stafleden 
van de Bangalore homes zijn in Hyderabad op training geweest. Dat heeft de team spirit versterkt. De 
homes staan goed in de steigers en er zijn veel lachende kinderen. De homes gaan nu gecontroleerd 
naar 50-60 meisjes elk en de infrastructurele voorzieningen worden verder vormgegeven 
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