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Nieuwsbrief Partnership Foundation november 2012 
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 re-integratie. Doel is een keten van 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 bestaat dit jaar 10 jaar in India. Een repliceerbaar model 

als oplossing voor het probleem van straatmeisjes. De opbouw en uitbreiding van ons 
Rainbow Netwerk gaat nog steeds in rap tempo en met veel positieve energie door. Met 

als resultaat Rainbow Homes in verschillende steden in India: Calcutta (6), Delhi (2), 
Hyderabad (10) en Bangalore (4). Sinds begin dit jaar zijn er 8 nieuwe homes geopend 
in Chennai (3), Patna (4) en een 5e home in Bangalore. Er verblijven nu bijna 2500 

meisjes in 30 Rainbow Homes in 6 steden. 
Met dit landelijke netwerk van Rainbow Homes laten we zien hoe het model werkt. Dit 

inspireert lokale overheden tot het overnemen van (onderdelen van) het Rainbow 
concept, waardoor nog meer straatmeisjes worden geholpen. Zo heeft de overheid van 
Karnataka (hoofdstad Bangalore) besloten 450 Homes op te zetten naar ons voorbeeld. 

Naar aanleiding van nieuwe wetgeving hebben verschillende Indiase overheden 
inmiddels fondsen toegezegd voor meisjes tussen de 6 en 14 jaar oud, die nu ook 

langzaam vrijkomen om verdere groei te financieren. Met name in Hyderabad en Chennai 
worden hierin stappen gezet, ondanks de wisselingen in de overheid waardoor de banden 

weer opnieuw moesten worden aangehaald en ondanks het enorme papierwerk wat voor 
toekenning vereist is.   
 

De organisatie in India 
Het Rainbow Programma in India steunt op drie pijlers:  

 Rainbow Academy: vastlegging van het Rainbow Home model; ontwikkeling 
trainingsprogramma voor stafleden van de Homes, dat nu gegeven wordt op basis 
van de nieuwe professionele manuals; 

 National Rainbow Coordination Center: om de onderlinge kennis- en 
ervaringsuitwisseling in goede banen te leiden en de uitrol naar nieuwe steden 

vorm te geven; coördinatie van de inhoudelijke en financiële rapportages van alle 
Homes in India op basis van een professioneel management informatie systeem 
dat over alle steden wordt uitgerold.  
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 Rainbow Foundation: ten behoeve van lokale fondsenwerving onder Indiase 

bedrijven en instellingen en vermogende particulieren.  
Deze drie pijlers zijn de basis voor een verdere gecontroleerde opbouw van het netwerk 
van Rainbow Homes in India. 

De Rainbow Academy ontwerpt nu richtlijnen en een plan inzake de re-integratie van de 
oudere meisjes. Dat wordt een steeds actueler onderwerp vanwege het groeiende aantal 

oudere meisjes. Ervaringen van de Homes (en de netwerkpartners) in de verschillende 
steden worden opgehaald. Ook stelt de Academy in de komende periode een 
communicatieprotocol op ten behoeve van uniforme informatieverstrekking aan partners, 

netwerken, Partnership Foundation, sponsoren et cetera in voorkomende gevallen, waar 
we gelukkig nog nauwelijks mee te maken hebben gekregen (zoals bijvoorbeeld 

sterfgevallen, misbruik).  
Per 1 augustus is na een uitgebreide selectie een Directeur aangetrokken om de Rainbow 

Foundation vorm te geven. Eind november komt zij met haar business plan. Doelstelling 
is om minimaal 500.000 euro aan lokale fondswerving te realiseren in 2013. Tevens zal 
in India ‘Rainbow Homes’ als merk worden neergezet. Naar verwachting houden we in 

februari 2013 een eerste boardmeeting van zakenmensen die zich als adviseur willen 
verbinden aan de Rainbow Foundation. 

Een cruciale investering is het driejarige trainingsprogramma dat samen met Better 
Future uitgerold wordt over alle steden en partners. Focus is leiderschap, management 
vaardigheden en talentontwikkeling. Alle managementlagen uit de verschillende steden 

worden op verschillende momenten bij elkaar gehaald. Het Rainbow Home Model is 
vastgelegd is in een uitgebreide handleiding. Deze wordt in elke stad met een eigen 

partnernetwerk ingevuld. Voor het van elkaar leren, de verdere uitbouw van de Rainbow 
Family en de sponsorwerving in India is het belangrijk om de Rainbow Family te 
verstevigen, 1 brand en 1 strategie te ontwikkelen. Hierdoor kunnen alle onderdelen 

elkaar (steeds meer) versterken. De deelnemers waren zeer enthousiast over de eerste 
bijeenkomst. 

                                                                      
De organisatie in Nederland 
Partnership Foundation bestaat voor 100% uit vrijwilligers. De kosten blijven bijzonder 

laag (rond 3%), zodat praktisch alle inkomsten voor het project in India gebruikt worden.  
Bestuurslid en penningmeester Marcel Peys is per medio september teruggetreden. 

Inmiddels is Jheroen Muste, partner bij PWC, voorgedragen als opvolger. De 
bestuursleden hebben dit jaar weer frequent  de Rainbow Homes bezocht om de Indiase 
organisatie van dichtbij te monitoren en met raad en daad bij te staan. Verder is het 

jaarverslag 2011 afgerond en is een nieuwe website in ontwikkeling, die naar 
verwachting eind dit jaar opgeleverd wordt. 

 
Algemeen 
In september hebben er 2 sponsor-events plaatsgevonden: bij de dam-tot-dam-loop is 

samen met We Fashion geld opgehaald voor Partnership Foundation. Ook de Rotary van 
Bilthoven heeft een mooi bedrag opgehaald tijdens een concert.   

 
Rainbow Homes Calcutta 
In Calcutta wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een (landelijk) Alumni 

Netwerk, met als doel om de meisjes te blijven volgen als ze uitstromen. Om als netwerk 
hulp te kunnen geven aan meiden die dat nodig hebben. Het alumni office kan de meiden 

de weg wijzen naar organisaties, overheid, politie e.d. als dat nodig is. Maar door zo’n 
netwerk kun je ook de succesvolle meisjes blijven binden en op termijn hun ervaringen, 

kennis of contacten inzetten ter versterking van het netwerk. Een Alumni Netwerk zal 
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tevens versterkend zijn voor de Rainbow Foundation en fundraising. Zij zijn voorbeelden 

van succesvolle re-integratie. En er kan een link gelegd worden met het vinden van 
banen e.d. bij toekomstige sponsors.  

 

Rainbow Homes Hyderabad  
De 10 homes, die de afgelopen jaren zijn opgestart beschikken allemaal over een goede 

een professionele staf. Er is een positieve sfeer in de homes. De meisjes worden op 
professionele en creatieve wijze begeleid. Zo is er een grote groep studenten die de 
meisjes o.a. danslessen, maar ook begeleiding geven bij hun carrièreplanning, 

persoonlijke ontwikkeling en studie-motivatie. Een inspirerende groep jongeren, waaraan 
de Rainbow girls zeker een voorbeeld zullen nemen. 

Aan een aantal Homes zijn weer infrastructurele verbeteringen aangebracht, zoals 
overkappingen, nieuwe wasfaciliteiten en wc’s. De Homes zijn zo succesvol dat er 

ruimtegebrek is, dus extra investeringen op dit vlak zijn nodig. Er zijn inmiddels een 40-
tal meisjes die naar residentiele overheidsscholen gaan om zo een goede uitgangspositie 
hebben voor een baan bij de overheid. Ze komen in de weekends en vakanties terug 

naar de Rainbow Homes. Ze nemen soms vriendinnen van de school mee naar de Homes 
en proberen bepaalde gewoontes van de Homes ook door te voeren op de school (zoals 

meer gezamenlijk studeren en samen zingen).  
Ook hier wordt veel nagedacht, door de staf maar ook de meisjes zelf, over de toekomst 
van de oudere meisjes. Een mooi voorbeeld uit het Home Musheerabad is een meisje 

waar veel in geïnvesteerd is omdat zij erg getraumatiseerd was. Zij loopt via een 
opleiding op dit moment stage in het Taj Krishna, een vijfsterren hotel. Het moet een 

bijzondere ervaring zijn voor een voormalig straatmeisje om nu dagelijks rond te lopen in 
zo’n prachtig hotel met veel rijke Indiase en westerse gasten.  
Een bijzonder verhaal vanuit het Home Falaknuma is dat een meisje onlangs is 

geopereerd aan een tumor aan haar keel dankzij de hulp van de Rainbow Home staf, 
nadat zij lange tijd van het kastje naar de muur was gestuurd.  

 
Rainbow Homes Delhi 
De Rainbow Homes in Delhi zijn het afgelopen jaar verder opgeknapt: In Kushi is 

bijvoorbeeld een waterbron aangelegd zodat de Home niet meer afhankelijk is van de 
bron in de wijk. Ook is er een voorraadkamer gemaakt, krijgt de binnenplaats binnenkort 

een nieuwe laag en wordt het dak van Kilkari gerepareerd. De oudere meisjes van Kushi 
zijn tijdens de zomervakantie op een zelfverdedigingstraining geweest.   
 

Rainbow Homes Bangalore 
In de eerste 4 Homes is flinke vooruitgang geboekt: ze zijn allemaal ingericht, er is fors 

geïnvesteerd in infrastructurele faciliteiten; deels door de overheid en deels door ons. De 
definitieve Homes worden opgefrist en voorzien van goede wc’s en douches. Voor alle 
Homes is een goede staf aangetrokken, welke zijn draai inmiddels gevonden heeft en een 

gestructureerde aanpak laat zien. Er zijn goede contacten met de scholen waar de 
meisjes naartoe (kunnen) gaan. Er zitten nu 50-75 kinderen in elk Home. Er is recentelijk 

een 5e Home opgestart. Een mooie ontwikkeling is dat father Edward voor 3 jaar is 
benoemd tot lid van het prestigieuze Child Rights Committee van Karnataka. Dat biedt 
hem de kans om de situatie van de Rainbow Home-meisjes aan de orde te stellen en 

hiervoor aandacht te vragen van de overheid. Verder heeft het Rainbow Network in de 
zomervakantie alle Bangalore meisjes meegenomen op kamp naar Mysore. De kinderen 

zijn terug gekomen vol enthousiaste verhalen. 
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Bij het bezoek van een van onze bestuursleden aan een nieuw Home kwam een meisje 

van 13 spontaan op haar af met de woorden (en tranen) “Aunty, I am so happy since I 
am here in the Rainbow Home”…..daar doen we het allemaal voor! 
 

Rainbow Homes Chennai 
De ontwikkelingen in Chennai zijn indrukwekkend. Er is veel werk verzet sinds november 

2011. Er zijn 3 nieuwe Rainbow Homes en ook is er al een netwerk opgebouwd. Hier is 
zichtbaar dat een echte Rainbow family gecreëerd wordt doordat het NRCC faciliteert in 
de kennisoverdracht tussen de steden en de teams, waardoor best practices 

geïmplementeerd kunnen worden en beginnersfouten voorkomen. Er is een professionele 
gecommitteerde staf gerekruteerd en er wordt flink geïnvesteerd in de relaties met de 

hoofden/management van de scholen waar de Homes gevestigd zijn. De komende 
periode gaat de aandacht met name uit naar de zorg van de meisjes (counseling, 

onderwijs op maat e.d.), de benodigde infrastructurele aanpassingen in de gebouwen 
(opknappen, aankleden en gezellig maken; ook de lokale overheden investeren mee) en 
naar het verkrijgen van basismateriaal (zoals boeken, kleding, koelkasten en dergelijke). 

We zijn er trots op dat de burgemeester van deze stad van 7 miljoen inwoners 
persoonlijk de Homes geopend heeft. Dit toont de lokale bestuurlijke betrokkenheid in 

deze stad en zijn persoonlijke enthousiasme. Het is bijzonder dat hij het straatkinder-
probleem zo serieus neemt. De burgemeester heeft zijn hulp toegezegd bij de benodigde 
aanpassingen en verbeteringen aan de gebouwen. Verder ontvangen de Homes in 

Chennai voor de meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot 14 jaar al financiële steun van de 
overheid! 

 
Rainbow Homes Patna 
Ook in Patna is het in een stroomversnelling geraakt met de opening van 4 nieuwe 

Rainbow Homes door evenzoveel nieuwe partners. Vanuit de NRCC worden de nieuwe 
partners begeleid in hun onderhandelingen met de overheid. De Rainbow Academy heeft 

de eerste trainingen georganiseerd om de Rainbow Home staf vertrouwd te maken met 
het runnen van een Rainbow Home voor meisjes. De verwachting is dat reeds begin 
volgend jaar deze homes door de lokale overheid financieel worden ondersteund.  

 
Conclusie 

In de afgelopen 10 jaar is er veel gerealiseerd. Vooral de versnelling van de afgelopen 
paar jaar is indrukwekkend. De ontwikkelingen volgen elkaar nog steeds snel op. Met vol 
vertrouwen in Indiase organisatie gaan we de volgende groeifase in. Wij hopen op uw 

steun te kunnen blijven rekenen.  
 

Met vriendelijke groet,     
Partnership Foundation,  
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