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

down-to-earth aanpak. Met haar programma Rainbow Homes helpt Partnership Foundation

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.

Stand van zaken 
van de Rainbow Homes

In onze 30 Rainbow Homes in 
6 grote Indiase steden worden
inmiddels ruim 2.600 meisjes
opgevangen. De toename van 
het aantal Rainbow meisjes wordt
momenteel gerealiseerd door 
groei van de bestaande, nog niet
volgroeide Homes naar zo’n 
100 meisjes. Daarnaast worden
inmiddels vele duizenden extra
kinderen opgevangen in de Homes
die de Indiase overheid – op eigen
initiatief en verantwoordelijkheid –
de afgelopen periode heeft
geopend. Dit is precies het
vliegwieleffect dat wij beogen. 

Ons team in India blijft lobbyen om de
overheids-homes op het kwaliteitsniveau
van de Rainbow Homes te krijgen. Een
positieve ontwikkeling is dat de Indiase
autoriteiten in toenemende mate open

staan voor samenwerking en kennis -
overdracht. In Delhi, Hyderabad 
en Chennai draagt de overheid ook
financieel bij aan de dagelijkse kosten
voor de Rainbow meisjes. Uiteraard
proberen we dit uit te breiden naar alle
Rainbow steden.

Er is de afgelopen periode weer veel
gebeurd in de Rainbow Homes. Drie 
van de vier Homes in Patna zitten
inmiddels op hun definitieve school -
locatie. De meisjes zijn er erg gelukkig 
en integreren goed met de reguliere
scholieren. Geleidelijk wordt het aantal
meisjes verder uitgebreid. Dit gaat hand
in hand met de uitbreiding van de staf
teams, om voldoende begeleiding en
aandacht voor de meisjes te kunnen
waarborgen. De Homes krijgen hierbij
advies vanuit onze centrale organisatie,
zodat in ieder Rainbow Home het
stafteam op dezelfde wijze is
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Vakantie
In India is de zomerperiode net
afgelopen. De kinderen zitten inmiddels
allemaal weer op school, na een mooie
vakantie. In nagenoeg alle Homes zijn
leuke en nuttige zomerkampen
georganiseerd, waarbij vooral aandacht
werd besteed aan sport en life skills. 
De kinderen zijn dol op karate, cricket,
basketbal en spelletjes. Tegelijkertijd is
de vakantieperiode benut om met name
de oudere meisjes voor te bereiden op
het leven buiten het Rainbow Home. 
Life skills training is onder meer gericht 

samengesteld en de juiste expertise
bevat.

In verschillende steden, waaronder Delhi
en Bangalore, groeit de steun vanuit de
lokale gemeenschap rond de Homes. Zo
worden diverse aanpassingen aan het
Kilkari Home in Delhi gerealiseerd met
financiële steun van de buren van het
home (de militaire academie). Ervaringen
op dit gebied worden ook zoveel mogelijk
gedeeld tussen de 30 Rainbow Homes,
zodat de staf teams van elkaar kunnen
leren.

Oudere meisjes
Met name in Calcutta en Hyderabad
wordt veel tijd en aandacht besteed aan
de oudere meisjes. Met ieder van hen
wordt een individueel ontwikkelplan
afgesproken. Ambities, onderwijservaring
en capaciteit van het meisje worden
hierbij op elkaar afgestemd om te komen
tot een realistisch plan. De stafteams
stellen alles in het werk om voor ieder
meisje een gepaste opleiding of baan te
vinden. Mooie voorbeelden hiervan zijn
Konda en Manjula, twee oudere meisjes
uit het Medi Bavi Home in Hyderabad, die
een baan hebben gevonden als medical
lab technician respectievelijk multi -
purpose health worker. 

Er is onlangs een samenwerkingsverband
afgesloten met de Dr. Reddy Foundation,
die korte trainingen verzorgt voor oudere
meisjes en ze begeleidt naar een baan.
De samenwerking geldt nu nog alleen
voor Hyderabad, maar deze Foundation
werkt in meerdere steden en biedt dus
perspectief op bredere samenwerking.

op de ontwikkeling van zelfbewustzijn,
kritisch denken, tolerantie en sociaal
gedrag. In een Home worden de meisjes
nauw begeleid en opgevangen door de
stafleden. Maar er komt een tijd dat de
meisjes op eigen benen gaan staan. 
Zij moeten dan in staat zijn met verschil -
lende emoties en andere mensen om te
gaan. Een goede voorbereiding op het
leven buiten het Home is essentieel. <
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Rainbow Foundation India
(RFI)

Sinds begin dit jaar wordt het
Rainbow Home programma in India
aangestuurd en verder ontwikkeld
door de Rainbow Foundation India.
De oprichting van deze nieuwe
centrale organisatie is een volgende
belangrijke stap in de ontwikkeling
van ons programma. 
Een sterke lokale organisatie is
nodig om geleidelijk de inhoudelijk-
strategische en financiële verant-
woordelijkheden voor de Rainbow
Homes over te dragen van
Nederland naar India.

De komende jaren zijn de inspanningen
van PF in India voor een aanzienlijk 
deel gericht op de versterking van de
capaciteit van RFI. Ook ondersteunen 
we waar nodig RFI bij het werven van
fondsen onder het Indiase bedrijfsleven
en bij vermogende particulieren. 
De kennis en ervaring van PF op het
gebied van fondsenwerving en het
onderhouden van sponsorrelaties
worden gedeeld met RFI, zodat het 

wiel niet opnieuw hoeft te worden
uitgevonden. We realiseren ons dat
effectieve lokale fondsenwerving hoe
dan ook een kwestie van lange adem is.

Op weg naar meer zelfstandigheid
Onze Rainbow Home organisatie in India
is in de afgelopen twaalf jaar op een
geleidelijke wijze tot stand gekomen. 
In de beginjaren werden alle activiteiten
vanuit Nederland ontwikkeld, aan -
gestuurd en gemonitord. In 2011 was 
de schaalbaarheid van het model
aangetoond en stonden er inmiddels 
22 Rainbow Homes in vier Indiase
steden. Het netwerk werd te omvangrijk
om nog geheel vanuit Nederland te
coördineren. Daarom werd besloten tot
de oprichting van het National Rainbow
Coordination Centre, dat samen met 
PF verantwoordelijk werd voor de coör -
dinatie van de homes en de ontwikke ling
en uitrol van het programma.

Ook werden in de loop der jaren de
Rainbow Academy en de Rainbow
Foundation opgericht. De Academy
stelde handboeken op voor het opzetten
en managen van een Rainbow Home en

verrichtte de lobby richting de Indiase
overheid; de Rainbow Foundation ging
aan de slag met fondsenwerving in India.

Voortaan worden deze taken en
verantwoordelijkheden centraal vanuit
RFI in Hyderabad opgenomen, zodat de
benodigde synergie ontstaat tussen 
de verschillende disciplines. 

Anuradha Konkepudi is de eerste
Executive Director van RFI. De organi -
satie kent vier afdelingen: Programs 
& Operations, Policy & Knowledge,
Resource Mobilization, en Finance. RFI
wordt aangestuurd door een Bestuur 
van invloedrijke en gerespecteerde
vertegenwoordigers uit de mensen -
rechten-, overheids- en private sector. 
Wij hebben veel vertrouwen in deze
personen, die van groot belang gaan
worden bij de verdere ontwikkeling 
van de Indiase organisatie. <

verjaardag, trouwdag of sterfdag van
een familielid samen met de meisjes
willen vieren c.q. herdenken. Zij brengen
cadeautjes, kleren of eten mee voor de
kinderen.

RFI heeft deze traditie als basis
genomen voor het Anna Dhara
programma. Het doel is om in ieder
Rainbow Home 365 dagen per jaar een
particuliere sponsor voor het eten te
hebben. Bij voorkeur wordt deze dag voor 
drie jaar vastgelegd met de betreffende
sponsor, zodat de continuïteit is
gewaarborgd.

De sponsor betaalt niet alleen het eten
van die ene dag - dat overigens in het
Rainbow Home zelf wordt bereid. Hij of
zij wordt ook gevraagd de meisjes een
boodschap of inspiratie voor de dag mee
te geven. Deze wordt 's ochtends
voorgelezen in het Home. Aan het eind
van de dag mogen de meisjes aangeven
wat ze met de boodschap of inspiratie
hebben gedaan. Dit wordt terug -
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Inspiratie voor de meisjes:
Friends for Food programma

In het licht van lokale fondsen -
werving, is RFI een prachtig nieuw
programma gestart. Het heet 
Anna Dhara of in het Engels 
‘Friends for Food’. 

De dagelijkse kosten voor eten en
drinken vormen één van de grootste
posten op de begroting van de Rainbow
Homes. In India bestaat de traditie om
eten te delen met armen op speciale
(feest)dagen. Zo komen in de Rainbow
Homes geregeld buurtbewoners, die hun



gekoppeld aan de ‘Friend for Food’. In het
Rainbow Home programma staan
ethische en persoonlijk waarden heel
hoog in het vaandel. Ook in het Anna
Dhara programma komt dat weer mooi
tot uiting.

Het programma is in april gelanceerd
door een bekende Indiase actrice en
heeft veel publiciteit gegenereerd. In
eerste instantie wordt een pilot gedaan
in twee Rainbow Homes in Hyderabad.
Inmiddels zijn de eerste Friends

gecommitteerd. Deze eerste ervaringen
zullen als basis worden gebruikt voor een
verdere uitrol van het ‘Friends for Food’
programma naar alle Rainbow Homes. <

Onderzoek naar
straatkinderen in Patna

Afgelopen januari hebben de
Rainbow Foundation India, de
partners van de vier lokale Rainbow
Homes en de overheid van de
deelstaat Bihar gezamenlijk een
onderzoek uitgevoerd naar de
situatie en achtergrond van
straatkinderen in Patna. 

Patna is de hoofdstad van de deelstaat
en staat vijfde op de lijst van snelst
groeiende steden in India. Door de snelle
verstedelijking groeit het aantal armen
en het aantal straatkinderen in deze 
stad in verontrustend tempo.

De overheid van Bihar neemt deze
ontwikkeling serieus en wil actief
samen werken met onze Indiase organi -
satie om dit probleem aan te pakken. 
Dit komt op verschillende manieren tot
uiting.
Ten eerste worden de vier Rainbow
Homes actief gesteund door de overheid.
De Homes zijn gehuisvest in goede
scholen en inmiddels is voor de meisjes
tussen de 6 en 14 jaar overheids finan -
ciering aangevraagd voor de eenjarige
bridgecourse.
Ten tweede heeft de overheid plannen
om zelf een aantal homes naar het
Rainbow Home model te openen. 
Ten slotte werd samenwerking gezocht
voor het onderzoek om een schatting te
kunnen maken van het aantal straat -
kinderen in Patna, meer informatie te

vergaren over de sociaaleconomische
achtergrond van de straatkinderen en
inzicht te verkrijgen in misbruik en
schendingen van de rechten van de
straatkinderen.

Uitkomsten onderzoek 
Op vijf locaties in de stad (trein- en
busstations, fly-over en een groot
kruispunt) werden 763 straatkinderen
onder 14 jaar geïdentificeerd. Bij een
kleinere, willekeurig gekozen groep van
71 kinderen werd nader onderzoek
gedaan naar de achtergrond. 
Van de onderzochte kinderen is 37%
meisje, 63% jongen. Qua leeftijd is 60%
tussen de 7-10 jaar oud, 10% is jonger
dan 6 en 30% tussen de 11-16 jaar.
Vanzelfsprekend is de sociale klasse van
het kind zeer bepalend: 83% heeft een
dalit achtergrond, 14% komt van andere
sociaal achtergebleven klassen en 3%

wilde hierover geen informatie delen. 
Het overgrote deel van de straatkinderen
is hindu (87%), gevolgd door moslim
(10%). 
8% van de straatkinderen in het
onderzoek (60 kinderen) is wees. 16%
leeft op straat met alleen hun moeder en
9% met alleen hun vader. Het merendeel
leeft met beide ouders. Het valt op dat
een kind dat alleen met zijn/haar moeder
leeft meer liefde en aandacht krijgt, dan
een kind met alleen een vader. Door het
wegvallen van vader/kostwinner is het
kind in bijna alle gevallen wel gedwongen
te werken voor het levensonderhoud,
ook van de rest van het gezin. In meer-
dere gevallen zijn kinderen, na het
overlijden van moeder, weggelopen van
hun vader vanwege verwaarlozing of een
tweede huwelijk. Ook mishandeling door
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opvang van de meest kwetsbare
kinderen (zonder ouders of met één
ouder), ook voor kinderen ouder dan 
14 jaar. Hierbij wordt het Rainbow Home
model genoemd als meest geschikt
model voor residentiële opvang, zoals 
dat ook expliciet staat opgenomen in de
onderwijsplannen van de centrale
overheid. De deelstaatoverheid wordt
opgeroepen de straatkinderen te helpen
aan een geboortecertificaat, waarmee
toegang kan worden verkregen tot
goede onderwijsinstellingen en andere
relevante organisaties. Ten slotte wordt
aanbevolen ook naar de vele andere
locaties in de stad te kijken waar

een stiefmoeder is een reden om het
gezin te verlaten en op straat te leven.
67% van de straatkinderen werkt als
voddenverzamelaar (‘rag pickers’), 19%
werkt als bedelaar. De overige kinderen
zijn dagloners, werken in thee stalletjes
of hebben andere simpele baantjes. 
43% is verslaafd aan een drug, alcohol of
andere verslavende middelen. Driekwart
is nooit naar school geweest en de
overige 25% heeft slechts beperkt
onderwijs genoten.

Aanbevelingen 
De aanbevelingen van het onderzoek
behelzen maatregelen voor langdurige

kinderen op straat
leven en uiterst
kwetsbaar zijn.

Al met al bood dit
onderzoek een goede
gelegenheid om het Rainbow Home
model nogmaals goed onder de aandacht
te brengen van de autoriteiten. Het zou
geweldig zijn als ons programma als
model wordt gesteld in de nieuwe
strategie voor de aanpak van de
straatkinderproblematiek van de
deelstaat Bihar.<

www.partnershipfoundation.nl
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Bestuur    
Partnership Foundation

Op 1 april 
dit jaar is het
Bestuur van PF
uitgebreid met
Veronika Uhl.
Veronika is

Lisette van Herk op ge volgd als
secretaris, waardoor Lisette 
weer algemeen bestuurslid is. 
Veronika is eigenaar van Himmel -
blau – Marketing, Ontwikkeling,
maatschappelijk betrokken
ondernemen.

IJsvogellaan 64, 2261 DK Leidschendam
Nederland
Tel. +31 6 30 40 08 55 (kantooruren)
info@partnershipfoundation.nl

Nu, 10 jaar verder, heeft het programma
bewezen dat het werkt en ook nog eens
schaalbaar is. Volledig ingebed in de
lokale omgeving met sterke partners 
en de Indiase overheid die ook een
belangrijke bijdrage levert. 

Het is een voorrecht om bij te dragen 
aan de verdere uitbouw van dit
programma in India met steeds meer
verantwoordelijkheden voor het
programma en de fondsenwerving in
India zelf.”<

Een korte introductie van Veronika
“Ik ken de Rainbow Homes al ruim 10 jaar
en was direct geraakt door het verschil
dat het programma maakt. Een meisje
dat zonder enige bescherming in de
meest rauwe omstandigheden op straat
moet overleven en door het Rainbow
Home programma een veilig onderkomen,
liefde, zorg en onderwijs krijgt. Zo kan
een kind kind zijn en zich ontwikkelen tot
een volwaardig en waardig mens, die op
eigen benen kan staan en voor zichzelf
kan zorgen.


