
nummer 4
juli 2015

IN DIT NUMMER

www.partnershipfoundation.nl

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 straatmeisjes te verbeteren.

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

bijdragen aan de samenleving.

De Rainbow Homes 
bruisen van energie

De zomervakantie in India is weer
voorbij en de Rainbow meisjes 
zijn vol energie begonnen aan 
het nieuwe schooljaar. Na de 
span nende periode van de school -
examens, hebben de stafteams
gezorgd voor een leerzaam en
gezellig zomerprogramma. 
In het hele Rainbow netwerk 
heerst opwinding over de familie-
uitbreiding in Pune, waar de eerste
meisjes inmiddels een plekje
hebben gevonden in een nieuw
Rainbow Home!

Diploma’s
Het afgelopen schooljaar is goed

verlopen; de meeste Rainbow meisjes

zijn overgegaan en een groeiende groep

15-jarige meisjes heeft het belangrijke

examen van 10th Standard gehaald

(vergelijkbaar met het Nederlandse

VMBO-t diploma). Zo hebben in

Hyderabad 23 van de 34 meisjes dit

examen gehaald. Zij beginnen nu aan een

MBO-opleiding polytechnic, multipurpose
health worker, PABO of een praktische

beroepsopleiding. De meisjes die het

examen niet hebben gehaald, worden

intensief begeleid voor het herexamen 

of een doublure van het laatste jaar.

In Chennai verscheen zelfs een artikel

over de Rainbow meisjes die het eind -

examen hebben gehaald in de krant

“News Today”. 

Zomervakantie
Na de spannende examenperiode was

het tijd voor ontspanning en gezelligheid.

In alle homes is een zomerprogramma

georganiseerd, waarin educatieve

elementen werden afgewisseld met

sport, spel, dans, toneel en uitstapjes. 

Lees verder op de volgende pagina >
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Uitwisselingsbezoeken
Het hoogtepunt van de vakantie waren

de uitwisselingsbezoeken tussen

verschillende steden. Een groep van 

40 meisjes uit Kolkata ging op bezoek 

bij hun Rainbow zusjes in Delhi en de

meisjes uit Chennai bezochten de homes

in Bangalore. Een geweldige ervaring

voor iedereen! Er werd veel samen

In Patna hebben de meisjes mee gedaan

aan een dansfestijn georganiseerd door

de lokale overheid. In Hyderabad is een

groep meisjes door naar de finale van

een toneel-competitie die is uitge -

schreven door de deelstaat. Voor het

eerst heeft een aantal Rainbow meisjes

deelgenomen aan door de overheid

georganiseerde zomerkampen. Een mooi

teken van verdere integratie en

acceptatie. De aanvullende onderwijs -

activiteiten waren gericht op life skills
(emoties, relaties met anderen, koken

e.d.) en Engels, beide belangrijk voor 

de toekomst van de meisjes. Zo is het

bijvoorbeeld voortaan mogelijk om met

alle meisjes in het Bosco Rainbow Home

in Bangalore een gesprekje te voeren in

het Engels. 

gelachen, gesport, geleerd en uit -

gewisseld. Daarbij zagen de meisjes 

veel overeenkomsten tussen hun homes.

Ook werden ze geconfronteerd met 

een aantal uitdagende verschillen, die

deelstaat-gerelateerd zijn zoals taal en

eten. De sightseeing-uitstapjes maakten

de vakantie compleet!

Pune
Na 1,5 jaar van voorbereiding, was 

dan eindelijk het moment daar om de

Rainbow familie uit te breiden naar 

een nieuwe stad. In mei werden de

eerste 6 straatmeisjes verwelkomd in

een Rainbow Home in Pune. Rainbow

Foundation India (RFI) heeft hiervoor

heel veel werk verzet. Allereerst zijn er

Artikel uit 
‘News Today’
Chennai.

De eerste Rainbow meisjes in Pune

Lees verder op de volgende pagina >



gedegen training gehad voor de opvang

van de Rainbow meisjes. 

In de survey zijn 222 straatkinderen

geïdentificeerd, een enorme motivatie

voor RFI en de nieuwe lokale partners om

verder te werken aan het opstarten van

de Rainbow Homes in Pune! <

contacten gelegd met de overheid van

de deelstaat Maharashtra. Er was veel

tijd en geduld vereist om de officials de

waarde van ons programma te laten

inzien en de benodigde vergunningen

rond te krijgen. Gelukkig kreeg RFI 

daarbij de hulp van een Indiase corporate

sponsor. Tegelijkertijd werd de lokale

straatkinderproblematiek in kaart

gebracht middels een survey. 

Ook werden geschikte schoolgebouwen

en lokale partners voor het opzetten 

van de beoogde 4 Rainbow Homes

geïdentificeerd. De eerste stafleden 

zijn inmiddels op studiebezoek geweest

bij de homes in Hyderabad en hebben
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Bezoek burgemeester 
Van der Laan

Eind maart bracht een delegatie
onder leiding van de Amsterdamse
burgemeester Eberhard van der
Laan een bezoek aan India.
Burgemeester Mirjam van ’t Veld
van Amstelveen maakte ook deel
uit van de delegatie. Op 23 maart
bezochten beide burgemeesters in
gezelschap van de Nederlandse
Ambassadeur in India, het Kushi
Rainbow Home in Delhi. Wij vroegen
burgemeester Van der Laan naar
zijn ervaringen tijdens het bezoek.

Wat was het doel van uw bezoek
aan India en hoe past uw bezoek
aan het Rainbow Home daarin?
“Amsterdam en India hebben een

groeiende relatie en werken op veel

gebieden al samen. Het is daarbij

belangrijk dat je elkaar regelmatig

opzoekt. Natuurlijk ga ik tijdens zo’n

bezoek langs bij bedrijven, maar de 

relatie met India gaat om meer dan

econo mische uitwisseling. Er is

daarnaast aandacht voor culturele,

bestuurlijke en sociale uitwisseling. 

In dat kader brachten wij ook een bezoek

aan het Rainbow Home.“

Hoe heeft u het bezoek aan het
Home ervaren?
“Ik vond het mooi om te zien hoe

enthousiast de meisjes vertelden over

hun ervaringen hier en hoe betrokken de

medewerkers waren bij alle aspecten van

het leven van de meisjes. En jullie aanpak

werkt blijkbaar. Dat was niet alleen te

merken aan de meisjes die ik heb

ontmoet, maar ook in de verhalen die we

hoorden over meisjes die nu aan het

werk zijn en zo een succesvolle toekomst

kunnen opbouwen. 

Tegelijkertijd vond ik het bezoek ook

confronterend. Tijdens ons bezoek aan

het Kushi Rainbow Home begreep ik dat

er alleen al in Delhi meer dan 100.000

kinderen op straat leven. Dat betekent

dat er nog heel veel kinderen niet die

zorg krijgen die ze nodig hebben en geen

toegang hebben tot onderwijs.”

Wat is u het meest opgevallen in 
de gesprekken met de Rainbow
meisjes?
“Het is iets wat ik tegen de meisjes zelf

ook al zei, toen ik ze zag dansen. Ik heb

ook jonge kinderen en net zoals de

meisjes in het home, zijn ze dol op

dansen. Ik zag op dat moment dat de

meisjes gewoon weer kind konden zijn,

ondanks de moeilijke situatie waar ze uit

komen. Dat wens je toch eigenlijk ieder

kind, waar ook ter wereld, toe.”

Heeft u nog adviezen voor
Partnership Foundation?
“Eerst zou ik willen zeggen dat ik echt

onder de indruk was van de aanpak van

het Rainbow Homes programma. Ik vind

het heel doordacht wat jullie doen, 

vooral de aandacht voor onderwijs en 

dat de meisjes zelf zo actief betrokken

zijn bij het home door de verschillende

comités. Maar zoals ik eerder al zei, is 

het probleem ontzettend groot. 

Dus mijn belangrijkste advies zou zijn:

blijf aandacht vragen voor straatkinderen

en kijk ook waar je kunt samenwerken

met andere organisaties.” <
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Lokale bijdrage voor de
Rainbow Homes groeit 

In de afgelopen periode is weer veel
aandacht besteed aan het verder
versterken van de lokale (financiële)
basis voor de Rainbow Homes.  
De bijdragen uit de Indiase samen -
leving komen uit uiteenlopende
bronnen: de Indiase overheid, de
lokale gemeenschap rondom een
home, Indiase bedrijven en
vermogenden, maar ook steeds
meer uit de Indiase middenklasse 
in de vorm van giften en
vrijwilligerswerk. 

Lokale fondsenwerving 
De inspanningen van het Rainbow

Foundation India (RFI) team beginnen 

de eerste vruchten af te werpen. RFI is 

in staat geweest om in de afgelopen

maanden een aantal zeer voor aan -

staande en gerespecteerde Indiase

bedrijven en zakenfamilies aan de

Rainbow Homes te verbinden, veelal 

voor meerdere jaren. Dit is zeer uniek 

in de Indiase context. 

Het mooiste nieuws is dat Azim Premji

Philantropic Initiatives (APPI) heeft

besloten de komende drie jaar 

€ 340.000 per jaar bij te dragen. 

Ook met WIPRO is een 3-jarige

overeenkomst getekend van bijna 

€ 70.000 per jaar. En de Bajaj Group

heeft zich gecommitteerd voor twee 

van de nieuw op te zetten homes in

Pune. 

RFI heeft inmiddels ook een aantal

kleinere sponsoren aan zich weten te

binden. Zo heeft Deloitte India het

afgelopen jaar een eerste bijdrage

geleverd en zal dit mogelijk verlengen.

Indiase overheid 
De Indiase overheid is reeds sinds 2007

een vaste partner voor de Rainbow

Homes, doordat zij ruimtes in overheids -

scholen ter beschikking stelt voor de

opvang van de meisjes. De overheid

draagt in sommige gevallen ook bij 

aan de verbouwingskosten zoals het

plaatsen van wasruimtes, toiletten en

een keuken. Daarnaast ontvangen de

Rainbow Homes door de intensieve 

lobby van RFI ook financiële bijdragen 

uit diverse overheidsregelingen. 

Lokale gemeenschap 
Ook de lokale gemeenschap rond de

Rainbow Homes raakt steeds meer

betrokken. In het afgelopen jaar is

hieraan veel aandacht besteed. Dit

betreft meestal donaties in natura, zoals

rijst, linzen, schriften en knutselspullen,

maar ook kleinere giften voor extra

uitjes. Zo heeft de Rotary Club van

Bangalore een uitje gesponsord voor de

meisjes van het VEDS home naar Film

City. Zij hebben de Rainbow Homes via

het internet gevonden, wat aantoont 

dat ook de online-activiteiten van RFI

ertoe bijdragen dat geïnteresseerden 

de Rainbow Homes weten te vinden.

Dit jaar gaat RFI extra aandacht

besteden aan de ondersteuning van de

partners, die de homes managen, door

middel van begeleiding en training op 

het gebied van fondsenwerving.

Vrijwilligers
Steeds vaker worden vrijwilligers

structureel ingezet om de meisjes in 

de Rainbow Homes extra aandacht en

ondersteuning te geven. Dit gebeurt in

de vorm van bijlessen, sport en creatieve

activiteiten. De inzet van vrijwilligers

draagt bij tot een verrijking van de

kwaliteit van het Rainbow Homes

programma. Zo geven medewerkers van

Deloitte in de weekenden Engelse les

aan de meisjes van het VEDS Rainbow

Home in Bangalore. Om de twee weken

organiseren zij ook extra activiteiten met

de meisjes, zoals het maken van een

wensboom waarbij ieder meisje haar

wensen uitspreekt over de toekomst. 

De meisjes van het Need Base India

home krijgen sinds kort wekelijks karate

les, zowel voor de nodige lichaams -

beweging en mentale versterking als

voor zelfverdediging. Een aantal

talentvolle meisjes krijgt extra training

om zo ook mee te kunnen doen aan

karate-competities. 

Vrijwilligers leggen ook regelmatig

contacten met potentiële sponsoren en

beroemdheden en dragen zo ook weer bij

aan de versterking van de naamsbekend -

heid en de fondsenwerving voor de

homes. 

Lokale fondsenwerving blijft een kwestie

van lange adem en investeren in het

bouwen aan goede relaties, maar de

successen van de afgelopen periode

geven vertrouwen en motivatie om de

sponsorbasis in India verder uit te

bouwen. <

Donaties lokale gemeenschap

Vrijwilligers van D
eloitte 

voor de w
ensboom



Motivators:  
Hier doen we het voor!

Zo’n 6 à 7 keer per jaar bezoeken
wij de Rainbow Homes in India.
Tijdens deze bezoeken zien wij 
vele mooie voorbeelden van 
meisjes die door de liefde en
aandacht in het Rainbow Home
weer kind kunnen zijn en zich
verder kunnen ontwikkelen. Hier
een paar sprekende voorbeelden
van deze ‘motivators’.
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Tulasi

Tulasi werd op 6-jarige leeftijd naar een

overheidshome gebracht door mensen

die evenals zij op straat leefden. Haar

vader was alcoholist en Tulasi werd

geslagen en verwaarloosd door haar

stiefmoeder. Sinds 4 jaar woont ook 

zij in het Bosco Rainbow Home. Zij zit

inmiddels in haar 2e collegejaar. Na 

een aantal maanden Science, is zij vorig

jaar overgestapt naar de opleiding

Commerce. Daar is zij helemaal op haar

plek.

In vloeiend Engels vertelde zij ons over

haar ervaringen op haar college (private

school voor de Indiase middenklasse).

Prachtig om te zien hoe Tulasi is uit -

gegroeid tot een ambitieuze studente,

die vol zelfvertrouwen durft te spreken.

Ook is het bijzonder dat door de

geweldige inspanningen van de social

mobilizer van het home, Tulasi na een

periode van 10 jaar weer in contact is

met haar vader, zusje en broer. Haar

vader blijkt zijn leven te hebben

gebeterd, waardoor Tulasi in de

zomervakantie zelfs een aantal dagen

met haar familie heeft kunnen

doorbrengen. <

Shalini

Shalini – 16 jaar – heeft het afgelopen

jaar veel aandacht en geduld gevraagd

van de staf van het Bosco Rainbow

Home in Bangalore. Zij was zeer

onhandelbaar en had veel boosheid en

agressie in zich. Qua uiterlijk en gedrag

leek ze sterk op een jongen, een

overlevingsmechanisme dat ze heeft

overgehouden aan het leven op straat. 

Om met haar boosheid en agressie om 

te leren gaan heeft Shalini intensieve

begeleiding gekregen door een externe

counselor. Dat heeft ertoe geleid dat zij

nu veel rustiger is geworden en actief

meedoet aan de activiteiten met de

andere meisjes. Ze heeft ook haar liefde

en talent ontdekt voor tekenen. Trots liet

ze een tekening zien die ze had ingeplakt

in haar tekenboek met een datum erbij.

Zij vertelde dat ze zich daarmee altijd het

moment wil herinneren waarop ze haar

passie ontdekte. Haar schoolprestaties

zijn eveneens verbeterd en Shalini is over

naar de 10de klas. En het belangrijkste:

ze straalt en durft langzaam weer 

meisje te zijn.
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Ontwikkelingen 
Partnership Foundation 

IJsvogellaan 64, 2261 DK Leidschendam

Nederland

Tel. +31 6 30 40 08 55 (kantooruren)

info@partnershipfoundation.nl

ondernemer, onze Raad van Toezicht.

Marten neemt het voorzitterschap over

van Wieteke Beernink. Wieteke blijft lid

van de Raad van Toezicht.

Comité van Aanbeveling
Wij zijn erg blij met de toetreding van

burgemeester Eberhard van der Laan 

van Amsterdam tot ons Comité van

Aanbeveling.

Bestuur
Lisette van Herk heeft besloten zich niet

beschikbaar te stellen voor een nieuwe

termijn in het bestuur van Partnership

Foundation en heeft per 1 april 2015

haar lidmaatschap neergelegd. Lisette

heeft de afgelopen jaren een actieve en

enthousiaste bijdrage geleverd aan onze

organisatie en wij danken haar voor de

enorme inzet en commitment.

Raad van Toezicht 
Sinds 1 april versterken Marten van den

Berg, Directeur-Generaal Buitenlandse

Economische Betrekkingen (vanaf zomer

2015), en Guido van Staveren van Dijk,

oprichter Moyee Coffee en sociaal


