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Inmiddels wonen 2.600 meisjes in
onze 29 Rainbow Homes in 8 grote
Indiase steden. Deze zomer is Pune
toegevoegd aan ons netwerk. De
groep meisjes die we daar een
nieuw thuis bieden, groeit gestaag.
Onze focus ligt evenwel niet alleen
op kwantitatieve groei, maar juist
ook op kwalitatieve verdieping van
de zorg voor de meisjes. Een goede
lichamelijke en geestelijke
gezondheid is essentieel voor
goede schoolprestaties en hun
verdere ontwikkeling naar een
onafhankelijke toekomst.
Counseling
De Rainbow meisjes dragen een
traumatisch verleden met zich mee. In
het Rainbow Home vinden zij allereerst
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veiligheid en liefde. Daarnaast worden zij
intensief begeleid bij de verwerking
van hun ervaringen op straat. Dit jaar
wordt extra aandacht besteed aan de
professionalisering van de emotionele
en geestelijke zorg voor de meisjes.
De Knowledge & Policy Unit van Rainbow
Foundation India heeft een manual
opgesteld en alle hometeams getraind op
dit gebied. Er wordt deels gewerkt met
counselors binnen het home-team, en
deels met vaste parttime counselors.
Deze therapeuten begeleiden de meisjes
zowel in groep-sessies als individuele
gesprekken. Waar mogelijk worden ook
de ouders betrokken bij dit verwerkingsproces. Tijdens onze bezoeken vertellen
de staﬂeden en meisjes enthousiast over
deze aanpak. Ook zien we duidelijk wat
de counseling met de meisjes doet. Het
brengt rust en stabiliteit, zowel in de
groep als bij de meisjes zelf.
Lees verder op de volgende pagina >

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

www.partnershipfoundation.nl

bijdragen aan de samenleving.
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Extra begeleiding
Als een meisje extra aandacht en
begeleiding nodig heeft, wordt
samengewerkt met klinieken en externe
therapeuten die vaak hun zorg om niet
aanbieden aan de Homes. Een mooi
voorbeeld hiervan is de zorg voor Munni
uit een Rainbow Home in Patna. Munni
leefde op straat bij het treinstation,
onder toezicht van een ‘oom’ voor wie ze
werkte. Zij was zwaar verslaafd aan het
snuiven van lijm, toen ze in het Rainbow
Home kwam wonen. Ze bleek niet in
staat om af te kicken onder begeleiding
van de home-staf. Uiteindelijk heeft
het team contact gelegd met een
afkickkliniek. Na ruim een half jaar
intensieve begeleiding, waarbij Munni
in de kliniek verbleef, is zij nu weer
terug in het Rainbow Home en is ze van
haar verslaving af. Iedereen is blij dat ze
inmiddels de bridge course volgt en
haar plekje tussen de andere Rainbows
heeft gevonden. De specialisten van
de afkickkliniek zijn nog steeds zeer
betrokken en komen regelmatig op
bezoek om te kijken hoe het met
haar gaat. Voor de meisjes is het een
geweldig gevoel om te weten dat er
een groeiende groep mensen is die zo
om hen geeft.
Gezonde geest in gezond lichaam
Ook de lichamelijke ontwikkeling van
de meisjes is natuurlijk van belang.
Op de eerste plaats wordt er door de
huismoeders voor gezonde en voedzame
maaltijden gezorgd. In ieder Home staat
het weekmenu overzichtelijk aangeplakt.
Het leuke is dat de meisjes van het ‘food
committee’ nauw worden betrokken bij
de samenstelling van het menu en waar
mogelijk bij de inkopen en voorbereiding.
Ten tweede worden er regelmatig
health camps georganiseerd waarbij de
lichamelijke gezondheid, het gebit, de

Taekwondo klas
ogen en het gehoor van de meisjes
worden gecontroleerd. Vaak worden
deze check-ups georganiseerd en
ondersteund door de plaatselijke
Rotary of Lions club.
Ten slotte wordt er veel gedaan aan
sport. De meisjes zijn gek op basketbal,
cricket en atletiek. Ook wordt in de
meeste Homes getraind in vechtsporten
als karate, taekwondo en soms zelfs
boksen. Deze sporten maken de meisjes
fysiek sterker en dragen bij aan hun
zelfvertrouwen. Tijdens onze bezoeken
wordt geregeld verteld over de prijzen
die ze op lokaal en zelfs nationaal niveau
winnen. Zo hebben zeven meisjes van
het Rainbow Home Loreto Elliot Road uit
Kolkata deelgenomen aan de Nationale

Kampioenschappen Karate. In totaal
werden er vijf medailles binnengehaald
en alle deelnemers kregen een mooi
certiﬁcaat. <

aining
Ka rate tr

nummer 5 | december 2015

Oudere meisjes:
Op weg naar een
onafhankelijk leven
‘The proof of the pudding is in
the eating’… vrij vertaald naar
ons programma: Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat de Rainbow
meisjes na hun verblijf in de
Rainbow Homes in staat zijn om
daadwerkelijk een onafhankelijk
leven op te bouwen met een baan,
een woonplek en een betrokken
sociaal netwerk?
De afgelopen periode is het beleid ten
aanzien van de oudere meisjes verder
ontwikkeld en in Kolkata, Hyderabad en
Delhi -de steden met de meeste oudere
meisjes- in de praktijk gebracht.
Zo’n 170 meisjes worden in deze steden
voorbereid op een leven na het home
met een opleiding of een baan, of
een combinatie van beide. Rainbow
Foundation India heeft twee manuals
opgesteld over ‘careerplanning’ en
‘transition’, die de stafteams kunnen
gebruiken bij de begeleiding van de
meisjes vanaf 15 jaar. Binnenkort zal
ook in Bangalore de begeleiding van de
oudere meisjes worden geïntensiveerd.

Oudere meisjes in Kolkata bereiden eten voor

In Kolkata hebben achttien meisjes
hun 12th Standard examen gedaan
(vergelijkbaar met het Nederlandse
HAVO-diploma), waarvan er zeventien
geslaagd zijn. Negen meisjes hadden
‘1st division’ resultaten en één zelfs
‘star marks’. Het is heel bijzonder dat
deze Rainbow meisjes met veel minder
onderwijsjaren dan reguliere scholieren,
dit soort mooie resultaten bereiken.
De meesten gaan inmiddels naar een
college.
Daarnaast is er in Kolkata een vocational
training georganiseerd, waarbij de

Oudere meisjes Bangalore
meisjes konden kiezen tussen een
bakkerscursus, een naaicursus, een
training tot schoonheidsspecialist en
een computercursus. Tevens wordt er
samengewerkt met Tata Metaliks om
de oudere meisjes korte trainingen te
bieden, die ze helpen bij het vinden

van bijbaantjes in bijvoorbeeld de retail of
data entry. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan persoonlijke presentatie en
verbetering van hun Engels. <
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Knusse leeshoekjes
en andere vernieuwingen
Naast de reguliere werkzaamheden
en dagelijkse zorg voor de meisjes,
wordt er in de Homes waar mogelijk
ook gewerkt aan infrastructurele
verbeteringen.
In de helft van alle Rainbow Homes
zijn dit jaar bibliotheekjes opgezet met
ﬁnanciële steun vanuit Nederland.
Het zijn echt knusse leeshoekjes met
kleine tafeltjes, kussentjes en gezellige
aankleding. Hier kunnen de meisjes
zich even terugtrekken, lezen en op een
speelse manier leren vanuit hun eigen
speciﬁeke interesse. In het bibliotheekje
van het Aman Biradari Rainbow Home in
Patna hangen verschillende educatieve
posters aan de muren over aardrijkskunde, het menselijk lichaam, dieren,
fruit en planten. Ook de bibliotheekregels
ontbreken niet. De meisjes kunnen
kiezen uit diverse soorten boeken en
tijdschriften in het Engels en in de lokale
taal. Er zijn boeken over geschiedenis,
wiskunde, grammatica, science en ‘moral’,
maar ook stripboeken. En die stripboeken
zijn net als bij Nederlandse kinderen het
meest in trek bij de meisjes.
In het Bosco Rainbow Home in Bangalore
hebben de meisjes met steun van een
Nederlandse sponsor een nieuwe
slaapruimte en een leslokaal gekregen.
Dit Home was erg krap voor het aantal
meisjes dat er woont. Door de uitbreiding
op het dak van de school, hebben de
meisjes voortaan alle ruimte om te leren
en hebben ze een veilige en prettige plek
om te slapen.

Bibliotheekje in een Patna Home
In het Safeenah Rainbow Home in Patna
is met steun van een Nederlands bedrijf
in India een eetzaal erbij gebouwd. In
deze zaal kunnen de kinderen ook allerlei
buitenschoolse activiteiten doen.
Afgelopen november was het een groot
feest toen wij het lokaal officieel
mochten openen. <

Visibility events
Rainbow Foundation India
Het team in India heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan
de vergroting van de zichtbaarheid
en naamsbekendheid van de
Rainbow Homes. Dit vormt een
belangrijke basis voor toekomstige
fondsenwervingsactiviteiten in
India.
Under the Stars Campaign
Op 2 oktober, de verjaardag van Gandhi
en de start van de ‘Joy of Giving’ maand
in India, vonden in Bangalore, Chennai,
Delhi, Hyderabad en Patna evenementen
plaats waarbij mensen werden uitgenodigd om de nacht door te brengen met
daklozen. Zo konden mensen de realiteit
van het leven op straat ervaren en NGO’s
ondersteunen in het werk voor de kwetsbare groep van daklozen in de Indiase
samenleving. Mensen werd gevraagd om
een maaltijd mee te nemen voor zichzelf
en een dakloze. Er werd samen op straat
gegeten en het evenement werd omlijst
met toespraken van eminente persoonlijkheden, muzikale optredens en dans.
Ook de Rainbow meisjes deden mee en
enkelen stonden zelfs de media te
woord. Rainbow Foundation India was de
officiële partner van dit evenement dat
veel media aandacht kreeg.
Walkathons
Voor het eerst dit jaar organiseerde
Rainbow Foundation India ‘Walkathons’
in Hyderabad en Bangalore, waarbij
deelnemers met en voor de Rainbow
meisjes konden wandelen. Naast het
vergroten van de zichtbaarheid van de
Rainbow Homes, waren de evenementen
ook gericht op het werven van fondsen
door middel van crowdfunding. Onder de
deelnemers waren veel lokale bekendheden uit de muziek- en ﬁlmindustrie,

Blije meisjes bij de Walkathon in Hyderabad

Deelnemers aan de Walkathon in Hyderabad

schrijvers, journalisten en Indiërs die in
het buitenland wonen. De Minister van
Binnenlandse Zaken van Telangana
(nieuwe deelstaat van Hyderabad)
was eregast en opende de Walkathon in
Hyderabad. Ieder Home had een eigen
stand met informatie en knutselwerkjes
van de kinderen. Ook deze evenementen
hebben veel media aandacht gekregen,
zowel in de geschreven pers als op de
lokale televisie.
India’s bekendste ﬁlantroop bezoekt
Rainbow Home in Hyderabad
IT magnaat Azim Premji, nummer één op
de lijst van India’s ﬁlantropen, heeft in
november een bezoek gebracht aan het
Aman Vedika Musheerabad Rainbow
Home in Hyderabad.
Azim Premji is een lichtend voorbeeld van
sociale betrokkenheid en inzet en met
zijn Azim Premji Philantropic Initiatives
Foundation (APPI) een grote sponsor
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"I strongly believe that those of us,
who are privileged to have wealth,
should contribute significantly to try
and create a better world for the
millions who are far less privileged"
Azim Premji

van de Rainbow Homes. Zijn bezoek
toont de persoonlijke betrokkenheid
van deze corporate leader bij de
Rainbow Homes. We hopen dat dit ook
zal bijdragen aan het openen van deuren
bij nieuwe sponsoren. <
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Rainbow meisjes geëvacueerd
vanwege overstromingen
Chennai
Begin december is Chennai getroffen
door zware overstromingen. Vele delen
van de stad stonden meer dan een meter
onder water. Ook één van de twee
Rainbow Homes in Chennai, het ARUN
Rainbow Home, is hierdoor getroffen.
Het home was twee dagen onbereikbaar,
zonder elektriciteit, water en toegang
tot toiletten. Vrijwilligers van de

Rainbow Homes hebben de meisjes
gedurende die tijd verzorgd, o.a. door
ze eten te brengen. Uiteindelijk werden
de meisjes en staff, onder leiding van
de State Program Coordinator Vanaja,
met boten geëvacueerd en tijdelijk in
het Aman Maiyyam Rainbow Home
ondergebracht. Artsen van het Centrum
van Overdraagbare Ziektes hebben de
meisjes direct onderzocht en de staff
geadviseerd om de uitbraak van
besmettelijke ziektes te voorkomen.
Twee leden van het RFI team uit

Hyderabad zijn direct afgereisd naar
Chennai om het lokale team te ondersteunen in het veilig stellen van de
voedselvoorraden, droge kleding, de
veiligheid van de meisjes en het
voorkomen van epidemieën. De meisjes
krijgen ook extra geestelijke gezondheidszorg.
De situatie is onder controle, maar er
zal veel werk moeten worden verricht
voordat alles weer normaal is. De
organisatie in India is bezig met het
opstellen van een plan hiervoor.<

blijvende achterstand in lezen, schrijven,
praten en begrijpen. De Home-staf
heeft ervoor gezorgd dat Pooja speciaal
onderwijs kan volgen. Bovendien hebben
zij ontdekt dat Pooja heel goed is in
sport, m.n. hard lopen. Deze zomer
heeft zij als lid van het Indiase nationale
team, mogen deelnemen aan de Special
Olympics World Games in Los Angeles.

Het totale deelnemersveld bestond uit
6.500 verstandelijk beperkte kinderen
uit 177 landen. Pooja won daarbij
1 gouden en 2 zilveren medailles. Bij
terugkeer in India is zij bekroond met
een geldprijs en certiﬁcaat van Delhi’s
Chief Minister. Dit succes heeft de
belangstelling voor de Rainbow Homes
gewekt van de hoofdsponsor van de
Games, Google. Pooja is in Gurgaon door
het bedrijf ontvangen en binnenkort
vindt er een bezoek aan het Kilkari Home
plaats.
Dit alles laat zien dat ook de ‘differently
abled’ Rainbows met individuele
aandacht en zorg ver kunnen komen. <

Motivators: Hier doen we het
voor!
Zo’n 4 à 5 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 sprekend
voorbeeld van deze ‘motivators’.
Pooja
In het Kilkari Rainbow Home in Delhi
woont Pooja. Zij heeft helaas een

Ten slotte
Op de drempel van het nieuwe jaar, willen
wij iedereen bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen en de samenwerking. Wij wensen iedereen ﬁjne

feestdagen toe en alvast een heel goed
2016, waarin we samen weer aan veel
straatmeisjes in India een nieuwe
toekomst willen en kunnen geven.
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