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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.

Welverdiende zomervakantie
voor de Rainbows

Eind april begon voor de Rainbow
meisjes de zomervakantie, na een
druk en bewogen schooljaar. 
Een jaar dat vele mooie momenten
kende en dat werd afgesloten met
diploma’s, certificaten, medailles 
en eervolle vermeldingen. Ook een
jaar waarin voeding, gezondheid 
en life skills extra aandacht kregen
in de Homes.

Topprestaties
De meeste Rainbow meisjes hebben 

het jaar afgesloten met mooie school -

resultaten. In veel Homes kon de vlag 

uit voor meisjes die het eindexamen van

10th Standard (vergelijkbaar met het

Nederlandse VMBO-t diploma) hadden

gehaald. In de spannende examen -

periode werden zij intensief begeleid

door de Home-staf en vrijwilligers, onder

andere van het Tata Institute of Social
Sciences. Hoe groot de ambitie van de

meisjes is, blijkt uit de lange lijst eervolle

vermeldingen. Zo werd bijvoorbeeld

Sahitya, een 15-jarig Rainbow meisje 

uit Hyderabad, door de particuliere

organisatie Sai Vidyalaya uitgeroepen 

tot beste leerling van de hele regio 

op basis van studie, gedrag en buiten -

schoolse activiteiten. Kavita Rajpal van

het Kilkari Home in Delhi ontving een

certificaat en medaille als beste leerling

van de 5e klas van haar school. 

Ook op sportief gebied waren er

successen. Drie meisjes van het 

Loreto Elliot Road Rainbow Home zijn

geselecteerd voor deelname aan de

Karate Kampioenschappen van de

deelstaat West-Bengalen. Priyanka, 

één van de oudere meisjes van het APSA

Rainbow Home in Hyderabad, heeft 

de 1e prijs gewonnen bij de Nationale

Kampioenschappen Worstelen. Haar
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succes leidde tot veel media-aandacht.

Zij is een rolmodel voor de andere

meisjes, die meegenieten van haar

sportieve prestaties en meer

belangstelling krijgen voor sport. 

Voeding en gezondheid
In de Rainbow Homes wordt ruime

aandacht besteed aan de lichamelijke

conditie en ontwikkeling van de meisjes.

Sport en beweging zijn daarbij erg

belangrijk. Daarnaast wordt er goed gelet

op de voeding, met speciale aandacht

voor meisjes met gewichtsproblemen

(onder/overgewicht), zieken en meisjes in

de puberteit. De staf geeft voorlichting

over het belang van gezonde voeding,

vitamines en mineralen ter voorkoming

van ziektes. Het onderwerp wordt 

vooral ook op een leuke manier gebracht:

Zo mogen de meisjes meebeslissen over

het maandmenu en mogen de leden van

het voedselcomité soms mee naar de

markt om inkopen te doen. In de

afgelopen zeer hete periode (in sommige

steden werd het wel 50 graden!) kregen

de meisjes eten en drinken dat de

lichaams temperatuur enigszins stabili -

seert, zoals karnemelk, komkommer,

vruchtensappen en watermeloen. Maar

uiteraard verwennen de huismoeders de

meisjes ook wel eens met hun favoriete

snack!

Life skills
In de zomervakantie is een uitgebreid

programma georganiseerd voor de

meisjes, met sport, spel, cultuur, en

life skills trainingen. Life skills zijn

vaardigheden die de meisjes nodig

hebben in het dagelijks leven en

interactie met anderen in het Rainbow

Home, maar ook daarbuiten. Voor iedere

leeftijdsgroep was er een specifiek

programma. Met de jongere meisjes werd

gesproken over ‘hun Home’, ‘I-ME-MY’, en

gezondheid en hygiëne. Het programma

voor de oudere meisjes ging onder meer
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over zelfdiscipline, leiderschap, (on)recht

en gendergelijkheid. De afgelopen weken

hebben zij musea, tempels en historische

plekken bezocht en films over relevante

onderwerpen bekeken. Meisjes uit de

Delhi Homes hebben een serie work -

shops gevolgd van Art Reach India, over

verschillende kunstvormen en expressie.

Vervolgens mochten ze zelf aan de slag

en vormden hun creaties een inspi reren -

de tentoonstelling.

In Kolkata volgden de meisjes bij het

Loreto Convent Entally Social Training

Center cursussen ter voorbereiding op

laagdrempelige baantjes zoals borduren,

naaien, glasbewerking en schoonheids -

specialist. In Hyderabad zijn de oudere

meisjes op bezoek geweest bij Vijaya

Dairy, een zuivelbedrijf, waar zij hebben

geleerd over productieprocessen en

carrière-opties in deze industrie. 

De stafleden zien een duidelijke

verandering bij de meisjes als gevolg 

van al deze trainingen en activiteiten. 

De meisjes tonen grotere betrokkenheid

bij groepsdiscussies en activiteiten, 

hun zelfvertrouwen is versterkt en hun

communicatie en vermogen tot luisteren

en samenwerken zijn zichtbaar verbeterd.

De life skills activiteiten vormen dan 

ook een belangrijke aanvulling op het

reguliere onderwijsprogramma om de

meisjes voor te bereiden op een

zelfstandige toekomst. <

“We Rajitha, Soujanya, K Mounica, B Mounica, J Gayathri, Lavanya are 

the children of APSA Rainbow Home. We recently passed 10th class and

have been provided excellent support and care during our 10th Standard

board exam preparation by all the staff and also by the volunteers from 

Tata Institute of Social Sciences. We were very weak in Maths and English.

The volunteers spent lots of time with us and made us understand and cleared

all our doubts. Today we have passed in all subjects and are ready to join

Intermediate. We thank each one of them for taking care of us.”



Kennis Rainbow Home model
steeds meer gedeeld

Het Rainbow Home model is door 
de afdeling ‘Knowledge & Policy’
van Rainbow Foundation India (RFI)
uitvoerig gedocumenteerd. In een
uitgebreide serie manuals zijn de
(kwaliteits)standaarden vastgelegd
voor de selectie van de straat -
meisjes, en de zorg en het
onderwijs voor de meisjes in de
Homes. 

Ook management aspecten van een

Rainbow Home zoals financiën,

personeel en rapportages worden

professioneel beschreven. Bovendien

worden de partners die de Homes

runnen uitvoerig door RFI getraind op 

al deze aspecten. Zo is de basis van

opvang en management voor alle

Rainbow Homes gelijk, ongeacht de

locatie of partner en is het model

repliceerbaar en schaalbaar. 

Manuals Rainbow Home model
online
Deze grote schat aan kennis over het

Rainbow Home model is sinds kort ook

toegankelijk voor organisaties buiten 

ons eigen netwerk. Dankzij de steun 

van een PF sponsor zijn alle 14 manuals
nu online beschikbaar en kunnen ook

externe organisaties gebruik maken van

deze waardevolle kennis. Door de steun

van een IT-instituut dat is verbonden

aan de Indiase overheid komt er binnen -

kort zelfs een app voor de manuals,
waardoor deze nog breder toegankelijk

worden.

Beleidsbeïnvloeding 
Afgelopen februari heeft Rainbow

Foundation India een presentatie over

het Rainbow Home model gegeven

tijdens een workshop, die was georga -

niseerd door de National Commission 
for the Protection of Child Rights. 

Samen met 26 andere NGO’s werd

tijdens deze workshop gesproken over

nieuwe standaarden en procedures 

voor de opvang van straatkinderen.

In maart heeft het RFI-team ervaringen

gedeeld met ambtenaren van lokale

overheden en civil society over sociale

integratie van gemarginaliseerde en

kwetsbare groepen, die bloot staan aan

stigmatisering, isolatie en uitsluiting.

In dezelfde maand nam het team deel

aan de 2e Internationale Conferentie 

over “Verbetering van standaarden voor

alternatieve zorg voor kinderen & jeugd:

Systemen, beleid en praktijk”, in Delhi.

Hierbij werden best practices uitge -

wisseld tussen experts uit Pakistan, 

Sri Lanka, Nepal, Afghanistan en India,

waarbij werd gesproken over wetgeving

en beleid, implementatie en praktische

informatie.

Rainbow Foundation India ontwikkelt

zich meer en meer tot een bekend en

gerespecteerd kennisinstituut voor 

de opvang van kwetsbare kinderen,

waardoor nog meer kwetsbare 

kinderen kans op een waardig bestaan

krijgen. <
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Manuals Rainbow Home model



Onderzoek
en evaluatie 

Naast het delen van kennis wordt
door het team in India voortdurend
gewerkt aan verdere verdieping en
verbreding van de kennis rondom
kwetsbare kinderen. Hiervoor
werken zij samen met gerenom -
meerde organisaties zoals Unicef,
Save the Children en DFID
(Department for International
Development) van het Verenigd
Koninkrijk, die ook de fondsen voor
een aantal onderzoeken ter
beschikking hebben gesteld. 

Onderzoek naar straatkinderen
In de afgelopen periode zijn de

levensverhalen van kinderen op straat

opgetekend, verschillende modellen 

voor de opvang van straatkinderen

onderzocht en uitvoerige onderzoeken
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naar straatkinderen gedaan in Patna 

en Hyderabad. Deze laatstgenoemde

‘surveys’ hebben meer inzicht opge leverd

over de aantallen straatkinderen per

stad, over hun (gebrek aan) onderwijs -

ervaring, en het misbruik waaraan deze

kinderen bloot staan. Zo zijn in Patna

23.000 en in Hyderabad 28.000

straatkinderen geïdentificeerd. 

Deze resultaten worden intensief

gebruikt voor de lobby bij de Indiase

overheid, om voor deze kwetsbare

kinderen (beter) beleid te ontwikkelen en

belangrijker nog, fondsen ter beschikking

te stellen. Immers, in beide steden wordt

slechts een relatief klein aantal kinderen

opgevangen en begeleid in Rainbow

Homes, 258 in 4 Homes in Patna en

1.058 in 10 Homes in Hyderabad. Deze

zouden als voorbeeld moeten dienen om

de overheid aan te zetten tot actie voor

de opvang van de andere duizenden

straatkinderen.

Evaluatie Rainbow Homes
programma door Unicef
Recentelijk is het Rainbow Homes

programma uitvoerig geëvalueerd door

Anita Kaul, voormalig hooggeplaatst

ambtenaar van de nationale en deel -

staatoverheid, met ondersteuning 

van Unicef. Het rapport geeft goede

aanknopingspunten voor verdere

verbetering van de zorg voor de meisjes.

Zo zijn bijvoorbeeld op het gebied van

voeding en gezondheid een aantal 

extra maatregelen genomen om voor 

alle meisjes een gezond en evenwichtig

voedingspatroon te realiseren. 

Het geeft vertrouwen dat de voor aan -

staande Anita Kaul de waarde van het

Rainbow Home model en de mogelijk -

heden voor grootschalige uitrol

onderstreept. <



Rainbow Foundation India 
op werkbezoek in Nederland

Van 9 tot 15 juni is het
managementteam van Rainbow
Foundation India op werkbezoek
geweest in Nederland. 

Het bestuur van Partnership Foundation

en het RFI-team hebben uitgebreid

gesproken over de implementatie van de

lange termijnstrategie. Daarnaast heeft

het team, samen met bestuursleden van

PF, sponsoren bezocht en een

persoonlijke update gegeven over de

laatste ontwikkelingen in de Rainbow

Homes. De bezoeken werden door zowel

sponsoren als het team uit India als zeer

nuttig en informatief ervaren. Het team

heeft ook een kennismakingsgesprek

gehad met de voorzitter van de Raad van

Toezicht van PF, Marten van den Berg.<

xx

Ontwikkelingen
Partnership Foundation 

Bestuur
Op 1 april is het Bestuur van PF

uitgebreid met Davinia Lamme, als

algemeen bestuurslid. Davinia is 

partner bij Larive International.

Een korte introductie van Davinia 
“Incredible India, een enorm land met

meer dan 1,2 miljard mensen, ongekende

mogelijkheden maar ook barrières en

cultuurverschillen. Ik ga voor mijn werk 

4 tot 5 keer per jaar naar India en ervaar

de grote contrasten tussen rijk en arm

van dichtbij. Als moeder van 2 kleine

kinderen besef ik maar al te goed hoe blij

wij mogen zijn met wat we in Nederland

hebben. Ik heb begin dit jaar voor het

eerst een Rainbow Home bezocht en dit

heeft me heel diep geraakt. Je voelt de

geborgenheid en warmte en ziet de

toekomstmogelijkheden die de homes de

meisjes bieden. Het programma heeft

bewezen dat het werkt en ik draag dan

ook graag mijn steentje bij aan het

verduurzamen hiervan.” <
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Motivators:
Motivators: Hier doen we het
voor!

Zo’n 3 à 4 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’.

Lilima

Lilima werd geboren in een sloppenwijk in

Zuid-Delhi. Ze komt uit een gezin met

vier kinderen, twee broers en twee

zussen. Haar jonge leven is gekenmerkt

door tragedies. Eerst verloor zij haar

Lavanya

Lavanya - 16 jaar -  heeft haar vader

verloren door een ongeval en haar

moeder pleegde zelfmoord. Ze heeft een

oudere zus en een broer. Na de dood van

haar ouders, woonde Lavanya bij haar

tante. Ze mocht niet meer naar school 

en werd gedwongen om in een

kledingwinkel te werken. Toen ze de

onderdrukking en de kwellingen van haar

tante niet langer kon verdragen, heeft ze

zich bij een politiebureau gemeld en werd

ze opgenomen in het APSA Rainbow

Home in Hyderabad. Hier kon Lavanya

haar schoolopleiding voortzetten en

heeft ze met veel steun en liefde van 

het hometeam en extra bijlessen van

vrijwilligers van het Tata Institute of
Social Science haar schooldiploma

behaald. Ze wil nu verder leren en

verpleegster worden. <

vader, gevolgd door haar moeder, die een

maand later overleed aan tuberculose.

Haar zus pleegde kort daarna zelfmoord.

Op de leeftijd van 10 jaar belandde ze op

straat en werkte ze als voddenraper.

Lilima werd geconfronteerd met alle

gruwelijkheden die een leven op straat

voor een meisje met zich mee brengt.

Toen Lilima 14 jaar was, werd ze door

een ‘tante’ in Delhi gevonden en

gedwongen om in een schoenenfabriek

te werken. Ze werd vaak geslagen en

door de zoon van de ‘tante’ verkracht.

Lilima wist te vluchten en heeft

uiteindelijk een thuis gevonden in het

Kilkari Rainbow Home in Delhi. 

Daar kreeg zij zorg, liefde, voeding en

onderwijs. Ze houdt erg van koken en

toen ze de kans kreeg om bij een

exclusief restaurant in Delhi te komen

werken, greep ze deze met beide handen

aan. In twee jaar tijd is ze opgeklommen

van hulp kok tot junior chef. “Ik ben junior

chef, hierna word ik ‘commis 3’ en daarna

chef”, zei ze en haar ogen straalden

verwachtingsvol. Haar favoriete gerecht?

Ze dacht even na. “Paddenstoelen

risotto.”

Door het goede voorbeeld van Lilima

heeft het restaurant nu een tweede

voormalig Rainbow meisje in dienst

genomen. 

www.partnershipfoundation.nl

IJsvogellaan 64, 2261 DK Leidschendam

Nederland

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

info@partnershipfoundation.nl


