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Rainbow meisjes
stralen
Ieder jaar bezoeken wij alle 31
Rainbow Homes in 8 steden één
of meerdere keren. En telkens
worden wij opnieuw geraakt door
de positieve ontwikkelingen en de
tomeloze energie van de Rainbow
meisjes. Hun uitstraling bevestigt
voor ons, buiten alle officiële
rapportages om, hoe waardevol
het is dat de Homes bestaan.
Prestaties
Er zijn talrijke mooie voorbeelden van
grote en kleinere prestaties van de
Rainbow meisjes. Hier volgen een paar
hoogtepunten van ons afgelopen
bezoek:
Asha uit het VEDS Rainbow Home in
Bangalore, is de eerste uit het Home met
een baan. Ze werkt bij Vodafone en
verdient ca. € 215 per maand. Met haar

salaris betaalt ze de huur van het huisje,
waar ze samen met haar moeder en
broer woont.
Razia, 15 jaar, uit het Falaknuma
Rainbow Home in Hyderabad, gaat
sinds kort naar een reguliere school.
Eerder bezocht ze een school voor
moeilijk lerende kinderen. Ze heeft een
heel zwaar verleden, waarin zij werd
vastgeketend aan een muur terwijl haar
moeder aan het werk was. Tijdens ons
bezoek droeg ze vol zelfvertrouwen een
gedicht voor. De Home staf glunderde
van trots!
Rakhi Kumari van het Safeenah Rainbow
Home in Patna, won de eerste prijs in
de categorie tot en met 11 jaar van
het nationaal kampioenschap karate.
Kirti van het VEDS Rainbow Home nam
met duizenden mensen deel aan de 5 km
loop in Bangalore. Zij behaalde de eerste
plaats en werd uitgebreid in de
schijnwerpers gezet.
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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Een prestatie op een heel ander vlak
werd geleverd door een social mobilizer
in Kolkata. Tijdens een bezoek aan een
meisje dat was teruggekeerd naar haar
familie, bleek dat zij door haar moeder
werd gedwongen als housemaid te
werken bij een welgestelde familie.
De social mobilizer heeft het meisje
persoonlijk bevrijd. Inmiddels woont zij
weer veilig in het Loreto Elliot Road
Rainbow Home. <

Rainbow Homes Chennai
hersteld van overstromingen
De Homes in Chennai zijn goed
hersteld van de overstromingen van
eind vorig jaar. De infrastructurele
herstelwerkzaamheden die zijn
verricht, zijn grotendeels betaald
door de overheid.
Inmiddels is het gewone leven in de
Homes weer helemaal teruggekeerd.
Het was een buitengewoon ingrijpende

Rainbow Magazine
gelanceerd
Op 14 november, de dag van de
rechten van het kind in India,
verscheen de eerste editie van
Rainbow Sathi (Special friend of
Rainbow), een magazine voor en
door de Rainbow meisjes.

ervaring voor zowel de meisjes als de
staf van de Homes. Drie dagen was er
geen toegang mogelijk tot de Homes,
waar alleen de residentiële staf
aanwezig was. Telefoons werkten niet.
Er was geen schoon water, toiletten
konden niet worden gebruikt. Kleding,
bedden, kasten, alles was nat. De scholen
bleven 49 dagen dicht. De meisjes van
het ARUN Home hebben 15 dagen in het
Aman Maiyam Home gelogeerd. Het
plaatselijke Rainbow team heeft hier
geweldig werk verricht en er alles aan

Ieder Home heeft inmiddels een
‘journalist’ aangewezen onder de
meisjes. Het is de bedoeling om eens
per kwartaal een leuk magazine uit te
brengen met allerlei verhalen,
opiniestukken, gedichten en tekeningen
van de meisjes zelf. Hiermee krijgen zij
een podium voor het uiten van hun
talenten en ideeën. <

gedaan om de meisjes een zo veilig
mogelijke omgeving te bieden. Geen
enkel meisje is ziek geworden: Een
bijzondere prestatie in deze moeilijke
omstandigheden. Ook is er alles aan
gedaan om te achterhalen hoe het was
gesteld met de ouders van de meisjes.
Er is ruimschoots hulp ontvangen
vanuit de lokale gemeenschap en
vanuit Rainbow Foundation India in
Hyderabad. <
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Oudere meisjes voorbereid
om uit te vliegen
De stap naar buiten is eng en
onbekend
Wat ga ik doen als ik klaar ben met mijn
opleiding? Hoe vind ik een baan? Waar ga

ik wonen? Wie helpt mij als ik het moeilijk
heb? Mag ik nog wel terugkomen in
het Rainbow Home? Dat zijn vragen en
zorgen die de oudere meisjes hebben
over hoe hun toekomst er na de Rainbow
Homes uit zal zien. De stap naar een
onafhankelijk leven is onbekend en

spannend. Op dit moment worden
ca. 500 meisjes boven de 16 jaar
zorgvuldig voorbereid op een zelfstandig
leven buiten het Rainbow Home.
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Youth camps
Onder de bezielende leiding van
het Rainbow Foundation India team en
Harsh Mander, één van de grondleggers
van het Rainbow Homes programma,
heeft een groot deel van de oudere
meisjes deelgenomen aan één van de
twee youth camps die in het najaar
werden georganiseerd.

Tijdens deze kampen lag de nadruk
vooral op het geven van vertrouwen en
het helpen van de meisjes bij de
ontwikkeling van een eerste
toekomstperspectief. “Helping the girls
to take that step to go into transition.”
In een groene omgeving in de natuur
leerden de meisjes niet alleen na te
denken over hun droom en welke
stappen nodig zijn om die te realiseren,
maar ook over hoe zij in bredere zin een
bijdrage kunnen leveren aan de Indiase
samenleving.

“It was a wonderful journey together
with our children, of love, of pain recalled,
of thinking of goodness, of dreams and
plans. It reaffirmed to all of us the
value of our common enterprises with
our children all these years, and renewed
our commitment to each of them as they
grow into adults.”
Harsh Mander

Harsh Mander

Groepsdiscussies

Anu spreekt oudere meisjes toe
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Concrete stappen
In de steden wordt op dit moment hard
gewerkt aan de verdere implementatie
van het beleid ten aanzien van oudere
meisjes.
Zo zullen in Bangalore de meisjes een
driedaags programma volgen, om te
komen tot hun persoonlijk
ontwikkelingsplan. In Kolkata is een
follow-up actieplan opgesteld, waarbij
meisjes zowel individueel als in groepen
worden geholpen bij het bepalen van hun
doel. Daarbij wordt onder andere

samengewerkt met een externe career
counsellor. Er wordt per meisje in kaart
gebracht welke praktische en concrete
stappen nodig zijn, zoals training en
opleiding, verschillende woon-opties en
het aanvragen van geboorte- en
identiteitsbewijzen.
Manager Futures
Het nationale team van Rainbow
Foundation India is versterkt met een
Manager Futures, die de state offices
ondersteunt bij de implementatie.

Zij heeft een uitgebreid format
ontwikkeld, waarmee per stad in kaart
wordt gebracht welke opleidingsmogelijkheden er zijn voor de oudere
meisjes, inclusief toelatingseisen,
beurzen, residentieel verblijf en kosten.
De Manager Futures werkt op nationaal
niveau ook aan het opzetten van samenwerkingsverbanden met opleidings- en
trainingsinstellingen. <

De droom van Amritha
Oudere meisjesbeleid in
actie
Amritha wil registeraccountant worden.
Ze gaat nu eerst op zoek naar een
parttime baan in de boekhouding of
data-entry. Gelijktijdig gaat ze haar
opleiding doen. Haar hobby’s zijn
schilderen en schrijven.
Amritha wil zelf ook graag meisjes
begeleiden bij het maken van hun
toekomstplannen. Als ze later
getrouwd is, wil zij een kind adopteren.
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RFI Bestuurslid ontvangt
‘Aziatische Nobelprijs’
Eind augustus ontving Wilson
Bezwada, bestuurslid van Rainbow
Foundation India, de prestigieuze
Ramon Magsaysay Award. Deze prijs
–vernoemd naar een Filipijnse oudpresident en ook wel de ‘Aziatische
Nobelprijs’ genoemd- wordt sinds
1957 jaarlijks toegekend aan
personen of groepen die een
uitzonderlijke bijdrage leveren aan
ontwikkelingsvraagstukken.
Wilson kreeg de prijs toegekend voor
zijn jarenlange toegewijde campagne
voor de uitbanning van manual
scavenging, i.e. mensonterend werk
waarbij ‘onaanraakbaren’ handmatig
menselijke uitwerpselen opruimen uit
openbare latrines en publieke ruimtes.
Zijn vasthoudendheid, professionaliteit
en kwaliteit om uiteenlopende
stakeholders met elkaar te verbinden,
maken hem tot een rolmodel voor velen.

Wilson Bezwada (links) met 2 andere laureaten
Naast Wilson Bezwada ontving eerder
ook RFI Bestuursvoorzitter Shanta Sinha
deze Award (2003). Wij zijn blij dat deze
vooraanstaande Indiase experts hun
kennis, ervaring en netwerk willen

Ontwikkelingen
Partnership Foundation
Raad van Toezicht
Na 5,5 jaar actieve betrokkenheid bij
Partnership Foundation, heeft Wieteke
Beernink afgelopen oktober haar
lidmaatschap van de Raad van Toezicht
neergelegd. Als Voorzitter van de Raad
van Toezicht (2011-2015) heeft zij een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
transitie van onze organisatie, zowel in
Nederland als India. Met de oprichting
van Rainbow Foundation India in 2014
werd een bepalende stap gezet om het

Rainbow Homes programma lokaal
verder te ontwikkelen en op te
schalen. Wij danken haar voor haar
enorme inzet en persoonlijk
commitment. <

inzetten voor de verdere ontwikkeling en
opschaling van het Rainbow Homes
programma. <
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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’.
Saritha

In 2011 vond de social mobilizer van een
Rainbow Home in Hyderabad de kinderen
op straat. Na meerdere gesprekken met
haar moeder, mocht Saritha mee naar het
Home. Aanvankelijk miste ze haar moeder
heel erg en zat ze vaak te huilen. Maar
door de liefdevolle aandacht van de
stafleden, raakte ze geleidelijk gewend
aan haar nieuwe thuis. Stap voor stap
kreeg ze meer verantwoordelijkheid.
Eerst als leider van haar sister committee
en daarna binnen verschillende andere
comités in het Home. Ze nam steeds
meer initiatieven en ontwikkelde hechte
vriendschappen met haar Rainbow
zusjes.

Bangalore terecht kwam. Haar
rechteroog was zwaar beschadigd en
ze was vrijwel blind. Met hulp van een
sponsor kreeg ze in 2013 een kunstoog.
Sindsdien is haar zelfvertrouwen met
sprongen toegenomen: Ze voelt zich
sterk en mooi. Ze houdt van sport en
muziek en kan het goed vinden met de
andere meisjes. Haar schoolprestaties
waren wel zwak, het eindexamen van
10th Standard heeft ze niet gehaald.
Maar Mangala volgt nu een
beroepsopleiding van 6 maanden, waarin
ze Engels, computer en sociale
vaardigheden leert. Het trainingsteam
bemiddelt ook bij het vinden van een

In 2013 haalde Saritha haar eindexamen
van 10th Standard met een score van
76%. Dat leverde haar een ‘plaats van
verdienste’ op in een college in
Hyderabad. De eerste twee jaar in
college gingen erg goed en inmiddels
zit zij alweer in haar laatste jaar. Niet
alleen de Rainbow staf, maar ook de
college-directeur en medestudenten
zijn enorm trots op haar!

eerste baan. Mangala heeft intussen
al kennis gemaakt met het bedrijf, waar
ze na afloop van de training kan gaan
werken.
Zij heeft ook meegedaan aan het youth
camp. Meteen daarna heeft ze hierover
vol enthousiasme een workshop
gegeven aan de meisjes in haar Home.
Ze wil samen met andere Rainbow
meisjes in een groep wonen. Haar plan is
om van haar eerste salaris een mobiele
telefoon te kopen, zodat ze in contact
kan blijven met het Home en muziek kan
luisteren. Zo heeft nu ook Mangala een
duidelijk plan om haar droom voor de
toekomst te verwezenlijken.<

Mangala

Saritha werd geboren in een dorpje in
de staat Telangana. Haar vader overleed
toen zij 5 jaar was. Het lukte haar
moeder niet de eindjes aan elkaar te
knopen en voor Saritha en haar andere
kinderen te zorgen. In de hoop op een
beter leven, vertrokken ze uit het dorp
naar Hyderabad. Maar als kasteloze
migrant, kwam haar moeder nauwelijks
aan werk. Overdag waren Saritha en
haar broertjes en zusjes op zichzelf
aangewezen, terwijl hun moeder op
zoek ging naar een baantje. Op straat
was er voor de kleintjes geen enkele
bescherming. Zij hadden nauwelijks
te eten en gingen niet naar school.

Mangala, 18 jaar, werd al als jong meisje
wees. Zij verkocht kranten op straat,
voordat ze in het Rainbow Home in
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Ten slotte
Op de drempel van het nieuwe jaar, willen wij iedereen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de
samenwerking. Wij wensen jullie fijne feestdagen toe en alvast een heel goed 2017, waarin we samen weer
aan veel straatmeisjes in India een nieuwe toekomst kunnen geven.

www.partnershipfoundation.nl

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