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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.

Bloemlezing van de Rainbow
Homes

In mei waren wij –Veronika en Loes -
weer in India. De Rainbow meisjes
waren opgelucht dat de proef -
werken en examens achter de rug
waren. Zij waren volop aan het
genieten van de zomerkampen en
activiteiten, die de stafteams voor
ze organiseerden in de vakantie -
periode. In vele lieve, enthousiaste,
ambitieuze en sportieve verhalen
blikten ze met ons terug op een
enerverend en vaak geslaagd
schooljaar. Hier volgt een bloem -
lezing van de vele activiteiten,
ontwikkelingen en prestaties van 
de ca. 2.800 meisjes in onze 31
Rainbow Homes in 8 Indiase steden.

Kolkata: Outreach
De Loreto zusters hebben de afgelopen

tijd veel gedaan om de Rainbow Homes

beter te integreren in de lokale gemeen -

schap. Enerzijds door zelf meer naar

buiten te treden, anderzijds door

buitenstaanders meer te betrekken in

het leven van de meisjes. Zo hebben de

Rainbow meisjes meegedaan in ver schil -

lende bewustwordings activiteiten,

waaronder in februari in de ‘One billion

rising’ campagne. Deze wereldwijde

campagne om geweld tegen vrouwen 

te stoppen, voert dit jaar het thema

‘solidariteit tegen de uitbuiting van

vrouwen’. Dit sluit nauw aan bij de

achtergrond van veel van de Rainbow

meisjes. 

De lokale organisatie ‘Paint our world’

heeft in de Kolkata Homes een dans -

beweging-therapie verzorgd. De meisjes

beleefden veel plezier aan het leren 

van de dansen, waarbij onbewust hun

zelfvertrouwen werd versterkt. Ook de

contacten met het lokale bedrijfsleven

zijn versterkt. Een groep vrijwilligers van

Asian Paints (het 4e veredrijf van Azië)

bezocht het Loreto House Rainbow
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Home en doneerde daarbij ca. € 1.300

voor benodigdheden voor het Home en

de meisjes. Bijzonder was het initiatief

van vrijwilligers van Cognizant (IT, consul -

tancy). Zij namen een hele middag de

verantwoordelijkheid op zich voor alle

meisjes, zodat de stafleden van de Homes

en het state team konden genieten van

een gezellige picknick. Al deze initiatieven

leveren een vergroot draagvlak, (finan -

ciële) steun en toe komst mogelijkheden

voor de Rainbow meisjes op.

Delhi: Sport
In Delhi was er de afgelopen periode

volop aandacht voor sport. Ishika uit het

Kushi Rainbow Home won een gouden

medaille bij het atletiektoernooi van de

prestigieuze St. Mary School. Manisha,

een ‘special child’ uit hetzelfde Home,

nam deel aan het basketbaltoernooi van

de nationale Speciale Olympische Spelen

in Chennai en won een zilveren medaille.

Ook waren er voor de Rainbows 2 zilve -

ren en 2 bronzen medailles in de inter-

statelijke karate competitie. Daarnaast

organiseerde het sportevenementen -

bedrijf Volano een sportdag voor alle

Rainbow meisjes in Delhi. 

De Delhi Homes waren de eerste met het

opzetten van bibliotheekjes, op initiatief

van een Indiaas echtpaar. Momenteel

worden deze gedigitaliseerd. De meisjes

vinden het geweldig om met de com -

puter te werken en zijn blij met deze

nieuwe leer- en leesmogelijkheid. Verder

was er erg goed nieuws voor Pooja, een

‘differently abled’ autistisch meisje van 26

jaar. Met steun van een lokale sponsor is

zij begonnen aan een beroeps opleiding

voor kleermaakster. Hopelijk kan ook zij in

de toekomst een baan vinden en een

zelfstandiger leven opbouwen!

Hyderabad: Filmster
Het nieuws in Hyderabad draaide dit keer

volledig om de bioscoopfilm ‘Poorna’,

waarin S. Mariya uit het Musheerabad
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Bewustwordingscampagne Loreto Rainbow Homes

Pooja wordt opgeleid tot kleermaakster

Bangalore: Uitblinkers
In Bangalore werden – evenals in de

andere steden – geweldige school -

resultaten geboekt. Divya uit het Need

Base India Rainbow Home was de beste

van alle 118 eindexamenkandidaten 

van haar school. Zij heeft haar ‘VMBO-t’

diploma nu op zak en gaat door op de

‘HAVO’. In de Rainbow Homes krijgen alle

meisjes intensieve huiswerkbegeleiding

van de stafleden en vrijwilligers. Bij eind -

examenkandidaten wordt ook aandacht

besteed aan zelfvertrouwen, concen -

tratie en examendruk. Hierdoor slagen 

de meeste meisjes en scoren zij vaak

hoger dan het gemiddelde in hun klas.

Rainbow Home een rol speelt. De film

vertelt het waargebeurde verhaal van

Poorna Malavarth uit de deelstaat

Telangana, een meisje van de oorspron -

ke lijke Indische Adivasi-stam. In mei 2014

beklom zij als 13-jarige de Mount Everest

en was daarmee de jongste in de geschie -

denis die de top heeft bereikt. Mariya

speelt in de film Poorna’s oudere zus.

Mariya leefde met haar moeder op straat

en moest bedelen voor hun bestaan,

voordat zij in 2014 op 13-jarige leeftijd

werd gevonden door de social mobilizer

van het Rainbow Home. Na een bridge -

course, werd zij toegelaten tot de

openbare Musheerabad school. 

Ze leert goed en houdt daarnaast van

sport en creatieve activiteiten zoals

dans, muziek en toneel. In 2015 deed 

ze mee aan een talentenshow, waar ze

werd ontdekt en een aanbieding kreeg

voor de rol in Poorna. 

De hele Rainbow familie heeft mee

kunnen genieten van Mariya’s succes.

Alle Rainbow meisjes in alle 8 steden zijn

de afgelopen periode gratis naar de film

geweest. Voor de meeste meisjes was

dit een nieuwe ervaring. Natuurlijk was

de film indrukwekkend. Maar andere

dingen, zoals het nemen van de roltrap 

in de bioscoop, waren net zo’n groot

avontuur waarover nog lang zal worden

nagepraat!



De Azim Premji Universiteit (Premji is de

oprichter van IT-bedrijf Wipro en wordt

wel de Indiase Bill Gates genoemd) heeft

voor de leraressen van de Bangalore

Homes een speciale training verzorgd in

wiskunde en speciale onderwijstech nie ken

voor kinderen met een leerachterstand.

Ook de partners in Bangalore onder -

houden nauwe contacten met de lokale

gemeenschap. Deze komen vaak goed

van pas o.a. om praktische pro blemen in

een Home op te lossen. Zo had het Bosco

Rainbow Home een langdurig water -

probleem dat met de hulp van een lokale

sponsor is opgelost. Het Home heeft nu

een eigen bron en een waterzuiverings -

installatie. Het is vervelend dat de

over heid vaak te traag opereert, maar

mooi om te zien dat de lokale gemeen -

schap onze Homes een warm hart toe

draagt en graag wil bijspringen.

Chennai: Ouderrol
In Chennai zagen het state team en de

partners zich de afgelopen periode

genoodzaakt extra aandacht te beste -

den aan de ouders van de meisjes. Er

deed zich namelijk een toenemend

aantal gevallen voor waar de ouders van

plan waren de meisjes op jonge leeftijd

uit te huwelijken. Uiteraard is dit iets

waar onze organisatie zeer alert op is. 

De ouders/verzorgers van de meest

kwetsbare meisjes zijn door het team

meegenomen op een training over

‘positive parenting skills’ in Coimbatore.

Ver weg van hun eigen pijnlijke en zware

werkelijkheid, zijn de ouders onderwezen

in de straaarheid van kind-huwelijken,

het belang van onderwijs voor meisjes en

de positieve rol die zij als ouder/verzorger

kunnen spelen om hun dochter optimaal

te laten bouwen aan een onaankelijke

toekomst door een langdurig verblijf in

een Rainbow Home. Het team heeft er

vertrouwen in dat de boodschap duidelijk

is aangekomen en zal deze blijven her -

halen tijdens de maandelijkse ouder-

 bijeenkomsten in de Homes.

Ook in de Chennai Homes werden de

afgelopen maanden verschillende bezoe -

kers verwelkomd, waaronder de CEO van

IT-bedrijf Hexaware Tech nologies en

lokale politici. Deze laatsten hebben

beloofd zich in te zetten voor uitbreiding

van de gebouwen van de 2 Rainbow

Homes. Een groep vrijwilligers van

Bhoomi (het kadaster in India) heeft de

Chennai meisjes een onvergetelijke dag

bezorgd door een metro-trip voor ze te

organiseren.

Patna: Overheid
In Patna is de samenwerking met de

lokale overheid zeer hecht. Rainbow

Foundation India wordt beschouwd als

een voorbeeld NGO en de autoriteiten

hebben belangstelling  om het Rainbow

Home model ook in andere delen van 

de staat Bihar uit te rollen. Begin 2017

werd gezamenlijk de nationale dag 

van het ‘girl child’ gevierd, waarbij 

hooggeplaatste ambtenaren en Unicef

vertegen woor digers informatie deelden

over de verschillende ondersteunings -

program ma’s voor kwetsbare meisjes 

als de Rainbows. Er waren verschillende

stands, waarbij o.a. het onderwijs -

ministerie carrière-adviezen gaf en het

gezond heids ministerie lengte en gewicht

van de kinderen opnam voor de bere ke -

ning van het BMI.
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Viering van de Nationale Dag van het 'girl child' in Patna



Ook wordt er in Patna volop samen -

gewerkt met andere NGO’s en maat-

schappelijke organisaties. Zo hebben 30

Rainbow meisjes een cursus mondeling

Engels kunnen doen bij het Inlingua

talencentrum. 

Ten slotte een vrolijk nieuwtje over een

bijzondere bijbaan van een Patna

Rainbow: Kajal speelt in de horrorfilm

‘The Reset’ … waarin ze de rol vertolkt

van geest (☺).

Pune: Vliegwiel
In Pune wordt door de stafteams hard

gewerkt aan de opbouw van de

nieuwste Rainbow Homes. Geleidelijk

wordt het aantal kinderen en stafleden

uitgebreid. Sisters committees 

worden opgezet, waarin de 

oudere meisjes zorgen voor de 

kleintjes en zij zich gebor gen 

weten in een kleinschalig verband.

Samen met externe profes sionals 

en vrijwilligers van omliggende 

zijn zo enthousiast dat zij Rainbow

Foundation India hebben gevraagd om

16 nieuwe homes op te zetten in de

stad, naast onze Rainbow Homes. 

Alle Pune Homes en de benodigde (RFI)

organisatie worden volledig met lokale

overheids- en corporate fondsen

gefinancierd en budgetten voor dit jaar

zijn al gereserveerd. De komende weken

zal de samenwerking tussen RFI, over -

heid, corporate sponsor Bajaj en de part -

ners die de Homes gaan runnen verder

worden uitgewerkt. Naar verwach ting

zullen voor het eind van het jaar de

eerste homes worden geopend. Hiermee

wordt een belangrijke stap gezet in het

creëren van het vliegwieleffect zoals we

dat in onze lange termijnstrategie voor

ogen hebben. Het illustreert de kracht en

het potentieel van ons schaalbare

franchisemodel. <
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Dromen worden werkelijkheid

bedrijven worden de meisjes 

bijgespijkerd in hun kennis. 

Tevens wordt veel tijd besteed 

aan sport, creatieve activiteiten, 

dans en theater. Hierin kunnen de

meisjes hun gevoelens en emoties 

kwijt, wat helpt bij de verwerking 

van hun traumatische ervaringen op

straat. Begin dit jaar heb ben 18 

Rainbow meisjes deel ge nomen aan 

het “Speel het Spel” initiatief van de

Indiase overheid, wat meisjesvoetbal wil

stimuleren om genderstereotypen in

sport te doorbreken en zelfvertrouwen

bij de meisjes beoogt te ontwikkelen. 

De State Council of Educational Research

and Training (SCERT) heeft onlangs de

Pune Rainbow Homes bezocht om te

bekijken of de Rainbow kennis en

ervaring kan worden opgenomen in het

curriculum over straatkinderproblematiek.

Dit past in de bredere belangstelling 

die de lokale overheid heeft voor het

Rainbow Home model. De autoriteiten



Kleine meisjes
worden groot

Net als bij onze eigen kinderen, 
zien we ineens hoe snel het alle -
maal gaat met de oudere Rainbow
meisjes. Zij hebben steeds duide-
lijker voor ogen hoe hun leven
buiten het Rainbow Home eruit 
gaat zien, wat ze willen en welke
stappen daarvoor nodig zijn. 

Na de kick-off met driedaagse workshops

voor oudere meisjes afgelopen najaar,

zijn belangrijke stappen gezet in de

Rainbow Homes. De organisatie wordt

verder klaargestoomd om de komende

jaren honderden meisjes de grote stap

buiten de Rainbow Homes te laten

zetten. Zo is in alle steden een Manager

Futures benoemd, die de implementatie

gaat begeleiden. In elk home is een

staflid aangewezen als aanspreekpunt

voor de oudere meisjes, die ze gaat

ondersteunen bij hun individuele

carrièreplanning. 

Opleidings- en banenbeurzen
De individuele ontwikkelingsplannen

voor de meisjes ouder dan 18 zijn klaar.

De uitgebreide mapping exercitie, waarin

alle mogelijke opleidingen en werkopties

in kaart zijn gebracht, is in alle steden

afgerond. De uitkomsten daarvan zijn

gedeeld met de stafteams en de meisjes.

In Hyderabad zijn in samenwerking met

Sahridaya Foundation carrière-advies

sessies gehouden voor 100 meisjes. In

Delhi en Kolkata is voor 170 meisjes een

speciale opleidings- en banenbeurs

georganiseerd met diverse thematische

stands zoals onderwijs, gezondheidszorg,

modeontwerp, hospitality en retail. Deze

werden bemand door een persoon die in

deze sector werkzaam is, zodat de

onder werpen goed tot leven werden

gebracht. De meisjes hebben aan de

hand van hun persoonlijk ontwikkelings -

plan een top drie samengesteld van

passende opleidings- en werkopties. <
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Een opleidings- en banenbeurs



Head Held High training voor
‘challenging’ meisjes
In Patna is een speciale training gestart

voor 28 meisjes met leerproblemen. Het

is een training van een half jaar, die

gegeven wordt door ‘Head Held High’,

een organisatie uit Bangalore. De

training is met name gericht op het

vergroten van het zelfvertrouwen,

Engelse taal en presentatie. De eerste

resultaten zijn indrukwekkend. Een

meisje dat een paar weken geleden nog

amper Engels sprak en niet voor een

groep durfde te spreken, staat vol

zelfvertrouwen en duidelijk articulerend

in het Engels een verhaal te vertellen

voor de hele groep. 
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Head Held High training

Aloka, 22 jaar, uit het Loreto
Sealdah Rainbow Home in Kolkata

Zij wil gymnastiekleraar worden en

samen met andere meisjes in groeps -

verband gaan wonen. Aloka volgt nu

een opleiding tot gecertificeerde

fitnesstrainer. Hiermee wil ze een

parttime baan zoeken, om zo in haar

levensonderhoud te kunnen voorzien

en haar opleiding tot gymnastiekleraar

te kunnen starten. 

Sony, 17 jaar, woonde 8 jaar in het
Balatejassu Rainbow Home in
Hyderabad

Zij is medisch assistent in een

ziekenhuis en verdient ca. € 100 per

maand. Vanaf haar 18e kan ze verder

groeien naar een andere baan binnen

het ziekenhuis. Voor haar verjaardag

kreeg ze van haar collega’s een mobiele

telefoon.

Krishnaveni, 18 jaar, uit het
Balatejassu Rainbow Home in
Hyderabad

Zij wist na de afronding van haar

basisopleiding niet wat ze wilde doen.

Na een uitgebreid carrière-advies wil ze

nu politieagent worden. Hiervoor is ze

gestart met een vervolgopleiding

sociale wetenschappen. 



Zomerkampen gericht op oudere
meisjes
Dit jaar worden tijdens de zomerkampen

speciale activiteiten georganiseerd voor

de oudere meisjes, die aansluiten op hun

behoeftes. Zo zijn er lessen in mondeling

Engels en computervaardigheden,

bedrijfsbezoeken, bezoeken aan

onderwijsinstellingen en speciale life

skills programma’s met thema’s zoals

leiderschap, zelfvertrouwen, financieel

management en planning.

Oudere meisjes toegelaten tot
gerenommeerde colleges
Rainbow Foundation India heeft goede

afspraken kunnen maken voor de 

toe lating van Rainbow meisjes tot

gerenom meerde colleges in Bangalore,

Kolkata en Chennai. Deze colleges heb -

ben ook een hostel, waarin de meisjes

kunnen ver blijven, en zij geven een

garantie op plaatsing in een baan. 

Zo gaan 5 getalenteerde meisjes uit

Kolkata en 5 uit Hyderabad naar het 

St. Aloysius College in Bangalore. 

De meisjes zonder ouders krijgen

voorrang. Het is een mooie kans voor 

de meisjes om deze exposure te krijgen

met uitzicht op een goede baan. Dit laatste is nog vrij nieuw. De eerste

groep van 8 meisjes woont inmiddels

zelfstandig onder begeleiding van een

volwassene in Delhi. De ervaringen 

zullen worden gebruikt om het concept

te verbeteren en ook in andere steden 

in te voeren. <

Wonen in groepsverband gestart 
in Delhi
Ook zijn weer stappen gezet met het

vinden van huisvesting voor de oudere

meisjes buiten de Rainbow Homes. 

De meisjes hebben, aankelijk van hun

individuele situatie, de volgende opties:

Hereniging met familie of wonen in 

een hostel of in groepsverband. 
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Rehana Khatoon, 18 jaar, uit het
Loreto Bowbazar Rainbow Home in
Kolkata

Gaat in Bangalore studeren voor

Bachelor in Social Work. Zij hoopt met

een parttime winkelbaan haar opleiding

te bekostigen.

Life skills workshop


