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Rainbow Homes:
aanstekelijke energie en
enthousiasme
6 vluchten, 4 steden, 8 Rainbow
Homes, 1 training center, 1 aickkliniek, 1 group living, 2 netwerkmeetings, 3 sponsorbezoeken en
diverse strategische meetings met
het team in Hyderabad. Zo ziet een
week van ons – Loes en Veronika –
eruit als we de Rainbow Homes in
India bezoeken.
Het is best intensief, maar de energie
en het enthousiasme van de Rainbow
meisjes werken zo aanstekelijk dat
de moeheid gauw verdwijnt.
We hebben tijdens onze reis eind
november homes in Delhi, Patna, Kolkata
en Hyderabad bezocht. De meisjes
waren volop bezig met proefwerken
en examens waarvoor ze extra hard
moesten studeren. Maar er blijft
gelukkig altijd voldoende ruimte voor
sport en spel.
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Prijzenregen
Ook deze keer toonden de meisjes ons
weer trots de vele sportprijzen, die ze de
afgelopen maanden wonnen. Pooja van
het Kilkari Rainbow Home, die in 2015
een gouden en twee zilveren medailles
won tijdens de Special Olympics in
Los Angeles, won een iPad bij een
hardloopwedstrijd in Delhi. Monika van
het New Vision Rainbow Home in Pune
werd eerste bij de Nationale Karate
Kampioenschappen, een buitengewoon
knappe prestatie.

‘ Pooja
met iPad
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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Karatekampioen Monika,
New Vision Rainbow Home Pune

Bowbazar Rainbows winnen groepsprijs in spelcompetitie

En de meisjes van het Bowbazar Rainbow
Home ontvingen een groepsprijs bij een
spelcompetitie georganiseerd door vrijwilligers van IT dienstverlener Cognizant.

Eén van hen vertelde ons enthousiast
over haar ervaringen tijdens een training,
die onlangs door het Rainbow team in
Hyderabad werd georganiseerd.
Via allerlei interactieve oefeningen
leerde zij o.a. over open en eﬀectieve
communicatie en samenwerking.

Aandacht voor kwaliteit
zorg voor de meisjes
Het is zo mooi om te zien hoe de housemothers groeien in hun zorgrol voor de
meisjes! Deze vrouwen –meestal 3 of 4
per home- staan het dichtst bij de meisjes
en zorgen als echte moeders voor ze.

De stafteams in de homes worden
structureel bijgestaan door vrijwilligers,
die de meisjes wekelijks bijles geven.
Maar ze zijn er niet alleen voor het

serieuze werk. Ze organiseren ook
buitenschoolse activiteiten, waar de
meisjes enorm van genieten. Zo zijn
medewerkers van Deloitte een hele dag
op stap geweest met de meisjes van het
Ashritha Doodh Bowli Rainbow Home in
Hyderabad. Tijdens ons bezoek aan het
eind van de mooie dag, werden ook nog
cadeaus uitgedeeld. De kleurboeken en
potloden werden direct met veel
enthousiasme in gebruik genomen.

Links: Getrainde housemothers in Patna.
Boven: Ashritha Dood Bowli meisje
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Nieuwe wasruimtes en wc’s in Loreto House Rainbow Home
Verbeterde infrastructuur
De meisjes in het Rainbow Home van
Loreto House hebben extra wasruimtes
en wc’s gekregen, alsook een stabielere
omheining op het dak. Trots lieten ze
hun nieuwe badkamerpaleisje zien.
In het home van Loreto Bowbazar is een
overkapping gemaakt op de bovenste
verdieping. Nu kan daar ook in de regentijd
de was worden gedroogd en is er een
extra ruimte voor activiteiten. Een enorme
verbetering waar iedereen heel blij mee is.
Journalisten in de Rainbow Homes
Tijdens ons bezoek kwamen we in veel
homes ‘journalisten’ tegen, Rainbow
meisjes die voor het magazine Rainbow
Sathi (Special friend of Rainbow)
artikelen schrijven. In dit kwartaalmagazine, gelanceerd in 2016 voor en
door de Rainbow meisjes, staan allerlei
verhalen, opiniestukken, gedichten en
eigen tekeningen. Het tijdschrift biedt
ze een podium voor het uiten van hun
talenten en ideeën. Nirmala van het
Loreto Bowbazar Rainbow Home liet

ons trots haar artikel zien over gelijke
rechten voor vrouwen.

“Gender equality is my
birth righ t”

Kanchan heeft het prachtige gedicht
“Because you are there” geschreven
voor de housemothers van haar home.

Nirmala

Because you are there
I know things better
And I have stopped worrying
About what will happen later
You build my thoughts
Set my imaginations
You are the one
Who understands my temptations
Because you are there
My guiding light
no more I do fear
The dark night
You know me the best
For me you care
I stand on my feet
Because you are there

Kanchan Pawan,
Loreto Bowbazar Rainbow Home

Kanchan Pawan, Rainbow Sathi journalist
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Group living
Deze reis had voor ons een hele
bijzondere primeur! Voor het eerst
gingen we op bezoek bij de meisjes die
sinds het voorjaar in een zogenaamde
group living in Delhi wonen. In Kolkata
spraken we met een groep oudere
meisjes, die in die stad in een appartement
wonen. We zullen zeker een volgende keer
ook bij hen op bezoek gaan.
Delhi
In het group living huis in Delhi wonen
18 meisjes. Het zag er schoon en goed
georganiseerd uit. De meisjes regelen
alles zelf: van boodschappen doen en
koken tot schoonmaken en wassen.
Ze vinden de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid nog wel lastig,
wat begrijpelijk is na de vele jaren
van zorg in het Rainbow Home.
Het was mooi om de toekomstplannen
van de meisjes te horen en te zien hoe
zij, onder individuele begeleiding, bezig
zijn met een opleiding, bijbaantje of
fulltimebaan.
Kolkata
In Kolkata hebben we ook de 10 meisjes
die in group living wonen ontmoet,
helaas (nog) niet bij hen ‘thuis’. Hun
Engels is enorm verbeterd, zodat ze hun
ervaringen uitstekend kunnen verwoorden. Ieder meisje krijgt gedurende
6 maanden ca. EUR 50 per maand op
een eigen bankrekening gestort.
Daarvan moeten ze gezamenlijk alle
kosten dekken, zoals huur, elektriciteit,
gas, eten, drinken en vervoer. Na 6
maanden moeten ze zelf alle kosten
dragen d.m.v. een parttimebaan,
waarvoor ze momenteel een training
volgen. Hun vervolgopleiding zal nog
wel worden betaald door de Rainbow
organisatie.

Meisjes in group living in Delhi
Mogen we aan u voorstellen

Arti, 18 jaar, wil accountant worden en
houdt van badminton en schilderen.

Manchu, 20 jaar, volgt een lerarenopleiding en is naar verwachting in januari
klaar. Ze houdt van tekenen.

Imrana, 18 jaar, volgt een verpleegstersopleiding, ze houdt van dansen en zingen.

Kajal, 18 jaar, wil chef worden, ze houdt
van alle sporten.
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Het leverde grappige verhalen op als de
meisjes vertelden over hun ervaringen
met het maandbudget. Hoe ze
probeerden kosten te besparen op
elektriciteit, gas en vlees, nadat ze de
eerste maanden hun budget hadden
overschreden. Ook vertelden ze dat ze
inmiddels een goede band hebben met
hun buren, die aanvankelijk sceptisch
waren over hun komst.
De group livings in Delhi en Kolkata zijn
nog in de pilot fase. De ervaringen daar
zullen ook worden meegenomen in de
verdere ontwikkeling van het concept in
andere steden.

Meisjes in group living in Kolkata
Beroepsopleidingen
Er is wederom enorme vooruitgang
geboekt bij de aanpak van de oudere
meisjes. Inmiddels hebben de meeste
meisjes van 15+ een eerste toekomstbeeld dat is vastgelegd in een individueel
ontwikkelingsplan met een opleiding, een
parttimebaan, de benodigde oﬃciële
documenten en alles wat er nog meer bij
komt kijken. Alle oudere meisjes die we
spraken kunnen helder verwoorden wat
ze willen, wat ze daarvoor moeten doen
en welke stappen ze moeten zetten.
Wat een verschil met een jaar geleden!
In Kolkata gingen we op bezoek bij één
van de trainingsinstituten waar de
Rainbow Homes mee samen werken, de
National School for Higher Management
(NSHM). Hier volgen op dit moment
29 Rainbows korte of langere beroepsopleidingen. 5 meisjes doen een
éénjarige opleiding tot schoonheidsspecialiste, waarmee ze na afronding een
voltijdbaan willen vinden. Twee andere
groepen volgen een opleiding van

3 maanden in ‘Food & Beverage Service’
en ‘Retail management’. Hiermee willen
de meeste meisjes een parttimebaantje

vinden, zodat ze daarnaast verder kunnen
studeren. Alle trainingen worden afgesloten met een diploma of certiﬁcaat.

5 meisjes volgen een éénjarige opleiding tot schoonheidsspecialiste
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‚Meisjes volgen een opleiding Retail Management

De meisjes krijgen ook ondersteuning
bij het solliciteren. Het mooiste is dat er
een 100% plaatsingsgarantie is na het
behalen van een diploma. Wel zal het
plaatsen van de meisjes in een parttimefunctie iets meer tijd vergen, gezien
het beperktere aantal vacatures.
De directeur van het instituut is erg
positief en enthousiast over de Rainbows.
Hij is ervan overtuigd dat ze na afronding
van de training in een functie geplaatst
kunnen worden.
Twee meisjes volgen bij een gespecialiseerd instituut een opleiding tot
ﬁtnesstrainer en tekenﬁlmmaker.
Ook hier wordt een 100% garantie
gegeven op het vinden van een baan.
We kunnen niet wachten op het
volgende bezoek om te zien in welke
banen de meisjes terecht zijn gekomen! <

Meisjes volgen een opleiding Food & Beverage Service
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Bezoek aickkliniek in Patna
In Patna hebben we een aickkliniek
bezocht, waar 5 Rainbow meisjes worden
behandeld. Munni is een meisje dat
inmiddels - na langdurige behandeling - is
afgekickt. Zij heeft een training gedaan

als schoonheidsspecialiste en zou aan
het werk kunnen. Maar helaas is het
risico op terugval zo groot, dat zij nog in
de kliniek blijft wonen totdat er een
stabiele basis voor haar is gevonden.
Tot die tijd helpt de staf waar mogelijk
om klanten voor een schoonheids-

behandeling naar de kliniek te halen,
zodat Munni wel wat inkomsten heeft.
De andere 4 meisjes zijn nog in therapie.
De medewerkers van de kliniek straalden
professionaliteit en betrokkenheid bij de
meisjes uit. Het is duidelijk dat zij het
beste met de meisjes voor hebben. <

Ontwikkelingen
Partnership Foundation

algemeen bestuurslid, is verlengd met
een tweede termijn van 4 jaar.

Bestuur
De bestuurstermijn van Jheroen Muste,
penningmeester van PF, en Guus Lamers,

Raad van Toezicht
Hellen van Dongen, Directeur Openbaar
Vervoer en Spoor en plaatsvervangend

Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is
per 15 oktober 2017 toegetreden tot de
Raad van Toezicht van PF. <

Motivators:
Hier doen we het voor!

nomen. Laxmi heeft haar middelbare
school afgerond. Daarna heeft ze een
moeilijke periode doorgemaakt, waarin
ze zelfs is weggelopen uit het Rainbow
Home. Door veel aandacht en begeleiding van de staf is ze uiteindelijk teruggekomen en heeft ze in 2016-2017
een opleiding gevolgd tot Multi Purpose
Health Worker (MPHW). Daarnaast heeft
ze een cursus van 3 maanden gevolgd in
mondeling Engels en sollicitatievaardigheden. Nu heeft ze een baan als MPHW
in een ziekenhuis in Hyderabad en
verdient ze ca. € 110 per maand. Ze
woont in een accommodatie van het
ziekenhuis. Laxmi is nu een gelukkige
jonge vrouw die op eigen benen kan
staan. Zij is een groot voorbeeld voor
de andere Rainbow meisjes.

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’.
Laxmi

Jyothi
Laxmi is 22 jaar. Al op jonge leeftijd
heeft ze haar moeder verloren. Haar
vader, een riksha bestuurder, stuurde
haar erop uit om te bedelen. Ze kwam
op straat terecht en werd door de social
mobilizer gevonden en in het Balatejassu
Rainbow Home in Hyderabad opge-

Jyothi is 11 jaar en woont in het Safeenah
Rainbow Home in Patna. Zij woonde met
haar moeder, zus en broertje op straat,
vlakbij een ziekenhuis. Haar vader was al
op jonge leeftijd overleden. Ze bedelden
en deden kleine klusjes op straat.
De social mobilizer van het Rainbow
Home was al enige tijd in contact met
de moeder, maar zij wilde aanvankelijk
haar kinderen bij zich houden. Na veel
gesprekken, raakte zij overtuigd van de
Rainbow aanpak en het belang van
onderwijs voor de kleintjes. Jyothi mocht
als eerste naar het Safeenah Home.
Haar zusje volgde, nadat ook de moeder
overleed. Haar broertje werd opgevangen
door haar oom, die geen meisjes in huis
wilde hebben. Jyothi heeft net 6th
Standard afgerond. Vorig jaar is een
tumor in haar hoofd verwijderd. Gelukkig
gaat het goed met haar. Haar droom is
om dokter te worden. Haar motivatie
daarvoor haalt ze uit de jaren waarin ze
op straat leefde nabij het ziekenhuis.
Ze zag hoe slecht mensen uit lagere
kasten werden behandeld. Daardoor is ze
vastberaden zich als dokter in te zetten
voor een gelijkwaardige behandeling
voor iedereen. <
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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 prettige samenwerking.
Wij wensen jullie ﬁjne feestdagen en
alvast een heel goed 2018, waarin we
samen weer aan veel straatmeisjes in
India een nieuwe toekomst kunnen
geven! <

www.partnershipfoundation.nl
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