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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

Er is de afgelopen maanden weer
ontzettend veel gebeurd in de
Rainbow Homes. De meisjes hebben
het schooljaar goed afgesloten en
genieten nu van een welverdiende
vakantie. Ook zijn er goede vorde -
ringen te melden ten aanzien van
onze bredere inzet op opschaling
van het Rainbow Home model en
systeemverandering. Hier volgt een
bloemlezing van de vele activi -
teiten, ontwikkelingen en prestaties
van de 2.893 meisjes in onze 31
Rainbow Homes in 8 Indiase steden.

Hyderabad/Anantapur: Diploma’s
In onze Homes in Hyderabad en Anan ta -

pur zijn dit jaar 68 meisjes geslaagd voor

10th Standard (vergelijkbaar met het

Nederlandse VMBO-t diploma). Daar -

naast kon voor 33 meisjes de vlag uit

voor het behalen van hun 12th Standard

diploma, waarmee ze toegang hebben

tot het hoger beroepsonderwijs of een

universitaire studie. De gemid del de

eindscores waren dit jaar nog weer beter

dan vorig jaar, een hele prestatie! De 29

meisjes die zijn gezakt worden intensief

begeleid bij de voorbereiding voor de 

her- of staatsexamens, in de hoop dat

ook zij het felbegeerde diploma behalen. 

De meeste Rainbow meisjes hebben

geen geboorteakte, identiteitsbewijs 

of andere officiële documenten. Deze

hebben zij echter wel nodig om toegang

te kunnen krijgen tot overheidsdiensten

en financiële hulp. Daarom is Rainbow

Foundation India (RFI) een campagne

gestart om in kaart te brengen welke

documenten essentieel zijn voor de

meisjes en hoe deze verkregen kunnen

worden. Samen met andere organisaties

en experts wil RFI de deelstaatoverheid

van Telangana een onderbouwd advies

geven inzake de bescherming van

straatkinderen, waaronder het belang

van de verstrekking van officiële

papieren. 

Lees verder op de volgende pagina >
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De afgelopen maanden is veel aandacht

besteed aan verdere capaciteitsopbouw

in de Rainbow stafteams. Zo zijn er 117

teamleden getraind, o.a. op bescherming

van de kinderen tegen seksueel misbruik.

Ook is training over het Rainbow Home

model gegeven aan de nonnen van 

St. Ann die veel werken met kinderen.

Ons doel is om op die manier de kwaliteit

van zorg voor (straat)kinderen ook buiten

de Rainbow Homes positief te beïn -

vloeden. 

Bangalore: Een nieuw Home
In februari was bestuurssecretaris

Veronika aanwezig bij de officiële

opening van een nieuw Rainbow Home

in Bangalore. Het was een feestelijke

avond met zang en dans door de meisjes

en veel blije gezichtjes. In dit nieuwe

Home wonen inmiddels 20 weesmeisjes

uit het voormalige Vidyaranya Rainbow

Home. Daarnaast worden ook nieuwe

meisjes opgevangen, die door de social
mobilizer worden gevonden op stations

en marktjes.

In Bangalore is de afgelopen tijd een

verbeterslag gemaakt in de structuur 

en kwaliteit van het onderwijs voor de

meisjes in de Homes (naast het reguliere

onderwijs op school). Zo krijgen zij betere

huiswerkbegeleiding en wordt er

maandelijks getest of de meisjes de 

stof begrijpen en kunnen toepassen. 

In februari is een speciaal traject gestart

voor langzame leerlingen en meisjes met

beperkte belangstelling voor school. 

Door middel van spellen en interactieve

opdrachten leren zij op speelse wijze

toch een aantal basisvaardigheden en

life skills. De stafteams zien na enkele

maanden al de positieve uitwerking van

deze aanpak op de meisjes. 

Onze Rainbow partner Need Base India

zet zich actief in om in Bangalore het

Rainbow Home model op te schalen. 

Met ondersteuning van de lokale

overheid en het lokale bedrijfsleven zijn 

5 extra Homes opgezet van ieder 30 

tot 50 kinderen. RFI is hierbij verant -

woordelijk voor de monitoring om de

kwaliteit van zorg te garanderen. 

Een prachtig voorbeeld van hoe het

vliegwieleffect stapje voor stapje op

gang begint te komen!
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Openingsceremonie Rainbow Home Bangalore

Rainbow meisjes van het Need Base India Rainbow Home in Bangalore



Kolkata: Op eigen benen
In Kolkata -en Delhi- wordt een proef

gedaan met oudere meisjes die in klein -

schalig groepsverband wonen in een

appartement, waar ze zelf verantwoor -

delijk zijn voor het huishouden en het

regelen van allerhande dagelijkse zaken.

De eerste 6 maanden kregen ze vanuit

de Rainbow organisatie nog een

vergoeding van € 50 per persoon, maar

inmiddels staan ze ook financieel op

eigen benen! Ze verdienen geld met een

bijbaantje, naast het volgen van een

opleiding. 2 meisjes hebben hun

opleiding net afgerond en zijn op zoek

naar een vaste baan. Ze worden hierbij

geholpen door het opleidingsinstituut en

iedereen is hoopvol dat ze snel aan de

slag kunnen.  

De afgelopen jaren heeft IT-gigant 

Wipro het Shanti Rani Home financieel

ondersteund en onlangs heeft het bedrijf

besloten de sponsoring met 3 jaar te

verlengen. Dat is geweldig nieuws voor

de nonnen, die over het algemeen

fondsenwerving nog best lastig vinden.

Gelukkig krijgen zij steun en begeleiding

van RFI en het state team om meer

lokale sponsoren te werven.

Delhi: Overheidsbijdrage
Het goede nieuws uit Delhi is dat de

overheid de eerder gedane financiële

toezeggingen eindelijk begint na te

komen. Zo zijn onlangs de fondsen ont -

vangen die vorig jaar waren toegezegd.

En ook de bijdragen voor dit jaar komen

binnen. Daarnaast is voor circa € 30.000

aan steun ontvangen voor infrastruc -

turele aanpassingen in de Homes,

waaronder voor douches, wasbakken,

toiletten en extra slaap- en speelruimtes

voor de meisjes. 

Goed nieuws is ook dat het Women and

Child Welfare Department van de over -

heid RFI heeft gevraagd om 11 andere

NGO’s die kindertehuizen runnen, te

trainen zodat de kwaliteit van zorg bij

deze instellingen wordt verbeterd.

Ook in Delhi wordt een proef gedaan 

met oudere meisjes die in groepsverband
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Rainbow Homes poster op tuk-tuk in Patna



wonen. In navolging van de ervaringen 

in Kolkata is onlangs de ondersteuning

aan deze meisjes teruggebracht, zodat

ook zij leren meer op eigen benen te

staan. Ook wordt er gekeken of de

relatief grote groep van 18 meisjes 

(in Kolkata bestaat de groep uit 10)

misschien beter in twee groepen kan

worden verdeeld, zodat ieder meisje meer

eigen verantwoordelijkheid moet nemen.

De ervaringen in deze 2 steden zullen

worden gebruikt om het concept te

verbeteren en ook in andere steden in 

te voeren.

Chennai: Welkom terug!
Eerder berichtten wij over het besluit 

van de lokale overheid in Chennai om

geen meisjes ouder dan 14 jaar toe te

met zorg zijn ondergebracht in een

hostel, waar ze naar school gaan en 

waar goed voor ze wordt gezorgd.

Tegelijkertijd heeft de staf ingezet op

het versterken van de relaties met de

ouders. Zij raken meer betrokken bij de

Homes en zien in toenemende mate 

het belang in van onderwijs voor hun

dochters. Dit heeft zichtbaar positieve

invloed op de meisjes.

Patna: Head Held High
Ook in Patna is begin dit jaar een nieuw

Home geopend, nadat eind vorig jaar

afscheid was genomen van een partner

die niet wilde voldoen aan de hoge

Rainbow kwaliteitsstandaarden. De

overheid heeft in korte tijd een nieuwe

vergunning afgegeven aan RFI en een

staan in opvangtehuizen zoals de

Rainbow Homes. Wij zijn blij te kunnen

melden dat de overheid deze maatregel

heeft herroepen, mede onder druk van 

de ingezette Rainbow lobby. Iedereen is

dolgelukkig dat de meisjes van 14 jaar 

en ouder die in andere hostels waren

ondergebracht, inmiddels weer terug zijn

in de Rainbow Homes. Om de overheid

tegemoet te komen wordt er wel

gekeken of het mogelijk is om aparte

(klas)lokalen in te richten voor de oudere

meisjes. 

De afgelopen periode heeft de staf in

Chennai 26 meisjes weten te traceren

die – al dan niet vrijwillig – waren

teruggegaan naar hun ouders c.q.

verzorgers op straat. Het is fijn dat deze

meisjes nu weer in de Homes wonen of
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nieuw schoolgebouw toegewezen,

waarin inmiddels het stafteam een

nieuw thuis heeft gecreëerd voor de 

55 Rainbow meisjes. 

Er is een tweede Head Held High training

gestart in Patna, waarbij 30 meisjes

worden ondersteund in hun persoonlijke

ontwikkeling (Engels, computer, presen -

tatie, life skills e.d.). De eerste groep

meisjes die deze 6-maanden training

heeft gedaan, volgt inmiddels weer

regulier onderwijs. Daarnaast verbeteren

en verdiepen zij hun Head Held High

kennis en vaardigheden bij andere

opleidingsinstituten in de stad.

De deelstaatoverheid van Bihar heeft de

Rainbow manuals, waarin verschillende

elementen van het Rainbow Home model

gedetailleerd zijn vastgelegd, gebruikt 

als input voor een nieuwe strategie ter

voorkoming en uitbanning van kinder -

arbeid. Van een andere orde, maar leuk

om te melden is dat het deelstaat-depar -

te ment voor infrastructuur 2 elektrische

tuk-tuks sponsort waarop groots aan -

dacht wordt gevraagd voor de Rainbow

Homes. We zijn blij met de veel omvat -

tende steun die wij in Patna – evenals in

de andere Rainbow steden – van de

overheid krijgen.  

Samenwerking met de
overheid en Bajaj in Pune
beklonken

Zoals bekend gaan wij in Pune
samen werken met de lokale over -
heid en het Indiase bedrijf Bajaj in
hun ambitie om de stad
straatkindervrij te maken. 

De komende jaren zullen 16 extra Homes

worden opgezet, naast de 4 al bestaande

Rainbow Homes. Op 18 maart jl. werd 

dit ambitieuze programma gelanceerd

tijdens een groots en feestelijk evene -

ment. Alle partners waren hierbij op het

hoogste niveau aanwezig, waaronder de

burgemeester van Pune en de CEO van

Bajaj Verzekeringen. Ook alle Rainbow

meisjes waren erbij en zij genoten

zichtbaar van de bijzondere avond.

Inmiddels is het eerste Home geopend,

een home voor jongens.  

Wij zien deze historische samenwerking

als een unieke kans om het vliegwiel -

effect serieus op gang te brengen.

Ondanks het vastgelegde commitment

van de overheid zullen we hierbij zeker

nog voor de nodige uitdagingen komen

te staan, maar de verwachtingen zijn 

bij iedereen hooggespannen en met 

de steun van Bajaj hebben we zeker de

nodige slagkracht om ons model in 

Pune op te schalen.
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Kleine meisjes worden groot

10 Rainbows uit verschillende
steden hebben een beurs gekregen
om op het zeer hoog aangeschreven
St. Aloysius College in Bangalore te
kunnen studeren. Tijdens ons
laatste bezoek in februari 2018
hebben we deze meisjes ontmoet
bij de opening van het nieuwe
Rainbow Home in Bangalore.

Ze waren vol verhalen en erg enthou -

siast over hun spannende nieuwe leven.

Toen we ze vroegen om hun namen op te

schrijven, troffen we tot onze verbazing

van alle meisjes een persoonlijk verhaal

aan. Ontroerend en inspirerend om de

ontwikkeling van de meisjes zo in hun

eigen woorden te zien. Het verhaal van

Anjali uit Hyderabad illustreert goed de

enorme impact van het verblijf in een

Rainbow Home.
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Van links naar rechts: � Debika uit Kolkata; � Shalini Singh van het Loreto Sealdah Rainbow

Home, 19 jaar, studeert voor Bachelor of Arts. Ze wil daarna haar Masters doen en parttime als

stewardess werken; � Priya van het ARUN Rainbow Home in Chennai, studeert voor Bachelor of

Social Work (BSW). Haar droom is om arme mensen te helpen; � Rani Khatoon, 19 jaar, van het

Loreto Sealdah Rainbow Home in Kolkata. Studeert voor Bachelor of Arts. Wil daarna haar Masters

doen en fotograaf worden; � Rehana Khatoen, 19 jaar, studeert voor Bachelor of Social Work en wil

daarna haar Masters doen naast een parttime job; � Pasha (jongen) uit een jongens home in Hyderabad.

Studeert voor B.com (commercieel management). Hij wil manager worden in een bank; � Kokila G., 

18 jaar uit het Chennai ARUN Rainbow Home. Studeert voor B.com (commercieel management); 	

Sumana uit Kolkata; 
 Anjali uit een Rainbow Home in Hyderabad. Zie haar verhaal in het kader.

Anjali 

“Myself Anjali. I am from Dalit community family and I don’t have a mummy and daddy. And when I was

in Hyderabad I was living on myself at that time. I was alone and was working in a cloth shop and with

me 3 girls also with no parents and I was taking care of them. 

I had to work hard then I will get money and I will give to food for them. My dream in this society I want to be a good

social worker and to help people who did not get the opportunity to study. After 5 years I got this 

opportunity to study. Now I am so happy I can write some of English words. 

Before I am not able to speak or even understand English. 

Now I can also understand English. Miss Anuradha K. 

ma’am is not a ma’am but she is Amma [mother] to me. 

Because of her me and my brother and sister got this 

opportunity. Love you so much. You and in your group 

member.

Thank you.”

� � � � �� � 	 




Hoog bezoek bij de Rainbows

Zakenman en filantroop Azim
Premji, ook wel de Indiase Bill Gates
genoemd, vereerde de Rainbow
meisjes in Hyderabad in april
wederom met een bezoek. 

De meisjes vertelden trots over hun

schoolprestaties en hun vorderingen

sinds zijn vorige bezoek. Hij genoot

zichtbaar van de bijna twee uur durende

interactie met de meisjes en de staf. 

Met zijn stichting APPI (Azim Premji

Philantropic Initiatives) was mijnheer

Premji één van de eerste en belangrijkste

supporters van de Rainbow Homes in

India. Inmiddels is de intentie uitge spro -

ken om de steun met 3 jaar te verlengen. 

Rainbow Homes – 10 jaar in
Hyderabad 

Op 26 februari werd uitgebreid het 
10-jarig bestaan van de Rainbow
Homes in Hyderabad gevierd in het
bijzijn van de burgemeester, de
Rainbow meisjes, de partner-NGO’s
en de omwonenden. 

Ook waren er eminente gasten uit

diverse geledingen van de samenleving.

Evenals de pers en diverse televisie -

zenders, die in groten getale aanwezig

waren. Deze viering was zeker ook voor

het hele managementteam van RFI

buiten gewoon bijzonder. De meesten

waren er 10 jaar geleden bij de start 

van de Rainbow Homes al bij. Het team

neemt in de regel nauwelijks tijd om 

stil te staan bij bereikte successen. 

De focus ligt altijd op de toekomst, want

er moeten nog zoveel meer kinderen

worden geholpen. 
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Bij het zien van alle meisjes bij elkaar op

deze feestdag werd letterlijk en figuurlijk

duidelijk wat de impact is op het leven

van elk individueel meisje. Tien jaar

geleden woonden zij nog onbeschermd

op straat zonder een toekomstperspec -

tief. Nu, velen al jongvolwassen vrouwen,

zijn ze vol energie en levenskracht en

weten ze wat ze willen. Bahadur, de

Director Programs & Operations van RFI

drukte het mooi uit: 

“Rejoicing the talents of our
children, who came to us at young
age and now are grown up and 
so talented.”

Intussen zijn er in Hyderabad 10 

Rain bow Homes en 9 Sneh Ghars (voor

jongens) met in totaal 1.510 kinderen.

Azim Premji bezoekt Rainbow meisjes in Hyderabad
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Rainbow Sathi magazine – 
“I & My Society”

Inmiddels is alweer de zesde editie

uitgebracht van het “Rainbow Sathi”

magazine voor en door Rainbows. Deze

keer was het thema “I & My Society. Our

problems are part of the society and we

have to collectively find the solutions.”

Het magazine staat weer vol met

mooie bijdragen en verrassende

invalshoeken. Ter illustratie hierbij het

gedicht van Khushbu van een Rainbow

Home in Patna. Meer verhalen zijn te

lezen in het online magazine.

http://e.issuu.com/embed.html#24422

266/60486930

Ontwikkelingen Partnership
Foundation

Bestuur
De bestuurstermijn van Veronika Uhl,

secretaris, is verlengd met een tweede

termijn van 4 jaar. 

Raad van Toezicht
Robert de Bruin, Head Corporate

Communication & Markets Department

bij Van Oord, is per januari 2018

toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Nienke van den Hoek is per 1 mei 2018

afgetreden als secretaris van de Raad

van Toezicht. Nienke is ruim 7 jaar heel

intensief betrokken geweest bij

Partnership Foundation en de Rainbow

Homes. Wij danken haar hartelijk voor

haar betrokkenheid, adviezen en

ondersteuning.


