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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.

Lilima – hoogvlieger 
 

Rainbow alumna Lilima deed onlangs 

mee aan de serie MasterChef India 

(wereld wijd een populair tv-kook -

programma).  

 

Lilima moest als kind jarenlang op straat 

zien te overleven zonder ouders, voordat 

zij gelukkigere jaren beleefde in het 

Kilkari Rainbow Home in Delhi. Na haar 

middelbare school en vervolgopleiding 

begon ze als hulpkok in een chic restau -

rant in Delhi, waarbij zij zelfs voor een 

jaar in opleiding naar Parijs mocht. Sinds 

haar terugkeer werkt ze wederom in een 

bekend, hip restaurant in de Indiase 

hoofdstad. Het is mooi om te zien dat 

ook de alumni nauw verbonden blijven 

aan de Rainbow Homes. Vandaar dat de 

hele Rainbow familie intens met haar 

meeleefde. 
 
Uiteindelijk is Lilima doorgedrongen tot 

de laatste 75 kandidaten, waar dit mooie 

avontuur voor haar ophield. Wie weet is 

het zo beter voor haar. Het is immers niet 

makkelijk om met zo veel publiciteit om 

te gaan, al is Lilima een jonge vrouw die 

intussen stevig in de wereld staat. Haar 

grote wens is om ooit een eigen huis te 

kunnen kopen. En dan pas heeft ze echt 

rust, vertelde ze. Gezien haar tragische 

verleden is deze wens heel begrijpelijk. 

Wij hebben het volle vertrouwen dat het 

haar gaat lukken. Luister en kijk zelf naar 

Lilima's verhaal in deze video. 

Lees verder op de volgende pagina >
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https://www.youtube.com/watch?v=LTQ06GiFhjE


Tammana – uitvlieger  
 

Tammana uit het Loreto Bow Bazar 

Rainbow Home in Kolkata heeft sinds 

enkele maanden een baan bij Indigo 

Airlines, een populaire Indiase 

luchtvaartmaatschappij.  

 

 

 

Zij is hiermee een groot rolmodel en 

hopelijk zal zij het pad effenen voor meer 

Rainbow meisjes in deze sector. En wie 

weet treffen we binnenkort één van hen 

aan als onze stewardess op een vlucht 

naar Hyderabad :-).  
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Interview met Vinoy Ohdar –  
nieuwe Programmadirecteur 
RFI  
 

Sinds juli jl. is Vinoy Ohdar Directeur 

Program & Operations binnen Rainbow 

Foundation India. Hij is onder meer 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van het Rainbow Homes netwerk, de 

Hoe kwam je in aanraking met het   
Rainbow Homes Programma? 

Ik werkte met ontheemden wiens stukje 
land was onteigend door de overheid 

vanwege een grootschalig industrieel 

project in de deelstaat Jharkand.  

Bij gebrek aan eerlijke financiële 

compensatie en herhuisvesting konden 

deze boeren geen nieuw bestaan 

aansturing van en planningsafspraken   
met de partners van de bestaande  
Homes en monitoring & evaluatie.  

 

Vinoy heeft internationale ervaring bij 

ActionAid en Landesa (landrechten voor 

kansarmen). Wij vroegen hem naar zijn 

eerste ervaringen met de Rainbow 

Homes en meisjes. 

Tammana, stewardess bij Indigo Airlines

Vinoy Ohdar in gesprek met stafleden
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opbouwen en belandden zij met hun 

families op straat. Ik wilde hen helpen en 

kwam gelukkig achter het bestaan van 

het Rainbow Homes programma in 

Ranchi, de hoofdstad van Jharkand. 

 

Het Rainbow Home in Ranchi is nu 
bijna één jaar open. Hoe gaat het 
daar? 

Het Rainbow Home ligt in een wijk  

waar veel ontheemde families op straat 

wonen. In een jaar tijd is het Home van 

10 naar 45 meisjes uitgebreid. In het 

home voor jongens wonen inmiddels  

58 kinderen. Het was lastig om geschikte 

schoolgebouwen te vinden, omdat de 

meeste scholen in Ranchi maar enkele 

klaslokalen en dus geen extra ruimte 

voor een Home ter beschikking hebben. 

Maar uiteindelijk is het gelukt en de 

overheid heeft inmiddels budget 

toegekend om de voorzieningen in de 

Homes, zoals wc’s en drinkwater, te 

verbeteren. We hebben ervaren stafleden 

geworven en de teams zijn up & running. 

Na enige bijscholing gaan de kinderen nu 

naar school met hun leeftijdsgenootjes 

uit de wijk. Het is mooi om te zien hoe 

snel zij dingen oppakken, zoals reken -

tafels, lezen en schrijven. En ook in 

tekenwedstrijden en sportcompetities 

doen ze het goed! 

 

Vinoy Ohdar:  

“I could see neatly 
dressed children with 
shining eyes and face” 

realistische doelen voor de toekomst.  

Ik heb gemerkt dat de meisjes zeer 

ambitieus zijn. Dat is mooi en begrijpelijk 

gezien hun achtergrond, maar hier ligt 

een belangrijke taak voor ons om te 

zorgen dat ze realistische plannen 

kunnen maken. 

 

Wat is je bijgebleven van je eerste 
gesprekken met de meisjes? 

Tijdens mijn bezoeken aan de Homes heb 

ik veel mooie gesprekken met de meisjes 

gehad. Zo ontmoette ik Laxmi van 7 in 

Patna. Ze viel op omdat ze alleen  

karate-oefeningen aan het doen was.  

Die kopieert ze door de karatetrainingen 

van de oudere meisjes te bekijken. Wat 

een wilskracht van zo’n klein meisje dat 

tot voor kort met haar moeder rond het 

treinstation woonde, nadat ze haar  

ver slaafde vader hadden verlaten.  

Selvakanni, een meisje van 6 in Banga -

lore, viel me op omdat ze aanvankelijk 

heel stil en gesloten was. Ze bleek uit 

Tamil Nadu te komen en de lokale taal 

niet te spreken. Tijdens een volgend 

bezoek zag ik haar een liedje zingen voor 

een groep van zo’n 50 kinderen. Wat een 

verschil kan bijscholing en liefdevolle 

aandacht van de Rainbow Home staf 

maken in het leven van een jong kind! 

Pankhuri uit Ranchi moest juist begeleid 

worden om iets minder luidruchtig en 

aanwezig te zijn. Door goede counseling 

zijn de scherpe kantjes er nu af en is ze 

een natuurlijk leider voor haar Rainbow 

zusjes.  

 

 

Hoe verloopt de samenwerking met 
de lokale overheid in Ranchi? 

Dat gaat heel goed. Een van de hoogste 

ambtenaren heeft het Rainbow Home 

geopend. Deze man is persoonlijk heel 

betrokken en verwijst regelmatig straat -

kinderen naar ons door. En in toene - 

mende mate ontvangen we ook 

financiële steun van de overheid. 

Daarnaast krijgen we steeds meer steun 

in natura van de lokale gemeenschap 

zoals eten, speelgoed en schrijf mate -

rialen. Onze verwachtingen voor lokale 

fondsenwerving zijn hoog, omdat er 

volop bedrijven en publieke instellingen 

aanwezig zijn in de deelstaat. Onze 

zichtbaarheid via de media -krant en tv- 

zullen daarbij zeker helpen. 

 

RFI organiseert allerlei life skills 
trainingen voor de meisjes. Wat is er 
recentelijk op dat vlak gebeurd? 

In Pune zijn zeven trainingssessies 

gehouden voor 100 kinderen over ‘het 

begrijpen van de gevoelens van anderen 

en de river of life’. In Patna, Kolkata en 

Delhi werden trainingen georganiseerd 

voor de jongere kinderen onder meer 

gericht op probleemoplossing, woede -

beheersing, het aangaan van 

vriendschappen en persoonlijk hygiëne. 

In Patna heb ik zelf twee sessies gedaan 

met de kinderen over het overwinnen 

van bijgeloof, voorkoming van over draag -

bare ziekten en gezonde voeding. Een 

ander aandachtspunt is de begeleiding 

van de meisjes bij het bepalen van 



Zonder de juiste papieren, 
geen rechten 
 

Wij Nederlanders hebben allemaal  

een geboortebewijs, paspoort en/of 

identiteitskaart, burgerservicenummer 

(BSN) en wat nog meer. Het is een 

onderwerp waar wij vrijwel niet bij 

stilstaan. Voor de Rainbow meisjes is  

dit allemaal niet vanzelfsprekend.  

Waar moet je nou een geboortebewijs 

vandaan halen als je op straat leeft 

zonder ouders? Of met ouders die niet 

meer weten waar of wanneer je bent 

geboren?  
 
De papieren worden niet aangevraagd of 

gaan verloren in het chaotische en zware 

bestaan op straat. In een uitzonderlijk 

geval had een meisje niet eens een  

naam toen ze in het Rainbow Home in 

Hyderabad kwam wonen. Los van de 

praktische kant zit daar dus ook nog 

eens heel veel pijn en verdriet achter.  

Het gaat om de erkenning niet alleen als 

burger, maar als mens en individu.  

 

Wie in India niet beschikt over de juiste 

papieren kan simpelweg geen aanspraak 

maken op overheidsgelden die voor 

kwetsbare groepen beschikbaar zijn. Dat 

geldt onder meer voor het verkrijgen van 

gesubsidieerde voeding en subsidie voor 

(hoger) onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld 

het openen van een bankrekening is niet 

mogelijk, met alle problemen van dien. 

 

Rainbow Foundation India heeft in het 

afgelopen jaar veel tijd en aandacht 

besteed aan dit onderwerp. In totaal  

zijn er veertien documenten in kaart 

gebracht die noodzakelijk zijn in India  

om volledig in het publieke leven deel  

te kunnen nemen.  

 

Voor alle 692 oudere meisjes in 

Hyderabad, Kolkata, Delhi, Bangalore, 

Foundation India intensief gelobbyd bij 

de overheid om begrip en een speciale 

behandeling voor straatkinderen te 

vragen bij de aanvraagprocedures van de 

documenten. Ook worden gelijkgezinde 

NGO's aangemoedigd dit onderwerp  

aan de orde te stellen en op te pakken.  

Het vergt een lange adem om de 

documenten te verkrijgen, maar RFI  

zet alles op alles omdat dit zo essentieel 

is voor de meisjes om een zelfstandig 

leven te kunnen leiden.  

Chennai en Patna is een inventarisatie 

uitgevoerd van de zes belangrijkste 

documenten die de meisjes nodig 

hebben. Zo heeft bijvoorbeeld de helft 

van deze meisjes geen geboortebewijs. 

In alle zes steden zijn workshops 

gegeven aan zowel de stafleden van de 

Homes, als aan de meisjes zelf. En er zijn 

'Young Adults Social Security Forums' 

opgezet om de meisjes te ondersteunen 

bij het verkrijgen van de documenten. 

Daarnaast wordt er door Rainbow 
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Erkenning voor RFI 

 

Rainbow Foundation India krijgt steeds 

meer naamsbekendheid en erkenning 

voor het belangrijke werk dat zij doet 

voor de Indiase straatkinderen.  

 

Zo sprak NITI Aayog –Centraal Plan 

Bureau van India – onlangs in een  

tweet waardering uit voor het Rainbow 

Homes programma in Ranchi en de 

goede samenwerking met de lokale 

overheid. Het feit dat een vooraan -

staande denktank van de federale 

overheid in Delhi twittert over de 

Rainbow Homes heeft veel positieve 

publiciteit opgeleverd en versterkt de 

positie van RFI als een belangrijk 

kenniscentrum voor de zorg voor 

straatkinderen. Er volgde een hele serie 

tweets van mensen die de Rainbow 

Homes willen helpen of kinderen op 

straat hebben gezien die hulp nodig 

hebben. Ook voor de betrokken 

ambtenaren in Ranchi was het een mooie 

opsteker dat hun werk in Delhi wordt 

opgemerkt. Iets wat zeker zal helpen bij 

de verdere uitbouw van ons programma 

ter plaatse! 

Bezoek van hoge ambtenaren aan een Home in Ranchi 
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PF spreker in Masterclass 
Nyenrode 

 

Op 7 november jl. werd op de Business 

University Nyenrode de Masterclass 

"The Next Generation Entrepreneurship: 

from why to impact" georganiseerd. 

Loes en Veronika waren uitgenodigd  

om het verhaal van PF en de Rainbow 

Homes te vertellen.  

 

Het was een zeer geslaagde dag met 

ruim 60 deelnemers, waaronder studen -

ten van Nyenrode en ondernemers.  
Door middel van presentaties, case -

studies en discussies werd belicht op 

welke manieren het creëren van 

(financiële) meerwaarde voor een bedrijf 

en sociale impact hand in hand kunnen 

gaan en elkaar kunnen versterken. 

 

Wij hebben gesproken over de kracht van 

een zakelijke, professionele aanpak in 

combinatie met compassie en maat -

schappelijke betrokkenheid, over de 

'theory of change' van de Rainbow 

Homes, het unieke Rainbow Home  model 

en de strategie om ons programma 

verder op te schalen. Daarnaast hebben 

wij, evenals de andere sprekers, onze 

persoonlijke motivatie gedeeld voor  

onze inzet voor de Rainbow Homes.  

Voor PF had deze Masterclass een 

speciaal tintje omdat Ferd van Koolwijk, 

oprichter van onze stichting, ook  

aan Nyenrode heeft gestudeerd.  

De Masterclass begon dan ook met  

een eerbetoon aan Ferd. 

 

"De opbrengst van de masterclass zal 

worden gebruikt om een reportage te 

maken over de Rainbow Homes in India. 

Deze video zal door de Rainbow Homes 

worden gebruikt om hun prachtige werk 

te promoten en om nog eens 10.000 

straatmeisjes te ondersteunen in een 

betere toekomst. De video zal daar -

naast worden gebruikt om anderen te 

inspi reren ook een ‘Next Generation 

Entrepreneur’ te worden en om een   

opmerkelijke Nyenrode Alumni te eren  

– wijlen Ferdinand van Koolwijk.  

Hij gebruikte zijn ondernemers vaardig -

heden om goed te doen en bereikte 

daarmee meer dan de meeste mensen 

ooit in hun leven zullen benaderen." 

 

Emile van de Klok, initiatiefnemer van 

deze Masterclass en Nyenrode Alumnus 
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Impressies Masterclass Nyenrode Business Universiteit
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Ten slotte 

 

Mede namens het RFI team heel hartelijk 

dank voor alle steun aan de Rainbow 

meisjes en het in ons gestelde vertrouwen! 

 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en 

een mooi en gezond 2020 waarin we graag 

weer samen met jullie veel straat meisjes in 

India een mooie toekomst willen geven!

RFI nationale team


