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Extra nieuwsbrief over de gevolgen van het coronavirus voor de Rainbow Homes 
Update 22 mei 2020 
 

Creativiteit in coronatijden - Modeshow met kranten 
 

 
 

Gelukkig zijn er nog altijd geen besmettingsgevallen onder de Rainbow meisjes of stafleden van de Rainbow Homes. 
Rainbow Foundation India (RFI) zet alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. 
 
Afgelopen zondag heeft de Indiase overheid de lock-down verlengd tot 31 mei a.s. Inmiddels is er hier en daar wel sprake 
van enige versoepeling. Het land is verdeeld in rode, oranje en groene zones op basis van besmettingshaarden en risico’s. 
In sommige deelstaten en steden met een lager risico zijn de maatregelen enigszins aangepast en komt het publieke leven 
weer mondjesmaat op gang. Zo mag bijvoorbeeld het RFI-kantoor in Hyderabad weer voor een derde bezet zijn en is ook 
een aantal state offices weer gedeeltelijk open. Scholen en andere onderwijsinstellingen blijven echter voorlopig gesloten, 
mogelijk zelfs nog enkele maanden. Dit heeft uiteraard grote impact op de Rainbow Homes. 
 
Rainbow Homes nog niet op volle sterkte 
Door een samenloop van omstandigheden is iets minder dan de helft van de kinderen momenteel bij hun ouder(s)/ 
verzorger(s), waarvan 15% is teruggekeerd naar hun dorp. Sommige meisjes waren vanwege Holi en/of bijgeloof in een 
naderende ‘doomsday’ op 29 maart al bij hun ouder(s)/verzorger(s) en konden niet tijdig voor de lock-down terugkeren. 
Anderen werden door de overheid verplicht terug te gaan naar hun ouders of werden in paniek door hun 
ouder(s)/verzorger(s) opgehaald. Home en state teams zijn zoveel mogelijk in contact met deze kinderen en weten hoe 
het met ze gaat. Inmiddels zijn de eerste 100 teruggekeerd, waarvan 34 de verplichte twee weken quarantaine hebben 
afgesloten. RFI verwacht grotendeels alle kinderen terug in juni. De wekenlange afwezigheid van deze meisjes en hun 
terugkeer leggen een grote emotionele en organisatorische druk op de organisatie. De state teams doen er alles aan om 
voldoende ruimte en personele ondersteuning (reguliere stafleden en ouders) voor de quarantaine te regelen en zullen 
niet rusten voordat alle kinderen weer veilig en gezond terug zijn in de Rainbow Homes. 
 
Er ontstaat een ‘nieuw normaal’ 
Na 8 weken lock-down ontstaat er in de Rainbow Homes geleidelijk een zekere structuur 
en ‘nieuw normaal’. De eerste fase van crisis en stress is voorbij. De meisjes, die nog ouders 
hebben, waren aanvankelijk erg bezorgd over hun ouders, veelal dagloners die hun 
inkomsten zijn kwijtgeraakt door de lock-down. Met steun van lokale partners zoals Bajaj 
en NASSCOM heeft RFI voedsel, hygiëne-materialen en medische hulp kunnen geven aan 
duizenden ouders en andere hulpbehoevenden. De meisjes waren blij en trots dat ze 
konden helpen bij het afwegen, verpakken en uitdelen van deze noodhulp. Nu ze enigszins 
gerustgesteld zijn over hun ouders, ontstaat er ruimte om schoolzaken en andere 
activiteiten weer op te pakken. 
Voordat de lock-down van kracht werd heeft RFI ervoor gezorgd dat alle Homes voldoende 
maskers, zeep en andere hygiëne- en schoonmaakmiddelen op voorraad hadden. Iedere 
dag wordt de temperatuur van de meisjes opgenomen en hun algehele gezondheid wordt 
nauwkeurig bijgehouden. Veelvuldig handen wassen en afstand bewaren zijn inmiddels 
routine geworden.  
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Samenstelling van voedselpakketten door de Rainbow meisjes 

 

Onderwijs in lock-down 
Inmiddels zijn we in Nederland gewend aan thuis werken en onderwijsbegeleiding voor de kinderen. Maar hoe gaat dat in 
een Rainbow Home met 50-100 kinderen, zonder leraren, vrijwilligers, remedial teachers en voldoende computers? 
De stafteams doen er alles aan om de meisjes een zo uitdagend mogelijk dagprogramma te bieden, waarin naast 
onderwijs ook voldoende ruimte is voor de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van de kinderen o.a. door sport & 
spel, toneel, dans & muziek en counseling. Met ondersteuning en advies vanuit de centrale RFI-organisatie wordt 
inmiddels op alternatieve manieren lesgegeven, bijvoorbeeld via video-conferencing, webinars en e-learningvideo’s.  
RFI heeft modules ontwikkeld in verschillende lokale talen, die de aanwezige stafleden kunnen gebruiken voor activiteiten 
waarbij de kinderen taal, rekenen en life skills kunnen leren. De weekprogramma’s worden opgehangen aan een bepaald 
thema, zodat er structuur en een heldere lijn ontstaan in de verschillende activiteiten die worden aangeboden. Daarbij 
worden bijvoorbeeld ook documentaires, video’s, rolspellen, discussies en story-telling rond het betreffende thema 
ingezet. Verder wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de bestaande dagindeling in de Rainbow Homes met o.a. 
ochtend-yoga en een sessie waarin de dag wordt doorgenomen en afgesloten, ‘bal sabha’. 
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Onderwijs op afstand met een smartphone 
 
Oudere meisjes 
Ook voor de oudere meisjes die het Rainbow Home al verlaten hebben, zijn het zware en onzekere tijden. Sommigen van 
hen zijn tijdelijk teruggekeerd naar het Home, waar ze de staf helpen met de zorg voor de Rainbow meisjes. Anderen 
wonen nog zelfstandig, in een overheidshostel of (tijdelijk) bij familie/bekenden. RFI probeert op allerlei manieren deze 
jongvolwassenen te ondersteunen. Zo worden ze geholpen om hun opleiding online te volgen, in die gevallen waar dat  
wordt aangeboden. Daarnaast ontwikkelt RFI onder meer video’s met loopbaanbegeleiding en regelen zij online 
gesprekken met experts uit verschillende economische sectoren, in aanvulling op het reguliere vervolgonderwijs. Een klein 
aantal meisjes heeft haar baan behouden tijdens de lock-down, m.n. in ziekenhuizen. Anderen hebben van hun werkgever 
een oproep gekregen om binnenkort weer aan de slag te gaan. Maar voor de meesten is er onzekerheid over hun baan na 
de lock-down. RFI heeft wekelijks met ieder meisje een mentorsessie over haar opleiding en carrièremogelijkheden en 
helpt met het maken van nieuwe plannen waar nodig. Het is heel sneu dat er zo’n kink in de kabel is gekomen in het leven 
van deze moedige meisjes die de eerste stap naar zelfstandigheid net hadden gezet. 
 
Partnership Foundation: partner in goede én slechte tijden 
Nu de eerste crisisfase voorbij is en de zaken in de Rainbow Homes enige structuur beginnen te krijgen, ontstaat er 
geleidelijk ruimte bij RFI om meer inzicht te scheppen in de strategische en financiële gevolgen van de coronacrisis. Het 
wrange is dat door deze crisis nog meer families met kinderen op straat en in armoede zullen raken, waardoor de 
behoefte aan opvang en zorg alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd zal moeten worden bezien hoe de 
opschalingsplannen verder kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. 
 
De financiële uitdagingen van RFI zijn enorm. Enerzijds zijn er extra kosten in de Homes en voor de oudere meisjes en 
ouders. Anderzijds zijn de mogelijkheden voor lokale fondsenwerving ernstig onder druk komen te staan, doordat 
bedrijven minder CSR-gelden te besteden hebben en bovendien door de overheid worden verplicht hun bijdrage te 
leveren aan de COVID-19 programma’s. Een aantal strategische partners, zoals Bajaj, APPI en Hexaware, heeft gelukkig 
blijvende steun uitgesproken ook voor de komende jaren. Dat biedt in ieder geval een zekere financiële basis. Maar ook de 
bijdragen vanuit de civil society -een belangrijke bron van support in kind voor de Homes- zullen naar verwachting lager 
uitvallen dit jaar, evenals de bijdrage vanuit de overheid zelf.  
 
Partnership Foundation en RFI werken heel nauw samen om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Wij hebben onlangs een 
bescheiden bijdrage aan de noodhulp geleverd, dankzij een aantal spontane donaties die wij hebben mogen ontvangen. 
De afgelopen weken hebben wij meermaals met het Executive Leadership Team overleg gevoerd over strategie, 
fondsenwerving & sponsorrelaties en begrotingszaken. Waar mogelijk en gepast delen we onze kennis, ervaring en 
relevante netwerk. Gezien de kwetsbare doelgroep van ons programma, heeft PF altijd een zorgvuldig financieel beleid 
gevoerd om de continuïteit te kunnen waarborgen, ook in dit soort crisissituaties. Wij vinden het belangrijk om nu enige 
lucht en rust te creëren binnen de Indiase organisatie en zullen dit jaar dan ook een hogere bijdrage aan RFI leveren dan 
aanvankelijk voorzien. Dit gaat gepaard met specifieke aandacht voor structurele verbetering en verduurzaming van de 
financiën op de middellange en lange termijn. Na alle prachtige ontwikkelingen van de afgelopen jaren, verkeert ons  
programma momenteel -net als vele andere goede doelenprogramma’s- in zwaar weer. Wij vinden het belangrijk om RFI 
nu het vertrouwen te geven dat ze op ons kunnen rekenen als partner in goede én slechte tijden. 
 
Tot zover onze update over het Rainbow Homes programma in corona-tijd. We houden jullie op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen.  
 
Hartelijke groeten, 
Loes en Veronika 
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