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Extra nieuwsbrief over de gevolgen van het coronavirus voor de Rainbow Homes 
 
 

"While social distancing, and staying home are necessary steps to stop the spread,  
childcare is a service which cannot be ignored, stopped or put on hold!" 

 
 
Gelukkig kunnen we jullie berichten dat er tot op heden noch bij de Rainbow meisjes, noch bij de staf besmettingsgevallen 
zijn. 
 
Op 24 maart jl. heeft de Indiase overheid voor heel India een lock-down van 21 dagen uitgevaardigd om de verspreiding en 
de gevolgen van het coronavirus te beperken. Dit treft ook de hele Rainbow familie zwaar.  
Anu en haar team werken met man en macht aan het zo goed mogelijk laten functioneren van de Rainbow organisatie in 
deze hectische tijd en stellen alles in het werk om de meisjes veilig en gezond te houden.  
 
Homes stabiel en weerbaar 
Rainbow Foundation India (RFI) heeft in een vroegtijdig stadium maatregelen genomen voor de Homes en protocollen en 
richtlijnen opgesteld voor de teams, ter voorbereiding op een mogelijke complete lock-down. Deze worden momenteel 
strikt gevolgd, zodat de kinderen veilig zijn en de situatie in de Homes, gegeven de omstandigheden, goed is.  
Bezoeken van buitenstaanders zijn voorlopig verboden. De kinderen en staf volgen de preventiemaatregelen, zoals 
handen wassen en niezen in de elleboog, goed op. In geval van hoest, verkoudheid en koorts worden de kinderen verzorgd 
in aparte klaslokalen, die vanwege de sluiting van de scholen beschikbaar zijn voor de Homes.  
Er wordt getracht het onderwijs zo veel mogelijk te laten doorgaan. Daarnaast is er veel aandacht voor spel en 
ontspanning voor de meisjes. Click hier voor een mooi voorbeeld: een poster met tips voor de kinderen om stress te 
verlagen.  
Ook de oudere meisjes krijgen steun en adviezen t.a.v. onder meer tijdelijke accommodatie (bijvoorbeeld voor meisjes die 
in overheidshostels wonen, die mogelijk worden gesloten), werkgerelateerde zaken zoals thuiswerkopties en (on)betaald 
verlof, en financiële issues bijvoorbeeld bij (tijdelijk) verlies van baan en/of inkomen.  
 

   
 
Advocacy en steun aan ouders  
Het ziet er gelukkig naar uit dat RFI dankzij intensieve advocacy heeft kunnen voorkomen dat deelstaatoverheden de 
Rainbow Homes zullen sluiten, in navolging van de sluiting van de scholen waarin onze Homes zijn gehuisvest. RFI heeft 
daarbij alle beschikbare mensen en middelen ingezet, zoals de RFI Boardleden, deskundigen en vrijwilligers die de Homes 
ondersteunen.  
Sommige meisjes zijn -uit eigen wil of op verzoek van de ouder(s)- naar aanleiding van de coronacrisis teruggegaan naar 
hun ouder(s). RFI probeert zo goed mogelijk contact te houden met deze kinderen en te monitoren hoe het met ze gaat. 
Ook worden ouder(s) en groepen daklozen die in de buurt van de Rainbow Homes leven ondersteund met voedsel, 
hygiëne-materialen en medische hulp. Het zijn juist de daklozen en migrantenfamilies die als dagloners het zwaarst 
worden getroffen door de lock-down en hun inkomsten al weken kwijt zijn. 
 
Veel aandacht voor welzijn staf 
Het RFI-team in Hyderabad werkt vanuit huis en is in dagelijks contact met de state teams die op hun beurt weer de 
hometeams aansturen. Veel tijd en aandacht gaat uit naar het welzijn en het motiveren van de stafteams. Zij hebben een 
cruciale rol om de spanning en isolatie dragelijk te houden voor de meisjes. De uitdagingen waar zij voor staan zijn uiterst 
complex en leveren enorme extra werkdruk op. Bovendien zouden zij ook graag hun eigen familie buiten het Home 
opzoeken. RFI doet er alles aan om de stafleden toch in de Homes te houden zolang de lock-down duurt en de situatie zo 
werkbaar mogelijk te maken. 

https://mcusercontent.com/1f6e75b286264b4b931742477/files/edae8b73-0199-458b-aaa9-a7817f46c186/Care_for_Children.pdf?utm_source=Rainbow+Homes+Program&utm_campaign=1eaac61257-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_23_12_23&utm_medium=email&utm_term=0_60c5234607-1eaac61257-330133069&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_4_7_2020_19_9)
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Financiële gevolgen 
RFI maakt veel extra kosten op het moment. Enerzijds vanwege de noodzakelijke maatregelen in de Rainbow Homes voor 
de meisjes en stafteams. Anderzijds voor de oudere meisjes die op zichzelf wonen en de ouders van de meisjes, die bijna 
allemaal hun inkomsten kwijt zijn. De aandacht van RFI gaat op dit moment uit naar het vinden van steun bij de lokale 
gemeenschap door middel van donaties in kind, in cash of een bijdrage als vrijwilliger. 
We gaan ervan uit dat deze crisis serieuze consequenties heeft voor de lokale sponsorbasis. RFI heeft een aanzienlijk 
aantal bedrijven als sponsor, die vanuit hun CSR-budget bijdragen. Nu de winst van een groot aantal bedrijven wegvalt, zal 
deze CSR-bron snel opdrogen, vrezen wij. Zodra er bij Anu en team wat ruimte ontstaat, zullen we een totaalbeeld 
proberen te krijgen van de financiële veranderingen en benodigdheden. Op basis daarvan zullen wij samen met RFI de 
operationele en financiële plannen bijstellen, zowel in India als in Nederland. 
 
Tot zover onze update over het Rainbow Homes programma in corona-tijd. We houden jullie op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen. We wensen jullie een mooi paasweekend en hopen dat iedereen gezond is en blijft. 
 
Hartelijke groeten, 
Loes en Veronika 
 
 
 
 
 

 


