Extra nieuwsbrief over de gevolgen van het coronavirus voor de Rainbow Homes
Update 6 juli 2020
Rainbow meisjes keren in groten getale terug
Click hier om video te starten

Update Rainbow Homes
Nog altijd zijn er geen besmettingsgevallen onder de Rainbow meisjes of stafleden van de Rainbow Homes. Geleidelijk wordt
een aantal beperkende maatregelen versoepeld, waardoor de Rainbow Homes langzaam weer iets meer opengaan. Zo gaan
non-residentiële stafleden om beurten weer aan het werk in de Homes. RFI heeft daarvoor nieuwe richtlijnen opgesteld,
o.a. wat betreft verplicht gebruik van maskers en fysieke afstand door de stafleden die van buiten komen. Bij de ingang van
ieder Home staan ontsmettingsmiddelen met duidelijke instructies. Er mogen nog steeds geen externe bezoekers komen.
Inmiddels zijn er 456 kinderen teruggekeerd naar de Homes, waarvan er nu nog 105 in quarantaine zijn. Die quarantaine
verloopt goed, mede dankzij de enorme inzet van de teamleden en de oudere meisjes. Tot nu toe konden alle kinderen na
twee weken quarantaine gezond weer in het Home worden verwelkomd, tot grote vreugde van de kinderen én de staf!
De situatie voor de oudere meisjes die het Rainbow Home al hebben verlaten is nog steeds onzeker. Een aantal is inmiddels
weer aan het werk (soms met verlaagd salaris), terwijl anderen nog steeds niet aan de slag mogen. De meeste examens en
studietoelatingen zijn voorlopig uitgesteld tot oktober. Mogelijk baanverlies en zorgen over hun studievervolg leveren veel
stress en spanning op, zeker ook bij de meisjes die binnenkort 18 worden en het Home zullen moeten verlaten zonder
diploma. RFI en de Home-teams doen er alles aan deze meisjes in het Home te houden totdat de opleidingsinstellingen weer
opengaan. Hoe dan ook drukken ze de meisjes op het hart dat ze er niet alleen voor staan: “We’re in this together and we
will together find a way.”
Naast de intensieve contacten met deze jongvolwassenen, die ook onder normale omstandigheden nauw worden begeleid
door RFI, proberen RFI en de state teams momenteel ook weer in contact te komen met de kinderen die al wat langer uit
de Homes zijn. Ze willen zoveel mogelijk alumni bereiken om te checken hoe het met ze gaat en of er behoefte is aan hulp
en ondersteuning.
Anjali en Rani: de ervaringen van twee jongvolwassen Rainbow meisjes in lock-down
Ons programma kent inmiddels een aanzienlijke groep oudere meisjes die (deels) op eigen benen staan en zelfstandig
wonen, studeren en werken. Anjali (28) en Rani (22) wonen in Bangalore in een hostel en studeren aan het vooraanstaande
St. Aloysius College. Wij hebben geregeld contact met deze moedige vriendinnen en vroegen hen hoe het met ze gaat.
Hoe gaat het met jullie?
Anjali: Ik ben net voor de lock-down inging naar Hyderabad gegaan en woon tijdelijk bij Anu ma (Executive Director van RFI).
Het gaat goed met me. Ik bel en video call gelukkig vaak met mijn vriendinnen. Soms ben ik bang. Maar als ik dan aan mijn
vorige leven denk word ik rustig, omdat ik nu in een veilige omgeving woon en eigenlijk best happy ben.
Rani: Ik ben gewoon in mijn hostel in Bangalore met mijn vriendinnen, waar we veilig zijn. Alleen maak ik me heel erg zorgen
over mijn moeder en zusjes die in Kolkata wonen. Naast alle corona-ellende hebben zij ook een cycloon te verduren gehad.
Ik help een vriendin met haar studie en heb gelukkig veel contact met vriendinnen. Dat leidt me af van alle zorgen.
Wat doen jullie zoal tijdens de lock-down?
Anjali: De meeste tijd besteed ik aan mijn studie, af en toe zing ik of luister ik naar muziek. Ik probeer mijn dagen zo normaal
mogelijk in te delen en niet te veel druk te voelen van het thuis blijven. Ik praat graag met mijn Nanu (‘opa’, de vader van
Anu). Ik probeer positief te blijven door YouTube filmpjes te kijken en te dansen. En lekker lachen en roddelen met mijn
vriendinnen is fun.
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Rani: Ik studeer veel en luister graag naar muziek. Ik heb nu veel tijd om te chillen en dat is ook wel eens fijn. En als het kan
bel ik met m’n zusjes, dan hoor ik m’n moeder roepen omdat ze weer eens aan het kibbelen zijn. Ik heb gevast tijdens de
Ramadan, dus dan at ik pas later op de avond. Ik vind het eten hier in Zuid-India maar niks en mis het Bengali eten!
Hoe gaat het met jullie studie?
Anjali: Ik zit in mijn laatste jaar voor Bachelor of Social Work. De lock-down begon in onze vakantie. Dit eerste semester is
helemaal virtueel, de online lessen startten al na twee weken. De docenten sturen ons informatie en studiemateriaal via
mail en in onze studie-WhatsAppgroep. Maar om eerlijk te zijn maken we ons wel zorgen, omdat het ons laatste jaar is.
Fysieke lessen waren veel beter!
Rani: Ik zit in mijn laatste jaar voor Bachelor of Arts. We krijgen nu online les, maar gewone lessen waren zoveel fijner! Daar
kun je je veel beter concentreren, online lijkt meer een spel. We moeten nog een hele roman bespreken voor literatuur,
maar de docent besteedt te weinig aandacht hieraan. Nu ik meer tijd heb, maak ik zelf notities en ga ik zelf helemaal door
de syllabus heen. We hebben wel online oefenexamens gehad, maar de echte examens zullen anders zijn.
Wat is jullie grootste uitdaging in coronatijd? En heeft het ook iets goeds gebracht?
Anjali: De grootste uitdaging is toch wel om focus te houden op studeren. Maar ik heb een trucje: als ik mezelf moet
motiveren denk ik aan het boze gezicht van mijn Ammi (echte moeder) en dan komt de motivatie al snel! Haha! Het goede
van deze crisis is dat ik heb ingezien dat alles in het leven TIJDELIJK is. Niets blijft, behalve de liefde voor je naasten. En wie
niet bij je blijft in slechte tijden, is het überhaupt niet waard om bij te blijven.
Rani: De uitdaging is om gelukkig te zijn, al kan dat niet altijd. Ik maak me zorgen om mijn familie in Kolkata. Ze zijn afhankelijk
van donaties voor eten. En dan ook nog de cycloon. Gelukkig zijn er het ‘Rainbow Outreach Program’ van RFI en ‘Mother
Teresa Charity’ die mijn moeder hulp bieden. Het mooie in deze crisis is dat iedereen elkaar helpt, ongeacht arm of rijk, op
basis van hun individuele capaciteiten. In mijn hostel maken mijn vriendinnen en ik hulppakketten, die we twee keer per
week aan mensen geven die hulp kunnen gebruiken. “I feel happy for all the charity work. I feel happy for Rainbow Homes.”
Anjali

Rani

Onderzoek onder ouder(s)/verzorger(s) van Rainbow meisjes tijdens lock-down
RFI heeft de afgelopen maand een onderzoek uitgevoerd onder de ouder(s)/verzorger(s) van de Rainbow meisjes en de
jongens van de Sneh Ghars, voor zover zij nog in beeld zijn. Dit zijn veelal dagloners, die hun inkomsten zijn kwijtgeraakt
door de lock-down. Het is goed om te zien dat RFI zelfs in crisistijd ruimte creëert voor een dergelijk belangrijk onderzoek.
De uitkomsten worden ingezet bij lobbyactiviteiten richting de overheid en worden breed gedeeld met andere organisaties
die werkzaam zijn voor deze kwetsbare groep mensen.
Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de onmiddellijke behoeften van deze families, alsmede in hun zorgen
en verwachtingen t.a.v. de overheid. In totaal zijn 674 families in 10 steden geïnterviewd, dat is ca. 20% van alle meisjes en
jongens die momenteel in ons programma worden opgevangen. De interviews werden door een grote groep vrijwilligers
telefonisch afgenomen, veelal onder lastige omstandigheden. De vragen hadden betrekking op de huidige
leefomstandigheden, de gezondheidstoestand, de voedselsituatie, de werksituatie, gevallen van misbruik of geweld,
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zorgen van de families en verwachtingen t.a.v. hulp en ondersteuning van de overheid en anderen. De uitkomsten zijn
schrijnend.
Onveilige, onhygiënische en ongezonde
leefomstandigheden
• 42% van de ondervraagden is een gezin met alléén een
moeder.
• 41% van de families is dakloos en heeft geen toegang
tot elektriciteit en toiletten.
• 44% van de families maakt gebruik van een openbaar
toilet of de publieke ruimte, met alle risico's van dien.
• 42% verblijft in een gehuurde ruimte*, waarvan 81%
de huur in de 2 maanden lock-down niet meer kon
betalen vanwege het wegvallen van inkomsten.
• 26% van de ondervraagden lijdt onder langdurige
ziektes en heeft geen toegang tot medicijnen tijdens
de lock-down.
Inkomstenbronnen vrijwel helemaal gestopt
• 39% van de families is dagloners in fabrieken en de
bouw, 28% werkt als huishoudelijke hulp, 18% is
'zelfstandig', o.a. straatverkopers, riksjabestuurders,
bedienden in kleine eethuisjes, voddenrapers.
• 82% heeft tijdens de lock-down geen geld verdiend.
• T.t.v. het interview had 60% van de families nog slechts
geld voor 7-10 dagen.

Hongersnood is groot en (overheids)hulp ontbreekt
grotendeels
• 71% van de gezinnen heeft tijdens de lock-down geen
warme maaltijd kunnen eten.
• T.t.v. het interview hadden zij die een gedroogd
voedselpakket hadden ontvangen, nog een voorraad
voor minder dan een week.
• 21% van de families heeft op de meeste dagen van de
lock-down geen maaltijd kunnen nuttigen.
• 77% van de gezinnen heeft naast een gedroogd
voedselpakket, geen enkele steun ontvangen van de
overheid of andere organisaties.
Fysiek en emotioneel misbruik en huiselijk geweld zijn
toegenomen
• 68% van de vrouwen geeft aan fysiek en/of emotioneel
te zijn misbruikt tijdens de lock-down.
Angsten en zorgen over de toekomst zijn groot
• 36% van de ondervraagden vreest hun vorige baan
niet meer terug te krijgen.
• 41% van de gezinnen vreest geen regelmatige
maaltijden en onvoldoende voedsel te hebben.

* Een gehuurde ruimte is meestal een zeer eenvoudig en klein onderkomen voor meerdere mensen zonder enige
voorziening van elektriciteit, water en wc's.
Webinar 'Children living in street situations'
Op 25 juni jl. heeft RFI haar eerste Webinar georganiseerd met als thema 'Children living in street situations'. Het doel van
het Webinar was om deelnemers een beter beeld te geven van de achtergronden en leefomstandigheden van
straatkinderen. Er werd uitgebreid ingegaan op de diverse categorieën van straatkinderen, hun achtergronden en hun
overlevingsstrategieën. Het Webinar was gericht op organisaties die met vergelijkbare groepen kinderen werken, evenals
internationale NGO's die hun kennis willen vergroten over straatkinderen in India. Het hoogtepunt was een liveschakeling
met Lilima Khan in Delhi. Zij is een Rainbow alumna, die inmiddels stevig op eigen benen staat en als chef in een restaurant
in Delhi aan de weg aan het timmeren is. Zij vertelde haar verhaal live in het Webinar. Wat een impact!
Met meer dan 300 deelnemers was het Webinar een groot succes. Op 30 juni heeft dan ook direct een herhaling
plaatsgevonden in het Hindi. Webinars vormen een laagdrempelige en efficiënte manier van kennisdelen, die we in de
toekomst zeker meer zullen gaan zien van RFI.

Tot zover onze update over het Rainbow Homes programma in corona-tijd. We houden jullie op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen. We wensen iedereen een fijne zomerperiode.

Hartelijke groeten, Loes en Veronika

www.partnershipfoundation.nl

www.partnershipfoundation.nl

