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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.

Update  
Rainbow Homes 
 

Wij missen momenteel onze bezoeken 

aan India, die altijd veel stof opleveren 

voor onze nieuwsbrieven. Desondanks 

geven we jullie hierbij graag weer een 

update van de ontwikkelingen in de 

Rainbow Homes en laten daarbij o.a.  

de meisjes zelf aan het woord. 
 
Dit jaar zijn we alleen in februari in India 

geweest, voornamelijk om met het team 

van Rainbow Foundation India te praten 

over jaarplannen en budgetten. Kort 

daarna zag de wereld er heel anders uit 

vanwege de uitbraak van de corona-

pandemie. Gelukkig hebben we veel 

contact met de Indiase collega’s en gaat 

het daarbij niet alleen over alle nieuwe 

uitdagingen en de strategische koers, 

maar altijd ook weer over de Homes en 

de meisjes zelf. De verhalen over de 

schrijnende situatie waarin de ouders 

zich momenteel bevinden en de  
veerkracht van de kinderen om met de 

nieuwe omstandigheden om te gaan,  
motiveren ons enorm om het op afstand 

werken vol te houden en nog een tandje 

bij te zetten om te zorgen dat deze 

kinderen zich met liefde en aandacht  

in de Rainbow Homes kunnen blijven 

ontwikkelen. Het Rainbow Homes 

programma staat als een huis, ook in 

crisistijd. Daar zijn we trots op!   

 

Weinig besmettingen 

Inmiddels is 81% van de kinderen terug 

in de Homes. Zoals eerder bericht was 

een deel van de kinderen vanwege Holi 

buiten de Homes toen de pandemie in 

maart uitbrak. Ook werden kinderen in 

een aantal deelstaten door de overheid 

verplicht terug te gaan naar hun 

ouder(s)/verzorger(s), wat feitelijk 

betekent terug op straat. Zo’n 1.400 

kinderen zijn inmiddels in quarantaine 

geweest, waarna zij weer met veel 

warmte door hun ‘zusjes’ en de stafleden 

zijn ontvangen in het Rainbow Home.  
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In totaal zijn 46 kinderen besmet 

geweest met het virus, waarvan de 

meesten zijn opgevangen in publieke 

gezondheidscentra. Ze zijn gelukkig 

allemaal weer opgeknapt en gezond.  

Dit geldt ook voor de zes besmette  

staf leden. 

 

Digitalisering 

Na de lange en strenge lockdown-

periode in India, is het publieke leven 

weer grotendeels hervat. Zo werkt het 

RFI-team weer voornamelijk op kantoor, 

uiteraard met inachtneming van de 

noodzakelijke corona-maatregelen. 

Alleen de scholen zijn helaas nog steeds 

gesloten. Er wordt weliswaar steeds 

vaker online onderwijs aangeboden,  

maar veel Indiase kinderen hebben geen 

digitale voorzieningen om hiervan 

gebruik te maken. Ook in de Rainbow 

Homes blijft dit een grote uitdaging.  

Met de steun van lokale donoren pro -

beert RFI alle Homes te voorzien van 

laptops, schermen en andere apparatuur.  

 

Nieuwe wetgeving 

De Indiase NGO-sector werd in oktober jl. 

onverwacht geconfronteerd met aan -

passingen in de wetgeving inzake 

buiten landse bijdragen aan goede doelen 

(FCRA-wetgeving). Zo moeten er nieuwe 

bankrekeningen worden geopend en 

‘sub-granting’, oftewel overboekingen 

van centrale buitenlandse bijdragen  

naar andere NGO’s, wordt verboden. Dit 

levert veel extra werkdruk op voor lokale 

organisaties en komt nog eens boven op 

de uitdagingen in verband met covid-19. 

PF en RFI werken nauw samen om te 

zorgen dat onze bijdragen aan de 

Rainbow Homes en het programma 

volgens de nieuwe regels verlopen. Ook 

de Indiase donoren denken met ons mee 

en staan open voor aanpassingen van de 

samenwerking, zodat we gezamenlijk de 

financiële basis voor de Rainbow Homes 

veiligstellen. 

 

Lokale overheidssteun 

Gelukkig is er in deze tijd ook veel steun 

vanuit de lokale overheden voor de 

meisjes en Homes. In Patna en Ranchi  

is renovatiewerk aan de Homes gereali- 

seerd met steun van de lokale over- 

heden. Tijdens de officiële opening in 

Patna heeft de hoogste districts ambte -

naar een speeltuin toegezegd, waar 

zowel de Rainbow meisjes als de andere 

schoolkinderen kunnen spelen. In 

Bangalore heeft de Deelstaat-Minister 

van Onderwijs een aanbevelingsbrief 

geschreven, waarin hij onderwijs ambte -

naren opdraagt volledige medewerking 

te geven aan de Rainbow Homes. En in 

Pune heeft het stadsbestuur extra 

schoollokalen beschikbaar gesteld voor 

de bestaande Homes. Deze lokale steun, 

waaraan RFI jarenlang heeft gebouwd, is 

hard nodig in deze zware tijden en vormt 

een welkome tegenhanger van de 

maatregelen uit Delhi. < 
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Covid-19 interventies  
 

In de extra nieuwsbrieven dit jaar hebben we ruim aandacht besteed aan de gevolgen van de corona pandemie voor de  

Rainbow Homes en de extra maatregelen die RFI heeft genomen. Onderstaande posters geven een mooi en kleurrijk overzicht  

van de veelzijdige activiteiten. 
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Arunmai  
– Unsung Hero of 2020 
 

Arunmai is de State Program 
Manager van RFI in Hyderabad.  
In oktober ontving zij de 'Unsung 
Heroes of 2020 award’ voor haar 
inzet voor de lokale coronahulp -
verlening. Deze prijs werd uitgereikt 
door de World Human Rights 
Organisation India en Sanskruti  
Kala Niketan. 
 

Arunmai werkt al lange tijd voor de 

Rainbow Homes; sinds enkele jaren geeft 

ze leiding aan het state team dat de acht 

Rainbow Homes en twee Sneh Ghars 

(homes voor jongens) in Hyderabad 

begeleidt. Zij is onder andere verant -

woordelijk voor de aansturing van de 

partners die de Rainbow Homes runnen, 

de lobby en advocacy activiteiten 

richting de lokale overheid en de lokale 

fondsenwerving. Zij heeft een belang -

rijke bijdrage geleverd aan de uitbouw 

van het lokale (sponsor-)netwerk en 

beschikt over sterke leiderschaps -

kwaliteiten.  

 

Wij hebben haar gefeliciteerd met deze 

mooie prijs en haar een aantal vragen 

voorgelegd.  

 

1) Waarom heb jij de ‘Unsung 
Heroes of 2020 award’ toegekend 
gekregen? 

“Vanwege mijn hulpinspanningen voor 

kwetsbare groepen sinds de uitbraak  

van de corona-pandemie. In maart heb  

ik samen met het state team ervoor 

gezorgd dat alle Hyderabad Homes 

minstens twee maanden voorraad 

hadden, zowel qua eten als andere 

benodigdheden voor de kinderen. We 

hebben met de verkopers van groen ten, 

fruit, melk en eieren afspraken gemaakt 

over directe leveringen aan de Homes, 

of onvoldoende eten en ze kunnen  

geen veilige omgeving bieden. Die hele 

terughaalactie was niet zonder gevaar 

voor de teamleden. Maar samen hebben 

we het merendeel van de kinderen weten 

te bereiken en we zijn blij dat ze nu weer 

‘thuis’ zijn. De ouders/verzorgers en 

andere kwetsbaren in de omgeving van 

de Homes hebben voor een maand eten 

en andere hulp gehad. Ook hebben we 

veel ouders kunnen helpen aan een 

plekje in een tijdelijke opvang tijdens  

de meest heftige corona-periode.” 

 

2) Heeft deze corona-crisis ook  
iets positiefs opgeleverd? 

“Ja, zeker wel. De band en samenwerking 

tussen de stafleden is nog sterker 

gewor den door alles wat ze samen 

hebben meegemaakt en hebben moeten 

regelen. Daarnaast hebben de oudere 

meisjes, die tijdelijk terug zijn gekomen 

naar de Homes, echt leiderschap laten 

zien. Ze hebben enorm geholpen bij het 

verzorgen van en het onderwijs voor de 

jongere kinderen. Hierdoor zijn veel 

zodat er geen tekorten zouden ontstaan. 

We hebben ook veel tijd en aandacht 

besteed aan de Hometeams. Zij spelen 

zo’n belangrijke rol voor de kinderen, 

maar het was ongelofelijk zwaar voor  

ze om bijna een half jaar non-stop in  

de Homes te moeten werken vanwege 

de lockdown. Gelukkig hebben we  

ervoor kunnen zorgen dat stafleden die 

besmette familieleden hadden wel naar 

ze toe konden. We hebben ze medische 

en sanitaire pakketten meegegeven, 

zodat ze de juiste zorg konden geven aan 

hun familie. Ik ben heel blij dat er in deze 

periode geen personeelswisselingen zijn 

geweest en dat er tot nu toe nog geen 

enkele besmetting is geweest in de 

Homes in Hyderabad. 

 

Na de versoepeling van de lockdown-

maatregelen zijn we heel druk geweest 

met het terughalen van de kinderen die 

bij hun ouder(s)/verzorger(s) waren.  

De meesten wilden de kinderen terug -

sturen naar het Home, omdat ze echt 

niet voor ze kunnen zorgen. Er is geen  

Arunmai (rechts) tijdens de overhandiging van de 'Unsung Heroes of 2020 award’ 
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bestaande gevoeligheden en irritaties 

tussen de oudere meisjes en de 

stafleden vergeten. Hun band is nu echt 

heel erg sterk.” 

 

3) Wat zijn de grootste uitdagingen 
op dit moment? 

“Er zijn nog steeds kinderen die we 

moeten terughalen. Daarnaast loopt het 

online-onderwijs nog niet goed, met 

name vanwege de gebrekkige digitale 

infrastructuur in de Homes. En verder is 

het voor de stafteams heel lastig om de 

kinderen enigszins rustig te houden in de 

Homes. Normaliter gaan ze naar buiten 

voor trainingen, uitstapjes en korte 

bezoekjes. Nu vinden alle activiteiten 

plaats in het Home. Gelukkig hebben de 

meeste Homes wel een goede 

speelplaats of dakterras waar ze in ieder 

geval af en toe hun energie kwijt kunnen 

en lekker kunnen rondrennen.” < 

 

Rainbow Graduates 
 

We hebben fantastisch nieuws uit Bangalore: De meisjes die 
op het vooraanstaande St. Aloysius College studeerden, 
hebben in november met vlag en wimpel hun bachelors -
diploma gehaald!  
 

In 2018 hebben wij deze meisjes opge zocht in Bangalore, waarvan 

we in een eerdere nieuwsbrief verslag deden. Zij stonden toen  

nog aan het begin van hun studie. Nu, gegroeid in ervaring en 

zelfvertrouwen, hebben ze een diploma op zak en kunnen ze 

de volgende stap pen zetten op hun pad naar onafhankelijk heid. < 

Foto van ons bezoek in 2018 
met de Directeur van het  
St. Aloysius College en  
de Rainbow meisjes

nummer 14 | december 2020



nummer 14 | december 2020

Rainbow meisjes aan het woord 
 

We delen graag twee mooie artike len uit het magazine 
Rainbow Sathi van februari.  
 
In dit kwartaalmagazine, gelanceerd in 2016 voor en  
door de Rainbow meisjes, staan allerlei verhalen, 
opiniestukken, gedichten en eigen tekeningen.  
Het tijdschrift biedt de kinderen een podium voor  
het uiten van hun talenten en ideeën.   
 

Zie voor meer artikelen uit de Rainbow Sathi magazines  

deze link. 

T Pavani, van het ARUN Rainbow Home 
 in Hyderabad over haar deelname  

aan TEDx Hyderabad

Pranjal Kaluram Mhalungkar van het Prerana Rainbow Home in Pune over haar leven en droom om verpleegster te worden

https://rainbowhome.in/children-voices-rainbow-sathi/


Ten slotte 
 

Mede namens het RFI-team heel 
hartelijk dank voor alle steun aan  
de Rainbow meisjes en het in ons 
gestelde vertrouwen. We zijn ont -
zettend blij met al onze partners 
hier in Nederland, die ons met 
zoveel begrip, medeleven en 
flexibiliteit hebben geholpen in  
dit bijzonder uitdagende jaar. 
 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen 

en een mooi en gezond 2021, waarin  

we graag weer samen met jullie veel 

straatmeisjes in India een mooie toe -

komst willen geven! <

nummer 14 | december 2020


