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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.

Wat een impact! 
 

Het went nooit! Vrijwel bij elk bezoek 

ontmoeten wij – Loes en Veronika – 

meisjes die net nieuw in een Rainbow 

Home zijn aangekomen. Vaak kijken  

ze nog erg schrikachtig, vermijden 

oogcontact of verstoppen zich in de 

armen van een huismoeder.  
 
Na enige tijd verschijnt er toch een 

aarzelende en soms brede glimlach of er 

is oogcontact. En als we dan aan zo’n 

nieuwkomer een welkomst-rugzakje 

mogen overhandigen, gaat dat elke keer 

weer gepaard met diepe emoties. 

Emoties van verdriet over wat zo’n klein 

meisje in haar korte leven allemaal al 

heeft moeten doorstaan, maar ook een 

gevoel van blijdschap dat zij nu een veilig 

thuis heeft in een Rainbow Home. Dat ze 

weer kind mag zijn, dat ze mag spelen en 

naar school kan gaan. Kortom haar 

rechten als kind mag claimen! 

Schrijnend was het recente straatbezoek 
in Hyderabad met een Nederlandse 

sponsor. Een jonge, kwetsbare vrouw 

stond daar met een té groot kind in haar 

armen. Het meisje bleek gehandicapt te 

zijn. Haar oudere zusje woont sinds kort 

in het Sannihita Parklane Rainbow Home. 

Toen dit Rainbow meisje tijdens ons 

bezoek bij haar moeder kwam staan 

gebeurde er zo op het eerste gezicht  

niet veel. Geen grote emoties.  

Maar juist het stille verdriet van de 

moeder die niet voor haar kind kan 

zorgen was adembenemend voelbaar. 

Het bijzondere is dat het meisje in het 

Rainbow Home terecht is gekomen  

door toedoen van een stoere jonge 

ondernemer die de moeder dagelijks  

met haar kinderen op straat zag zwerven. 

Hij beloofde ons ook aandacht te blijven 

schenken aan de moeder en haar jongste 

dochter. Ten slotte gaf de moeder haar 

oudste een aai over haar bol, alvorens 

het meisje terugging naar de veilige 

haven van het Rainbow Home. 
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Ontroerend was ook het bezoek met een 

ander Rainbow meisje uit het Ashrita 

Rainbow Home in Hyderabad, aan de plek 

op straat waar ze met haar moeder 

leefde. Haar moeder is inmiddels 

overleden en het enig contact met 

‘vroeger’ is de vrouw van het thee -

stalletje naast hun ‘slaapplek’ op straat. 

Bij aankomst herkende de vrouw het 

meisje direct. Ze vertelde dat ze moeder 

en dochter elke dag een kopje thee gaf, 

omdat ze helemaal niets hadden daar op 

straat. Nu zat het kleine Rainbow meisje 

stilletjes, maar heel tevreden daar op het 

bankje een kopje thee te drinken bij deze 

vrouw, die in de tijd dat zij op straat 

moest overleven een belangrijke 

dagelijkse troost gaf in de vorm van dat 

kopje thee. 
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Nieuwe meisjes in Need Base India Rainbow Home in Bangalore krijgen hun welkomst-rugzakje

 

Moeder op straat in Hyderabad

 

Rainbow meisje bij theestalletje 



Hoe vaak we dit ook al hebben gezien, 

gehoord en meegemaakt, het is elke keer 

weer het moment waar we ten volste 

ervaren wat de impact is van het 

Rainbow Homes programma op elk 

individueel meisje. En als ze dan tijdens 

een bezoek aan een Rainbow Home een 

geweldige voorstelling geven, dansen, 

stralen, lachen en geintjes uithalen, dan 

kan onze dag niet meer stuk.  
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In juni 2015 hebben we een rugzakje 

uitgereikt aan Danusha in het Need Base 

India Rainbow Home in Bangalore. Nu 

zit ze in de 5de en is ze de beste van 

haar klas 

 

Vier nieuwe meisjes in Rainbow Home in Pune 

https://www.partnershipfoundation.nl/wp-
content/uploads/2018/11/Video-4-meisjes-Pune.mov

https://www.partnershipfoundation.nl/wp-content/uploads/2018/11/Video-4-meisjes-Pune.mov


Kleine meisjes worden groot  
 

Steeds meer meisjes bereiken de 
leeftijd om het Rainbow Home te 
verlaten. Er zijn drie verschillende 
woonvormen mogelijk.  
 
De uiteindelijke keuze is helemaal 

afhankelijk van de individuele situatie 

van elk meisje. Zo is er de mogelijkheid 

van ‘group living’, waar een groep meisjes 

een appartement met elkaar deelt. Ook 

kunnen zij in een hostel gaan wonen, 

meestal terwijl ze een vervolgopleiding 

doen. Dit is in India een heel gebruikelijke 

woonvorm voor jonge vrouwen. En als de 

situatie dat toelaat en het meisje dat wil, 

is het soms zelfs mogelijk om weer bij  

de ouder(s) te gaan wonen. In sommige 

gezamenlijke woonruimte, een keuken   
en twee slaapkamers voor ieder drie 

meisjes. En er is zelfs een balkon!  

Ook het contact met de buren is heel 

goed.  

De meisjes hebben heerlijk voor ons 

gekookt: chapati’s, rijst, een groentecurry, 

linzen en zelfs stukjes kip voor de 

feestelijke gelegenheid!  

De meisjes hebben allemaal een 

(parttime) baan en sommigen studeren 

daarnaast door.  

gevallen is de economische situatie   
van de ouder(s) verbeterd doordat hun 

dochter in een Rainbow Home is gaan 

wonen. Hierdoor hebben de ouders de 

handen vrij voor een baan met een 

bescheiden inkomen en zijn zij in staat 

een stabielere omgeving voor hun kind  

te creëren.  

 

Op bezoek bij een ‘group living’ in 
Hyderabad 
Op een mooie zondag in september 

waren wij op lunchbezoek bij de meisjes 

die in ‘group living’ wonen in een leuke 

woonwijk in Hyderabad. De zes jong -

volwassenen ontvingen ons stralend in 

hún huis. Er werd druk gekookt en de 

kamers zagen er spick and span uit.  

Het appartement bestaat uit een 
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Group living Hyderabad: druk in de keuken 
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Rainbow meisjes met buurvrouw 

 

Rukanya heeft een parttime baan 

als receptioniste bij IT-dienst ver le -

ner Genpact en studeert tegelijker- 

tijd ook voor haar staatsexamen. 

Ze vindt haar nieuwe leven 

fantastisch en is goed bevriend 

met haar collega’s. Haar salaris 

bedraagt 8.500 rupees per maand.  

Naast de uitgaven aan wonen en 

leven, geeft ze maandelijks 1.000 

rupees aan haar moeder en spaart 

ze nog eens 2.000 rupees. Haar 

moeder is huis houdelijke hulp en 

heeft een kamer in het gezin waar 

ze werkt. Ze woont ver weg maar 

ze zien elkaar af en toe. Volgens 

Rukanya is haar moeder heel trots 

op haar. 

Rajini heeft haar Bachelor in 

Science gehaald en volgt nu een 

computer training en Engelse les.  

Ze wil in een IT-bedrijf zoals 

Genpact gaan werken.  

Monika is fulltime yogalerares in 

een yogacentrum. Ze vertrekt al 

om half 6 in de ochtend van  

huis. Volgens de andere meisjes is 

zij veel rustiger en stabieler 

geworden door de yoga.  

Maar haar eetgewoonten zijn nog 

niet helemaal goed. Ze houden dan 

ook een oogje in het zeil en zorgen 

dat Monika in ieder geval gezond 

ontbijt voordat ze naar haar werk 

vertrekt.  

Monika kookt niet graag, maar doet 

dan meestal wel de afwas of het 

schoonmaakwerk.  



Het was mooi om een inkijkje te krijgen  

in het reilen en zeilen van de ‘group living’ 

in Hyderabad. De meisjes waren erg 

ontspannen, opgeruimd, heel enthou siast 

en blij. Wij waren op bezoek bij hún thuis 

en daar hoorden natuurlijk ook cadeaus bij!  

 

Op bezoek bij de oudere meisjes in 
Bangalore  
In november ontmoetten we de meisjes 

die op het prestigieuze St. Aloysius 

College in Bangalore studeren. In een 

eerdere nieuwsbrief hebben we hierover 

al bericht. Na een ontmoeting in de 

kantine waar ze voluit vertelden over  

hun ervaringen en uitdagingen, mochten 

we op bezoek bij Sister Philomena, de 

directrice van het College. Zij gaf aan heel 

blij te zijn met de Rainbow meisjes en 

extra aandacht te besteden aan hun life 

skills. Een deel van de meisjes woont in 

een hostel. De meesten daar van studeren 

‘Social Work’. Zij hebben de voorkeur om in 

een hostel te wonen, omdat ze met hun 

studie veel tijd kwijt zijn met veldwerk en 

daardoor minder tijd beschikbaar hebben 

voor huishoudelijk werk. De andere helft 

van de meisjes woont in ‘group living’. Ook 

deze ‘group living’ voelt heel huiselijk en 

plezierig. Alles is super netjes en schoon 

en de meisjes voelen zich duidelijk heel 

thuis in hun huis.  
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Bij bezoek horen cadeaus 

 

Meisjes in St. Aloysius College met directrice Sister Philomena 

 

Links: in de keuken. Rechts: Meisjes in group living in Bangalore



Super-rolmodel in Hyderabad 
Tijdens ons bezoek in november aan 

Hyderabad hebben we ook een groep 

meisjes ontmoet die intussen buiten het 

Rainbow Home wonen. Een absolute 

uitspringer is Neelaveni, 22 jaar oud. Ze 

heeft van 2009-2015 in het Aman 

Vedika Rainbow Home in Hyderabad 

gewoond. Na afronding van haar 

opleiding heeft ze een baan gevonden bij 

Nirmaan, een NGO die counseling geeft 

aan jongeren bij het vinden van een baan. 

Zij heeft daar enige tijd bij de hulplijn 

gewerkt. Met haar inkomen was zij toen 

al in staat een klein huisje te huren, 

waarin ze met haar moeder en broertje 

kon wonen. Intussen heeft Neelaveni 

promotie gemaakt tot senior counselor 

en verdient nu 17.000 rupees per  

maand. Dat heeft ertoe geleid dat zij nu 

met haar moeder en broertje is verhuisd 

naar een groter huis. En als klapper op de 

vuurpijl vertelde ze ons dat ze binnenkort 

gaat trouwen! En ja, ze wil dat zélf  

heel graag! De volgende keer zijn we 

uitgenodigd om op bezoek te komen in 

haar nieuwe huis. 

Wat een weg heeft deze jonge vrouw al 

afgelegd! En wat is zij een prachtig 

rolmodel voor de meisjes die ook op het 

punt staan de toch zeer spannende stap 

buiten het Rainbow Home te zetten.  

 

Training fondsenwerving  
in India 
 

De fondsenwerving in India gaat 
voorspoedig. Het team van Rainbow 
Foundation India (RFI) weet het 
aantal Indiase sponsoren gestaag 
uit te breiden en slaagt er ook heel 
goed in om bestaande sponsoren te 
behouden en relaties uit te bouwen.  
 

Dat is goed nieuws en alle complimenten 

gaan naar het RFI team. Wij hebben de 

Indiase collega’s vanaf het begin 

intensief begeleid om hun fondsen -

wervende capaciteiten te ontwikkelen. 

Regelmatig geven wij workshops, 

trainingen, coaching en begeleiding aan 

het team, helemaal afhankelijk van de 

fase waarin ze zijn en de behoeften die 

er liggen. Dat doen we als we daar op 

bezoek zijn, maar ook op afstand via 

Skype en mail. 

Tijdens onze twee recente bezoeken 

hebben we trainingen gegeven aan het 

relatief nieuwe fondsenwervingsteam. 

Daarbij hebben ze kunnen oefenen met 

pitches voor bedrijven en fondsen. Ook 

zijn we ingegaan op het monitoren van 

jaarplannen en fondsenwervingstargets 

en de voordelen van een goed donor 

relations managementsysteem. Wat een 

verschil ook hier weer in de opgebouwde 

kennis en ervaring in vergelijking tot een 

paar jaar geleden.  
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Neelaveni

 

Training fondsenwerving India
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Harsh Mander gepromoveerd 
aan de VU  
 
Harsh Mander, mensenrechten -
activist, voormalig hooggeplaatst 
ambtenaar in India en nauw 
betrokken bij de Rainbow Homes, 
is op 19 november jl. gepromo -
veerd aan de VU in Amsterdam.  
 

Het thema van zijn promotie was 

‘Vulnerable Populations & Policy 

Development in India’. Harsh heeft het 

Rainbow Home model in 2006 voor  

het eerst geïntroduceerd in over heids -

scholen in Delhi. Dit vormt tot op  

heden nog steeds één van de 

belangrijke pijlers van het Rainbow 

Homes programma. Tegenwoordig is hij 

nog nauw betrokken bij de ontwikkeling 

van het programma voor de oudere 

meisjes. De promotie is een kroon op 

Gratis onlinecursus over 
kinderrechten  
 

Het ‘Knowledge Development and 
Dissemination Centre’ (KDDC) van 
Rainbow Foundation India heeft 
weer een nieuw kanaal toe ge -
voegd om de kennis die de 
organisatie heeft over de zorg en 
opvang van straatkinderen, met zo 
veel mogelijk belangstellenden en 
belanghebbenden te delen.  
 

Sinds kort is er een gratis onlinecursus 

rondom het thema kinderrechten 

beschikbaar. Dit is de eerste in een serie 

en is met name ook bedoeld als proef 

om dit medium goed te leren gebruiken 

voor verdere kennisverspreiding. 

De cursus heeft een audio-video 

looptijd van 2 uur, verdeeld in 10 

sessies en is gratis toegankelijk voor 

iedereen. In heel korte tijd hebben  

zich al 517 studenten ingeschreven.  

En het aantal groeit met de dag.  

Ben je geïnteresseerd? Ga naar de 

introductie video over de cursus.    

het vele werk dat Harsh heeft gedaan  

en nog steeds doet ten aanzien van  

de meest kwetsbare groepen mensen  

in India.  

Promotie Harsh Mander aan de VU 

in Amsterdam

https://www.udemy.com/introduction-to-child-rights/

https://www.udemy.com/introduction-to-child-rights/


Ontwikkelingen Partnership 
Foundation 
 
Raad van Toezicht 
Fons Stoelinga, voormalig Nederlands 

ambassadeur in India, is sinds september 

2018 voorzitter van de Raad van 

Toezicht.  

van Fons overgenomen als ambassadeur 

in India. Hellen van Dongen is per 15 

oktober 2018 afgetreden als lid van de 

Raad van Toezicht. Wij danken Marten en 

Hellen hartelijk voor hun bijdragen en 

ondersteuning.  

 

Michel Barth, Global Partner Better 

Future, is sinds september 2018 lid van 

de Raad van Toezicht. Welkom Fons en 

Michel! 

 

Marten van den Berg is per 1 september 

2018 afgetreden als voorzitter van de 

Raad van Toezicht en heeft het stokje 

Motivators 
 

Zo’n 3 à 4 keer per jaar bezoeken 
wij de Rainbow Homes in India. 
Tijdens deze bezoeken zien wij vele 
mooie voor beelden van meisjes die 
door de liefde en aandacht in het 
Rainbow Home weer kind kunnen 
zijn en zich verder kunnen ont -
wikkelen. Hier een paar sprekende 
voorbeelden van deze ‘motivators’. 
 

Ishika 

Ishika, 14 jaar oud, is een slim en sportief 

meisje in het Kushi Rainbow Home in 

Delhi. Ze zit in 8th standard op de  

St. Mary's School. Ze komt uit een zeer 

kwetsbaar gezin met een alcohol -

verslaafde vader en een misbruikte 

moeder. Er was veel ruzie in het gezin, 

extreem huiselijk geweld en instabiliteit. 

De moeder heeft zichzelf verbrand en 

kon niet worden gered door de doktoren. 

Dit incident liet Ishika en haar broertje - 

toen slechts 5 en 3 jaar oud – achter bij 

haar vader. Kort daarna verloren ze hun 

vader en een tante en oom, de over -

levende voogden, waren niet in staat om 

voor de kinderen te zorgen. Toen werden 

Ishika en haar broertje opgenomen in een 

Rainbow Home respectievelijk Sneh Ghar, 

waar ze een veilig thuis hebben 

gekregen. Nu is Ishika uitgegroeid tot 

een meisje met een enorm potentieel in 

sport, creati viteit en educatie. Haar 

favoriete vak is Engels. Ze is Sports 

Captain op haar school en houdt zelf 

vooral van rugby, voetbal, atletiek en 

dansen. Ze weet nog niet precies wat ze 

in de toekomst wil worden, wellicht 

dansleraar of docent Engels.  

 

Anjali 
Anjali was 9 jaar oud toen ze in het Need 

Base India Rainbow Home in Bangalore 

werd opgenomen. Haar beide ouders 

waren verslaafd aan alcohol. Vader 

mishandelde zowel Anjali als haar zus 

Manjula en heeft nooit voor zijn kinderen 

gezorgd. Beide zusjes kregen eten in de 

overheidsschool, als ze daar waren. En 

anders sliepen ze met honger op straat. 

Ze werden door hun vader gedwongen 

te bedelen en het geld dat ze ophaalden 

werd direct uitgegeven aan alcohol.  

Met hulp van de buren werden de  

meisjes opgenomen in het Rainbow 

Home.  

Met de voortdurende inzet en onder -

steuning van de Rainbow Home staf is 

hun situatie sterk verbeterd. Anjali neemt 

deel aan alle buitenschoolse activiteiten 

en is heel goed op school. Onlangs heeft 

ze 10th standard met 80% gehaald en ze 

studeert nu verder in een Pre-University 

College van de overheid. 
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Anjali

 

Ishika



  

Ten slotte 
 

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 2019 waarin  

we graag weer samen met jullie veel 

straatmeisjes in India een mooie 

toekomst willen geven! 
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www.partnershipfoundation.nl

 

IJsvogellaan 64, 2261 DK Leidschendam 

Nederland 

Tel. +31 6 30 40 08 55 (kantooruren) 

info@partnershipfoundation.nl 

 


