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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.

Netwerkuitbreiding  
naar Ranchi 
 

De volgende uitbreiding van het 

Rainbow Homes netwerk is een feit!  

Na een korte, maar intensieve 

voorbereidingstijd is in december jl.  

het eerste Rainbow Home geopend in 

Ranchi in de noordoostelijke deelstaat 

Jharkhand. Inmiddels zijn er in 9 Indiase 

steden al 32 Rainbow Homes. Dit zijn 

onze ‘centers of excellence’, waar we 

laten zien hoe het werkt in een Rainbow 

Home en waarmee we hopen andere 

partijen aan te zetten tot overname van 

ons model. Zo kunnen we nog veel meer 

straatkinderen helpen! 
 
Het eerste Home in een nieuwe stad,  

en in dit geval ook nog in een nieuwe 

staat, vergt altijd extra intensieve 

voorbereidingen. De contacten met de 

lokale overheid moeten worden gelegd 

en Rainbow Foundation India (RFI) 

besteedt veel tijd aan informatie -

voorziening over het Rainbow Home 

model om begrip en steun te winnen bij 

de autoriteiten en lokale organisaties.  

Zo werd bijvoorbeeld de Internationale 

Dag voor Straatkinderen in april jl. in  

het Rainbow Home gevierd samen  

met het schoolmanagement en lokale 

bestuurders. Ook moeten geschikte 

schoolgebouwen worden gevonden, 

waarna een vergunning wordt 

aangevraagd bij de overheid en het 

gebouw gereed moet worden gemaakt 

voor bewoning. De selectie van NGO-

partners die de Rainbow Homes gaan 

opzetten en runnen vereist eveneens 

een zorgvuldige aanpak. Tenslotte 

moeten de Home-teams worden 

geworven, getraind en begeleid. En dan 

is alles gereed om de eerste meisjes in 

het Home op te nemen.  

 

Het RFI Kute Rainbow Home werd 

feestelijk geopend door Anuradha, 
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Executive Director van RFI, en lokale 

hoogwaardigheidsbekleders en 

verwelkomde bij de start 13 meisjes.  

Het opstartproces is mede door de 

ervaring van het nationale RFI-team en 

de nieuwe manager Greenfields 
Banamali zeer voorspoedig verlopen. Ook 

was een speciale rol weggelegd voor het 

Rainbow team uit Patna. Enkele ervaren 

stafleden, zoals een social mobilizer, 
huismoeder en home manager, hebben 

een maand lang in Ranchi geholpen 

zaken op te zetten. Hun kennis en 

ervaring kwamen goed van pas, omdat 

Patna en Ranchi vergelijkbare steden zijn. 

Het tekent de Rainbow aanpak dat er in 

dit Patna-hulpteam ook een Rainbow 

meisje was opgenomen. Kiran mocht 

meedenken over de opzet van het Home 

en had als belangrijkste taak het 

verwelkomen en wegwijs maken van de 

eerste Rainbow meisjes. Het mes sneed 

daarbij aan twee kanten: deze ervaring 

heeft een positief effect gehad op Kiran, 

die kampt met een laag zelfbeeld en 

weinig zelfvertrouwen.  

 

Inmiddels is ook het eerste jongens home 

in Ranchi geopend. In de loop van het 

jaar staat nog een tweede Rainbow 

Home op de planning en worden in de 

bestaande homes meer kinderen 

opgenomen. < 
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Rainbow meisjes evalueren 
zelf Patna Homes 
 

In Patna is Rainbow Foundation India 

(RFI) een proef gestart waarbij een 

groepje kinderen zelf de Homes 

evalueert. Onder begeleiding van 

Praxis, Institute for Participatory 

Practices, hebben Rainbow meisjes 

samen met jongens uit de Sneh Ghars 

(i.e. jongens homes) allereerst 

nagedacht over de vraag hoe een ideaal 

Home eruitziet.  

 

De discussie leidde uiteindelijk tot een 

uitgebreide lijst van componenten en 

deel te nemen aan het ‘review & 

reflection team’. Dit team gaat een  

hele dag op bezoek bij elk Home om in 

gesprek met de kinderen uit dat Home  

te evalueren hoe zaken gaan. Door de 

scores per indicator aan te geven in de 

cirkel ontstaat een transparant beeld van 

de kwaliteit van het Home.  

 

Tijdens ons bezoek aan Patna in februari 

jl. vertelden de meisjes van het ‘review  

& reflection team‘ enthousiast over  

hun ervaringen met deze nieuwe 

evaluatiemethode. Het geeft ze 

verantwoordelijkheidsgevoel en de 

kinderen voelen zich gehoord in hun 

indicatoren, variërend van gezonde 

voeding, goed onderwijs en schoon 

drinkwater tot voldoende speelruimte, 

boeken en ander leesmateriaal, en liefde 

& aandacht.  

 

Vervolgens gingen de kinderen aan de 

slag met het ontwerpen van icoontjes 

voor alle indicatoren. Dit was natuurlijk 

een heel proces, waarbij creativiteit en 

samenwerking centraal stonden. De 

geselecteerde icoontjes zijn in een grote 

cirkel geplaatst met een scorelijn per 

indicator van 0 tot 10. Uit de drie 

Rainbow Homes en twee Sneh Ghars zijn 

ieder twee kinderen genomineerd om 
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mening over hun Home. Het mooie is  

dat ze ook zelf in actie willen komen  

om samen met het stafteam de 

verbeterpunten op te pakken die uit  

de evaluatie naar voren komen. 

 

Het Rainbow Homes programma kent 

en zeilen van hun Home. Het is daarom 

een passend en geweldig initiatief om 

ook de kinderen zelf een rol te geven  

bij de review en evaluatie. Dit initiatief 

zal de komende tijd worden uitgerold 

naar de andere Rainbow steden. < 

 

 

verschillende manieren van review en 

evaluatie, onder meer door het Program 

& Operations team van RFI en door 

externe deskundigen. De Rainbow 

aanpak is sterk gericht op de rechten  

van de meisjes en hun betrokkenheid  

en verantwoordelijkheid bij het reilen  



Examenvrees – Hoe gaan 
Rainbow meisjes ermee om? 
 

De angst dat je op het moment van het 

examen alles vergeten bent, de vragen 

niet kunt beantwoorden of als enige 

niet gaat slagen. Deze angst is 

universeel en van alle tijden! Ook de 

Rainbow meisjes hebben er last van.  

 

Dit jaar hebben de Home-teams veel 

aandacht besteed aan het verminderen 

en voorkomen van examenvrees. In alle 

Homes hebben de kinderen er zelf 

uitgebreid over gediscussieerd. Hun 

bevindingen, tips en motiverende 

verhalen werden volop gedeeld en 

prachtig geïllustreerd in het meest 

recente Rainbow Sathi magazine, het 

magazine door en voor de meisjes. 

OMG! Exams! 

OMG! Exam time is here again 

What-what-what-what shall I do? 

The more I slog, the emptier my brain 

I want to just sit and howl: boo-hoo!! boo-hoo!! 

Our Rainbow Home akka* comes up to me: 

Hey there Maria! Don’t you worry my dear, 

To check your knowledge it’s just a test, 

Nothing to fret about or fear; 

So buck up and just try to do your best. 

History, languages, or science, 

Try to focus and go over the lessons, 

The key to remember is the sequence, 

Finish the exams and pursue your passions. 

And I told myself over and over: 

You are not low, you are not a loser, 

Don’t you ever bow to any failure 

You’ll see, you’ll come out a real winner! 

 

*akka = huismoeder 

Zo heeft in Pune een groep Rainbow 

meisjes samen met een groep jongens 

uit de Sneh Ghars (i.e. jongens homes) de 

symptomen, oorzaken en oplossingen 

voor examenvrees besproken.  

 

Ook in Hyderabad spraken de kinderen  

in verschillende groepen uitvoerig over 

hun angsten en zorgen. En dat had  

een positieve uitwerking! De kinderen 

hebben een lijst opgesteld van ‘Exams 

preparations at Rainbow Homes’ met 

tips, zoals bijvoorbeeld bijtijds opstaan  

en elke dag 5 minuten meditatie. 

 

Maria van het Aman Vedika Musheerabad 

Rainbow Home heeft een prachtig 

positief gedicht geschreven over het 

thema.  
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En ook Rakshita, 13 jaar, van het Bosco Rainbow Home  

in Bangalore heeft mooie tips voor de meisjes. 

Keerthana van hetzelfde Bosco Rainbow Home heeft 

werkelijk heel gedetailleerde en concrete adviezen 

gegeven over hoe je je op een examen kunt voorbereiden 

en hoe je tijdens het examen zelf te werk moet gaan.  

Het zou niet misstaan in de schappen van de zelf-help 

boeken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keerthana van het Bosco Rainbow Home in Bangalore 

 

“We all have dreams and we hope to become a great 

person in future. Exams are a step in that direction.  

I would like to share some tips about studying for 

the exams” 
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Workshops voor oudere 
Rainbow meisjes 
 

De afgelopen periode heeft Linda, 

goede vriendin van Partnership 

Foundation en de Rainbow Homes, een 

aantal workshops gegeven voor de 

oudere meisjes.  

 

Zij heeft veel ervaring met de begelei -

ding van talentvolle Indiase studenten 

uit kwetsbare bevolkingsgroepen en is 

graag bereid haar kennis en ervaring in te 

zetten om de Rainbow meisjes voor te 

bereiden op hun toekomst. Vanwege het 

grote succes en de enthousiaste reacties 

van de meisjes staan er nog meer work -

shops op de rol voor de komende tijd. Wij 

vroegen Linda naar haar ervaringen tot 

nu toe. 

 

Welke onderwerpen komen aan bod 
tijdens de workshops? 

Tot nu toe hebben we het in de work -

shops vooral gehad over timemanage- 

ment, deeltijdbanen, waardigheid van 

werk, en alle veranderingen die het leven 

van adolescenten zo onstuimig maken. 

Daarbij bespreken we ook de invloed op 

relaties die veranderen, met vriendinnen, 

met Rainbow zusjes, met de staf in de 

homes, met jongens etc.  

 

Hoe is de deelname en respons van 
de Rainbow meisjes? 

Aan het begin van de dag zijn de meisjes 

(en jongens) altijd wat verlegen en 

natuurlijk komen ze, zoals dat bij pubers 

gaat, zonder veel zin binnen. Maar 

meestal lukt het wel om iedereen volop 

deel te laten nemen en actief te krijgen. 

Bij aanvang willen de meisjes het liefst  

bij elkaar blijven in een groepje met 

alleen maar meisjes die elkaar al kennen 

of uit hetzelfde home komen. We delen 

ze dan op in gemengde groepen en na 

wat onwennigheid werkt dat heel goed. 

wennen aan het idee dat ze die veilige 

omgeving op een bepaald moment 

moeten verlaten.  

 

Wat zijn je belangrijkste tips aan de 
meisjes? 

De belangrijkste tip is misschien wel om 

dicht bij zichzelf te blijven, te ontdekken 

wat ze zelf met hun toekomst willen en 

daar dan ook voor te gaan. Er zijn veel 

dingen die binnen de Indiase cultuur niet 

gebruikelijk zijn, zoals het hebben van 

een deeltijdbaan voor studenten. Soms 

moet je dingen doen die niet makkelijk en 

leuk zijn, maar die je wel dichter bij je 

einddoel brengen. Het is belangrijk om 

dat voor ogen te houden. Iedereen die 

dat doet, die op zijn of haar eigen manier 

probeert zo goed en zo kwaad mogelijk 

te werken voor een leven in waardigheid 

en zelfstandigheid, verdient respect. Zij 

zelf dus ook! 

Ook probeer ik ze altijd het besef mee  

te geven dat ze zichzelf mogen zijn, dat 

Het is altijd weer ongelooflijk om te zien 

hoe hard de meisjes werken en hoe ze 

hun best doen om verder te komen. Ik 

leer daar zelf ook elke keer weer van. 

 

Wat zijn de lastigste issues voor  
ze en hoe gaan ze daarmee om? 

Zelfvertrouwen en vertrouwen in de 

toekomst zijn niet altijd vanzelfsprekend 

voor de Rainbow meisjes. Vaak vinden ze 

het moeilijk om zelf te bedenken wat hun 

toekomstperspectief is, hoe ze hun eigen 

weg kunnen uitstippelen. Ze kunnen heel 

hard zijn, ook voor zichzelf, al dan niet  

om onzekerheid te maskeren en uit 

zelfbescherming. Ze zijn dan ook soms 

bang om risico’s te nemen en gaan ervan 

uit dat ze dingen toch niet kunnen. 

Tegelijkertijd zijn de meisjes heel sterk  

en ambitieus. Ze worden in de Rainbow 

Homes natuurlijk enorm beschermd door 

de moeders, door de staf en door elkaar. 

De Homes bieden altijd een veilige 

omgeving. Het is niet makkelijk om te 



ze zich nergens voor hoeven schamen. 

Dat ze ook gewoon hun buien mogen 

hebben, hun eigen dromen voor de 

toekomst, en dat de dromen van een 

meisje dat schoonheidsspecialiste wil 

worden niet minder zijn dan die van een 

meisje dat rechten wil gaan studeren. 

Niet meer, niet minder, maar gewoon 

anders en verschillend. 

 

Heb je nog grappige reacties uit  
de workshops? 

In de workshop over timemanagement 

doen we een oefening over prioriteiten 

stellen. In deze oefening gebeuren een 

heleboel dingen tegelijk en de meisjes 

moeten in hun groepje bedenken in 

welke volgorde ze de dingen gaan 

oplossen en hoe. Zo wordt er een 

situatie gespeeld waarbij de moeder in 

het ziekenhuis ligt en er nog een jonger 

kind is waarop gepast moet worden. Dat 

gaat meestal goed, de meisjes hebben 

ten opzichte van jongere kinderen een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel - 

maar een keer stelde de groep voor om 

het kind dan maar slaappillen te geven 

zodat het zou slapen en ze in die tijd 

andere dingen van de lijst konden 

oplossen. De discussies die daarop 

volgden waren vanzelfsprekend levendig 

en mondden uit in veel gelach. < 
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Motivators: Hier doen we het 
voor! 
 

Zo’n 2 à 3 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’. 
 
Tara en Mooni: Babynieuws! 
In december 2013 ontmoetten wij Tara 

en Mooni voor het eerst. Deze twee 

meisjes waren toen net opgenomen in 

het Aman Biradari Rainbow Home in 

Patna. Hun situatie was op dat moment 

nog erg instabiel. Beiden waren namelijk 

zwaar verslaafd aan lijmsnuiven en keer 

op keer vielen zij terug naar hun oude 

situatie op straat om te kunnen voldoen 

aan hun verslaving. Bovendien oefende 

de ‘oom’ waarmee ze op straat leefden 

ook een zekere druk op ze uit – de 

meisjes voorzagen in zijn inkomsten.  

De social worker en andere stafleden van 

het Home hielden echter vol en hebben 

de meisjes uiteindelijk laten inzien dat 

het Rainbow Home een veilig thuis voor 

ze was. Met heel veel geduld, liefde en 

aandacht lukte het Tara en Mooni een 

nieuwe toekomst te geven! En hoe …! 

We zijn inmiddels ruim vijf jaar verder en 

Tara heeft haar middelbare school 

afgerond. Zij volgt nu een opleiding tot 

schoonheidsspecialiste bij het bedrijf 

Naturals. ‘India’s No. 1 hair & beauty 
salon’  heeft 570 schoonheidssalons in 

80 steden en Tara heeft een baan -

garantie! 

Mooni heeft het de afgelopen jaren 

moeilijker gehad om van haar verslaving 

af te komen. Zij heeft afwisselend in het 

Rainbow Home en in een afkickkliniek 

gewoond. Er is al die tijd intensief 

contact geweest tussen de staf van het 

Home en de specialisten van de kliniek. 

Daardoor is het ook Mooni gelukt een 

zelfstandig leven op te bouwen, 

eveneens als schoonheidsspecialiste. 

Bovendien is ze vorig jaar getrouwd met 

de jongen van haar keuze, een riksja 

chauffeur en medewerker van een 

groentewinkeltje. En het mooiste nieuws 

is dat Mooni en haar man afgelopen 

januari de trotse ouders zijn geworden 

van een kerngezonde zoon! 

Boven: Tara nu.  

Linker foto: Tara (rechts) en Mooni in 

december 2013.  
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Bindu en Amita: Karate kids 

Bindu uit het BGVS Rainbow Home in 

Patna zit in de eindexamenklas VMBO. 

Hoewel ze als achttienjarige enigszins 

achterloopt qua scholing, heeft ze 

opvallende leiderschapskwaliteiten en 

talent voor de karatesport. Als je op 

bezoek gaat in dit Rainbow Home neemt 

Bindu al snel het voortouw om uitleg te 

geven over het reilen en zeilen in het 

Home. Het gebruikelijke programma met 

zang en dans wordt vakkundig door haar 

aan elkaar gepraat. En op een natuurlijke 

manier weet ze de grote groep van zo’n 

100 Rainbow meisjes stil en enthousiast 

te krijgen. Met veel trots vertelde ze ons 

onlangs over haar bijbaan als karate -

lerares. Met de lessen die ze geeft op 

haar eigen school en twee andere 

scholen verdient ze maandelijks zo’n  

60 euro. Die Bindu komt er wel! 

 

Amita, twaalf jaar, uit het Aman Biradari 

Rainbow Home in Patna is ook een 

karatetalent. Begin dit jaar won ze een 

gouden medaille bij de Nationale Karate 

Kampioenschappen in Chennai. De reis 

naar Chennai besloeg drie dagen (!) en  

op onze vraag hoe ze zichzelf bezig had 

gehouden in de trein vertelde ze dat ze 

veel had gelezen … in het woordenboek  

(☺). Amita woont sinds haar zesde in het 

Rainbow Home. Daarvoor leefde ze met 

haar ouders op straat. Zij en haar twee 

zussen en broertje moesten hun ouders 

helpen bij het maken en verkopen van 

lokale sterke drank. Ze groeide op in 

absolute armoede en een heel onveilige 

straatomgeving. Ze zit inmiddels in de 

vijfde klas en geniet volop van alle 

buitenschoolse activiteiten, zoals dansen 

en zingen. Ook schrijft ze verhalen en 

gedichten voor de Rainbow Sathi. Ze wil 

graag ambtenaar worden (IAS officer): 
“Being an IAS officer I can provide a roof 

to homeless people like my own family 

members and can modify the acts of the 

country where no people can live under 

the sky.” We gaan er alles aan doen om 

deze ambitie van Amita waar te maken! < 

Bindu Amita

Ontwikkelingen Partnership 
Foundation 
 

 

 

 

 

Bestuur 

De bestuurstermijn van Loes Klappe-

Linsen, voorzitter, is verlengd met een 

termijn van 4 jaar.  

 

 

 

Raad van Toezicht 

De zittingstermijn van Guido van 

Staveren-van Dijk als lid van de Raad van 

Toezicht is per 1 april 2019 afgelopen. 

Wij danken hem hartelijk voor zijn 

bijdrage aan het werk van de stichting.  <


