
	  
	  
Dag	  en	  nacht	  moeten	  duizenden	  meisjes	  tussen	  de	  	  4	  en	  18	  jaar	  proberen	  te	  overleven	  op	  
de	  straten	  van	  steden	  als	  Delhi	  en	  Calcutta	  in	  India.	  Ze	  lopen	  gevaar	  om	  op	  welke	  manier	  
dan	  ook	  te	  worden	  misbruikt.	  Net	  als	  ieder	  ander	  kind	  hebben	  zij	  behoefte	  aan	  
huisvesting,	  zorg	  en	  onderwijs.	  Met	  de	  opvang	  in	  Rainbow	  homes	  worden	  deze	  
straatmeisjes	  langzaam	  weer	  gewone	  schoolkinderen	  en	  is	  een	  Rainbow	  Home	  hun	  thuis.	  
Het	  doel	  is	  om	  deze	  kinderen	  van	  de	  straat	  te	  houden	  en	  ze	  weer	  een	  toekomst	  te	  bieden.	  
Onderdak,	  schone	  kleren,	  gezond	  eten	  en	  onderwijs	  zijn	  hiervoor	  noodzakelijk.	  Dankzij	  
persoonlijke	  zorg,	  aandacht,	  een	  opleiding	  en	  interactie	  met	  andere	  kinderen	  krijgen	  zij	  
een	  kans	  om	  hun	  talenten	  te	  ontwikkelen	  en	  iets	  van	  hun	  leven	  te	  maken.	  	  
	  
Een	  Rainbow	  Home	  bevindt	  zich	  altijd	  in	  een	  bestaande	  school	  waar	  slaapruimte,	  een	  
keuken	  en	  sanitaire	  en	  recreatieve	  voorzieningen	  worden	  gecreëerd	  voor	  zo'n	  100	  tot	  
150	  kinderen.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  al	  22	  Rainbow	  Homes	  opgezet.	  Wij	  streven	  ernaar	  
om	  in	  2018	  een	  keten	  van	  100	  Rainbow	  Homes	  te	  hebben	  in	  de	  15	  belangrijkste	  steden	  in	  
India.	  En	  om	  dit	  mooie	  doel	  te	  bereiken	  is	  geld	  nodig.	  	  
	  
Jij	  gaat	  de	  uitdaging	  aan	  om	  op	  23	  september	  de	  Dam	  tot	  Dam	  loop	  te	  gaan	  lopen!	  Maak	  
jouw	  uitdaging	  nog	  mooier	  en	  help	  samen	  met	  de	  andere	  149	  lopers	  voor	  Rainbow	  
Homes	  het	  bedrag	  van	  minimaal	  15.000	  euro	  te	  verzamelen	  door	  je	  te	  laten	  sponsoren	  
door	  familie,	  werkgever	  en	  vrienden.	  Met	  15.000	  euro	  starten	  wij	  een	  nieuw	  Rainbow	  
Home	  in	  de	  stad	  Chennai	  en	  geef	  jij	  een	  toekomst	  aan	  deze	  straatmeisjes.	  	  
	  
De	  loper	  die	  het	  meeste	  sponsorgeld	  heeft	  geworven	  wint	  een	  mooie	  ingelijste	  foto	  
gemaakt	  door	  de	  ambassadeur	  van	  Partnership	  Foundation	  Sacha	  de	  Boer	  tijdens	  een	  
bezoek	  aan	  een	  Rainbow	  Home.	  	  
	  
Wat	  moet	  je	  doen?	  	  
	  
Allereerst	  aanmelden:	  dat	  doe	  je	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  naar	  
monique@partnershipfoundation.nl.	  Je	  krijgt	  een	  bevestiging	  van	  aanmelding	  nadat	  je	  
inschrijfgeld	  is	  ontvangen.	  Dit	  bedraagt	  
-‐ voor	  de	  10	  mijl	  45	  euro	  	  
-‐ voor	  4	  mijl	  32,50.	  	  
	  
Inbegrepen	  is	  een	  hapje	  en	  een	  drankje	  in	  de	  WE	  tent	  aan	  het	  einde	  van	  de	  loop.	  Je	  kunt	  
het	  overmaken	  naar	  24.31.09.237	  ten	  name	  van	  WE	  Europe	  BV	  o.v.v	  je	  achternaam	  en	  
DtD	  2012/613800/270	  	  
	  
Daarnaast	  natuurlijk	  het	  sponsorgeld.	  Dit	  dient	  voor	  20	  september	  aanstaande	  te	  worden	  
overgemaakt	  op	  rekeningnummer	  65.72.61.947	  ten	  name	  van	  Partnership	  Foundation	  te	  
Hollandsche	  Rading	  o.v.v.	  je	  achternaam	  en	  DtD	  2012.	  	  
	  
	  
Zie	  voor	  meer	  informatie:	  	  
www.damloop.nl	  (over	  de	  loop)	  en	  	  
www.partnershipfoundation.nl/nl	  (over	  het	  project)	  	  


