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PF wil de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van straatmeisjes in India
verbeteren. Dit in samenwerking met Nederlandse en Indiase partners, door
straatmeisjes onderdak te bieden in Rainbow Homes in bestaande schoolgebouwen;
evenals voeding, kleding, medische zorg, onderwijs, recreatie en hulp bij reïntegratie.
Doel is een keten van Rainbow Homes in 2018 waar 10.000 meisjes worden begeleid
naar volwassenheid en een Indiase overheid die haar verantwoordelijkheid neemt voor
de toekomst van de vele straatmeisjes.
Rainbow Homes-model
Dit jaar bestaat Partnership Foundation 10 jaar!!!
Er is veel bereikt in dit decennium: het Rainbow-Home-model is inmiddels als
oplossing voor het probleem van straatmeisjes een repliceerbaar model gebleken, met
als resultaat Rainbow Homes in verschillende steden in India: 6 in Calcutta, 2 in Delhi, 10
in Hyderabad (waarvan 1 in Anantapur) en inmiddels ook 4 homes in Bangalore.
Daardoor kon in 2011 aan bijna 2000 straatmeisjes een nieuwe toekomst geboden
worden. Plannen voor uitbreiding van het netwerk naar andere Indiase steden zijn in een
vergevorderd stadium en kunnen hopelijk dit jaar in gang worden gezet.
Met dit landelijke netwerk van Rainbow Homes laten we zien hoe het Rainbow Home
model werkt. Dit zal lokale overheden inspireren tot het overnemen van (onderdelen
van) het Rainbow concept, waardoor nog meer straatmeisjes worden geholpen.
De federale overheid in Delhi speelt hierin ook een grote rol: deze heeft besloten om
een budget vrij te maken om meer dan 600 residentiele scholen mogelijk te maken voor
straatkinderen van 6 tot 14 jaar in heel India, naar het voorbeeld van de Rainbow
Homes.
De organisatie in India
Om de snelle groei-ontwikkeling van het Rainbow programma goed te kunnen begeleiden
en beheersen zal de organisatie in India worden ingericht op basis van drie pijlers. Eind
2010 is de Rainbow Academy van start gegaan, om het Rainbow Home model goed vast
te leggen en een trainingsprogramma te ontwikkelen. In januari 2011 hebben we het
National Rainbow Coordination Center, onder leiding van Anuradha Konkepudi, opgezet
om de onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling in goede banen te leiden en de uitrol
naar nieuwe steden vorm te geven. Ook neemt het NRCC de coördinatie op zich voor de
inhoudelijke en financiële rapportages van alle Homes in India. Hiertoe hebben we in
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samenwerking met het NRCC een professioneel management informatie systeem
opgezet, dat binnenkort operationeel is. De derde –en jongste- pijler is de Rainbow
Foundation. Deze zal in 2012 worden opgezet om lokale fondsenwerving onder Indiase
bedrijven en vermogende particulieren te realiseren. Op dit moment wordt hard gewerkt
aan het samenstellen van een Board en het vinden van een geschikte directeur, onder
wiens leiding een fondsenwervingstrategie zal worden geformuleerd.
De organisatie in Nederland
Partnership Foundation bestaat voor 100% uit vrijwilligers. De kosten blijven bijzonder
laag, zodat praktisch alle inkomsten kunnen worden besteed aan het programma in
India. Totale opbrengsten in 2011 waren bijna eur 1,3 mln met totale kosten van minder
dan eur 40,000 resulterend in een kostenpercentage van onder de 3%.
Het bestuur bestaat sinds begin 2011 uit 5 leden (Michiel Steeman (voorzitter, werkzaam
bij Nyenrode en ING Bank), Maurice Unck (secretaris, werkzaam bij NS), Marcel Peys
(penningmeester, werkzaam bij ING Bank), Loes Klappe-Linsen (India-expert met
ervaring in bedrijfsleven en overheid) en Lisette van Herk (werkzaam bij Rabobank).
Het bestuur heeft -samen met een aantal gedreven vrijwilligers- het afgelopen jaar veel
geïnvesteerd in verdere professionalisering van de organisatie in zowel India (zie
hierboven) als Nederland.
Onafhankelijk kwaliteitsonderzoek
Elke 2 jaar laat Partnership Foundation de Rainbow Homes door een onafhankelijke
organisatie beoordelen. Vorig jaar heeft het gerenommeerde Tata Institute of Social
Sciences in Mumbai dit gedaan, in samenwerking met onze partners Wilde Ganzen,
Net4Kids Aid Foundation en Kidsrights. Het onderzoek is zeer positief over het Rainbow
Home model en de aanbevelingen voor verbeteringen worden momenteel omgezet in
acties. De resultaten zijn verwerkt in een vernieuwde Rainbow Home Manual. Deze
manual maakt het opstarten van nieuwe Homes eenvoudiger en reeds bestaande Homes
kunnen gericht werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van het programma en
de organisatie. Eind februari is op basis van dit onderzoek een conferentie georganiseerd
in Mumbai en zijn alle partners uit India uitgenodigd om samen te discussiëren en best
practices te delen. Hierbij waren ook verschillende overheidsvertegenwoordigers
aanwezig
Rainbow Homes Calcutta
Sinds begin dit jaar is Sister Cyril geen hoofd meer van Sealdah. Er is een mooi afscheid
georganiseerd voor haar, waarbij veel officials waren, maar vooral de kinderen
emotioneel afscheid van haar hebben genomen. Sister Cyril staat aan de basis van onze
organisatie in India en heeft met heel veel energie en creativiteit enorm veel betekend
voor de straatmeisjes in India. We hebben Sister Cyril nog aan ons weten te binden
doordat zij inmiddels werkzaamheden verricht voor de Rainbow Academy.
In Sealdah is inmiddels Sister Igora aangesteld. Een zeer kundige zuster die met veel
daadkracht aan de slag is gegaan. Sister Flora is het afgelopen jaar verder gegroeid in
haar rol als coördinator van alle homes in Calcutta, een rol die zij 1,5 jaar geleden
overnam van Sister Cyril.
Rainbow Homes Hyderabad
De 10 homes (waarvan 1 in Anantapur) hebben inmiddels de eerste fase van
ontwikkeling afgerond en zitten in een volgende groeifase. Er is een positieve sfeer in de
homes. De meisjes worden op professionele maar ook creatieve wijze begeleid. Zo zijn er
vrijwilligers die de meisjes o.a. danslessen geven en is er inmiddels een Rainbow Home
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Song gemaakt! Dit laatste voor een bijeenkomst op 5 december jl, waarbij alle meisjes
en staf uit Hyderabad uitgenodigd waren, maar ook journalisten, schrijvers, acteurs,
vertegenwoordigers van lokale overheden etc. De dag is een groot succes geweest. De
meisjes en staf vonden het geweldig. Veel kranten schreven erover. Het gaf de meisjes
veel zelfvertrouwen.
Rainbow Homes Delhi
De Rainbow Homes in Delhi zijn het afgelopen jaar verder opgeknapt: In Kushi is
bijvoorbeeld een waterbron aangelegd, zodat de Home niet meer afhankelijk is van de
bron in de wijk. In Kilkari is een dak aangelegd op de eerste verdieping en zijn andere
faciliteiten voor de meisjes gecreeerd. Er wordt nauw samengewerkt met een aantal
particuliere scholen voor extra scholing van de meisjes.
Een verdere uitbreiding van de Kilkari home blijkt moeilijk te realiseren op de huidige
lokatie. Daarbij is nieuwe regelgeving in Delhi ingetreden waarbij kinderen jonger dan 10
jaar gescheiden zouden moeten worden van de oudere kinderen. Om die reden is
besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe lokatie. In overleg met de verschillende
afdelingen van de overheid worden nieuwe scholen geïdentificeerd.
Rainbow Homes Bangalore
In Bangalore bevinden de 4 Rainbow Homes zich in de opstartfase. Vorig jaar
accommodeerden de homes ieder zo’n 25-30 kinderen. Dit jaar zullen de aantallen
verder groeien naar 50-75 meisjes per home. Twee van de vier homes zitten inmiddels
in een permanente huisvesting, de andere twee homes zullen de komende maanden
verhuizen. Zij beschikken alle over een goede staf, het is er schoon, er is sprake van een
gestructureerde aanpak en heldere organisatie.
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