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Samenvatting  

Elk jaar worden er gemiddeld 150 meisjes in het Loreto Bowbazar Rainbow Home in 

Calcutta en gemiddeld 100 meisjes in het Kushi Rainbow Home in Delhi opgevangen. 

Veel meisjes verblijven voor langere tijd en krijgen onderwijs, gezonde voeding, 

gezondheidszorg in een veilige omgeving waar ze met veel liefde en aandacht worden 

begeleid. De Rainbow Homes faciliteren waar mogelijk een re-integratie van de 

meisjes met hun familie en begeleiden elk meisje totdat ze een zelfstandig en 

onafhankelijk leven kunnen leiden.  

Dat betekent dat het aantal meisjes dat in een Rainbow Home verblijft steeds 

veranderd. Het blijft een open opvangcentrum, dat betekent dat als meisjes toch 

liever niet in het home verblijven, zij vrij zijn om terug te gaan naar waar ze vandaan 

kwamen. Onze partner doet er alles aan om te zorgen dat elk meisje veiligheid wordt 

geboden, en wil ze graag laten inzien dat ze een betere toekomst tegemoet gaan op 

deze manier, maar dat moet uiteindelijk wel de eigen keuze zijn van het kind.  

Tijdens de start van deze rapportage periode (juni 2018) zaten er 152 meisjes in het 

Loreto Bowbazar Rainbow Home. In het eerste half jaar t/m december is het aantal 

meisjes gedaald tot 132 omdat er geen nieuwe meisjes bij zijn gekomen. In het 

tweede half jaar zijn er 4 nieuwe meisjes bijgekomen, maar ook weer wat weggegaan, 

en dat maakt het totaal inmiddels op 135 meisjes (mei 2019).  

In het Kushi Rainbow Home zaten tijdens de start van deze rapportage periode 100 

meisjes en dat aantal is hetzelfde gebleven. Echter zijn er wel wisselingen geweest, 

zo zijn er meisjes weggegaan en ook weer nieuwe meisjes voor teruggekomen. 

Gemiddeld per maand zaten er zo’n 94 meisjes in dit home.  

Graag delen wij met jullie de resultaten van het afgelopen jaar.  

Life skills 

Al deze meisjes met hun eigen (traumatische) verleden, in verschillende 

leeftijdscategorieën, bij elkaar te laten leven in een huis, is op zichzelf al een 

uitdaging te noemen. Met de jarenlange ervaring van alle homes heeft de Rainbow 

Foundation India, de lokale projectorganisatie, inmiddels vele structuren en modellen 

voor de staf kunnen ontwikkelen om deze grote aantallen meisjes op een zo goed 

mogelijke manier te kunnen helpen. Ook in het afgelopen projectjaar is veel aandacht 

besteed aan het trainen van de staf, maar tegelijkertijd ook de meisjes, in hoe ze 

beiden met conflictsituaties om moeten gaan. In belangrijke life skills sessies leren de 

meisjes hun boosheid en verdriet te herkennen en om te zetten naar een positievere 

insteek en dat ze hun leven weer gaan waarderen. Alleen dan kunnen ze echt open 

staan voor de kansen die ze geboden worden. Elke zaterdag krijgen alle meisjes in het 

Loreto Bowbazar home deze life skills sessies. Deze worden gegeven door vrijwilligers 

van één van de grootste Indiase (jeugd)vrijwilligersorganisatie Bhumi. Bij het Kushi 

Rainbow Homes hebben ze de sessies verdeeld over dinsdagen en donderdagen. Naast 

conflict & geweld als onderwerp staan er nog veel meer thema’s centraal in deze 

sessies, zoals: wat is je droom? Hoe zorg je dat je je dromen kunt waarmaken? Hoe 

motiveer ik mijzelf? Hoe ga ik om met angst? Hoe maak ik het beste beslissingen? 

Ontzettend waardevolle sessies die deze meiden echt verder helpen en hen meer 

zelfvertrouwen en beter zelfbeeld geven. 
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Passend onderwijs voor iedereen 

Heel veel tijd wordt natuurlijk door de meisjes op school besteed. De meisjes hebben 

een heel divers ontwikkelingsniveau, afhankelijk van in hoeverre ze in het verleden al 

naar school zijn geweest maar wat ze allemaal hebben meegemaakt heeft ook 

invloed. Als meisjes voor het eerst in een home terechtkomen en naar school gaan is 

vaak een overbruggingsjaar nodig om hen te laten wennen. Daarna wordt goed 

gekeken naar wat de beste instroom voor het meisje zou zijn. Sommige meisjes 

excelleren omdat ze enorm gemotiveerd zijn, ‘ze mogen eindelijk naar school’ en ze 

hebben de capaciteiten om goed te leren. Voor andere meisjes is naar school gaan een 

enorme stap en hebben veel hulp nodig bij het maken van huiswerk en het echt 

begrijpen van de stof. Die hulp is er zeker, en ook de oudere meisjes zorgen voor de 

wat jongere meisjes. Gelukkig zijn er ook heel veel andere activiteiten waarin ze op 

een ander vlak kunnen excelleren, zoals sporten, zang & dans, en heel veel 

verschillende kunst (schilder/teken) projecten.  

Afgelopen jaar (mei 2018) was de Educatie Coördinator van het Loreto Bowbazar home 

helaas gestopt, maar daar is gelukkig een goede vervanger voor gekomen. Deze 

functie is erg belangrijk om de onderwijsprestaties nauwlettend in de gaten te houden 

en op tijd bij te sturen waar nodig. In totaal zitten er 10 stafleden in het Loreto 

Bowbazar team die zorgdragen voor alle meisjes. En zijzelf krijgen ook passende 

trainingen om hun belangrijke werk nog beter (en soms leuker) te maken. Een 

workshop zoals ‘Caring of Carers training’ is belangrijk om de staf betrokken te 

houden. Te veel stafwisselingen is ook nadelig voor het ontwikkelingsproces van de 

meisjes natuurlijk. Bij Kushi werken er 21 stafleden, echter tellen zij de vrijwilligers 

ook mee als stafleden. En daar zijn twee nieuwe teamleden toegevoegd in de 

afgelopen periode.  

Gezond & goed gevoed 

De voormalig straatmeisjes in de Rainbow Homes hebben vaak jarenlang met een 

hongergevoel geleefd. Er was nooit genoeg te eten voor hen, en maar af en toe met 

bedelen of een werkklusje als kindarbeider was er dan eventjes iets lekkers te eten. 

Goede hygiëne kennen ze niet op de vieze straten en in de sloppenwijken, en dat 

zorgt weer voor verschillende ziektes.  

De meiden in het home krijgen elke dag 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes. Er 

zijn vaste weekmenu’s, maar de staf probeert wel af en toe te wisselen door andere 

standaard Indiase gerechten op het menu te zetten. Zo eet iedereen gevarieerd. En 

met de vele feestdagen in India staat er vaak nog wel wat extra’s op tafel. Op de 

gezondheid van alle meisjes wordt goed gelet. Ondervoeding komt vaak voor bij de 

voormalig straatmeisjes, 14 meisjes (Loreto Bowbazar) en 12 meisjes (Kushi) krijgen 

momenteel extra voedingssupplementen bijvoorbeeld. Maar ook overgewicht komt 

voor, al is dat voor ons soms gek om te begrijpen. Bij 9 meisjes is dit het geval. Juiste 

eetgewoonten leer je niet op straat, en je eet wat er in de vuilnisbak zit, of anders 

voor handen is. En laat dat nou net niet de meest gezonde voeding zijn.    

 

 



 

4 
 

Familie & integratie 

 

Voor de meisjes die in de homes verblijven is het contact met familie ontzettend 

belangrijk. Als zij de support voelen van hun ouders en/of verzorgers dat het Rainbow 

Home voor hen de beste en veiligste plek is om te leven en te leren en te spelen, zal 

dit hen een stuk beter afgaan. Het liefste wil je elk kind een veilige omgeving bieden 

bij hun (liefdevolle) familie, maar de realiteit van de straten in India is keihard. Het 

is voor meisjes te onveilig en hun ouders kunnen hen geen toekomst bieden. En voor 

sommige meisjes is er überhaupt geen liefde van familieleden, maar misbruik en 

drugs. Deze meisjes krijgen het familiegevoel pas van alle andere meisjes en de 

stafleden die in het huis voor hen zorgen.  

 

Waar mogelijk gaan kinderen tijdens vakanties terug naar hun ouders, om de band te 

(blijven) versterken. Stafleden (de sociale werkers) plannen dan ook huisbezoeken om 

te kijken hoe het gaat met het kind in de thuissituatie. En ze praten met de ouders en 

vragen hen, als ze dit niet al doen, hun kind elke maand te bezoeken in het Rainbow 

Home. Ze organiseren veel ouder/kind meetings, ook om hun kennis verder te 

vergroten over bijvoorbeeld hygiëne, voeding, seksuele voorlichting etc.  
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Conclusie 
 
Het afgelopen jaar in deze Rainbow Homes is goed verlopen. Ontzettend fijn dat na 
vorig jaar vrij snel een Educatie Coördinator is gevonden voor Loreto Bowbazar, zodat 
de organisatie van het onderwijs hier niet onder heeft hoeven leiden.  
 
De in- en uitstroom van de meisjes in Loreto Bowbazar is dit jaar wat opvallend te 
noemen; in verhouding zijn er veel meisjes weggegaan (24) ten opzichte van de 
nieuwe meisjes (4). Dit heeft een goede reden. 
 
In de Rainbow Homes in Calcutta (Naast Loreto Bowbazar is er ook nog Loreto House in 
Calcutta, dit zijn de allereerste Rainbow Homes van India) is de organisatie bezig om 
het aantal meisjes per home op verantwoorde wijze iets omlaag te brengen. Als 
eerste homes tellen zij inmiddels de meeste oudere meisjes (15+) en deze meiden 
hebben iets meer privacy en ruimte nodig dan de jongere meisjes.  
 
Een ‘ideale home’ zou ongeveer 100 meisjes moeten huisvesten. Met een 100 -tal 
kinderen kan onze lokale partner Rainbow Foundation India (RFI) de zaken kosten 
efficiënt organiseren en tegelijkertijd garanderen dat ieder meisje de individuele 
begeleiding krijgt waarop het recht heeft. De uitstroom gebeurt op natuurlijke wijze 
doordat enerzijds de oudere meisjes die uit het home vertrekken naar een 
hostel/eigen (gedeelde) woonruimte vanwege studie of baan, en anderzijds meisjes 
die terug kunnen naar hun ouders/verzorgers als de thuissituatie is verbeterd. Deze 
meisjes worden dan wel gemonitord door onze lokale partner, maar wonen niet meer 
in het home.  
 
 

 

 

   


