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Covid-19 houdt de wereld al sinds 2020 in zi jn greep en in de
projectlanden van Net4kids zi jn de effecten ervan goed te zien. 
De veil igheid en gezondheid van de Rainbow meisjes en de
stafleden hebben sinds maart 2020 de allerhoogste prioriteit.
Rainbow Foundation India stelde kort na de uitbraak van het
virus hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen op om
besmettingen in de Homes zoveel mogeli jk te voorkomen. Er werd
voor gezorgd dat alle Homes minstens twee maanden voorraad
hadden, zowel qua eten als andere benodigdheden voor de
kinderen. Tevens gingen de Homes op slot voor niet-
noodzakeli jke bezoekers. Het aantal besmettingsgevallen is
mede hierdoor beperkt gebleven. 

De coronapandemie en langdurige lockdown hadden grote
gevolgen voor de groep jongvolwassenen. Het onderwijs kwam
periodes sti l  te l iggen en examens werden uitgesteld. Pas na
enkele maanden kwam het online-onderwijs op gang, waarbij
digitale toegankeli jkheid een belangri jk aandachtspunt was. Veel
meisjes verloren hun inkomsten uit hun bijbaantje vanwege de
sluiting van winkels, horeca en bedrijfsleven. Na de versoepeling
van de maatregelen kregen zij  niet allemaal hun baantje terug. 
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Ondanks de pandemie is er wel nog

vri jheid om plezier met elkaar te maken.

Gelukkig hebben de homes activiteiten

zoals yoga, karate lessen, muziek en

danslessen weer kunnen hervatten en

konden belangri jke lokale festivals

weer gevierd worden met elkaar. Het

was heel fi jn voor de meisjes om dit te

vieren. Na zoveel binnen te hebben

gezeten door lockdowns ed konden ze

wel wat afleiding gebruiken. 

Festivals die ze hebben gevierd zi jn oa

Independence day en het Holi festival.

Op deze dag speelden de kinderen met

verf en kleuren en werd er gedanst. Dit

soort momenten zijn in deze ti jd zeer

belangri jk voor de meisjes in de homes.

De Rainbow homes programma's lopen

momenteel in 10 steden, er zi jn totaal

30 homes van 16 partners met totaal

2660 kinderen. Daarnaast zi jn er door

derden momenteel 24 homes opgezet

in 7 steden met 1338 kinderen. In 2021

waren er 28 overheidshomes (vorig

jaar met 2.264 kinderen), dit jaar zi jn

hier geen kinderen opgevangen, deze

overheidshomes waren gesloten door

lockdown. 

Lokale fundraising was de laatste 2

jaar uitdagend. Ivm lockdowns en de

invloed hiervan op bedrijven. Voorheen

was lokale fundraising 64%. Dit is iets

gedaald, in 2020 was er 59% lokaal

opgehaald en 41% via buitenlandse

donateurs. 

In de laatste maanden zijn er 16

kinderen uit het LBB home weggegaan,

ze waren allemaal 18 jaar geworden en

aan een vervolgprogramma begonnen.

Uit Kushi zi jn 36 kinderen onder

begeleiding van het Child Welfare

Committee weer bij  famil ie geplaatst. Er

zi jn geen nieuwe kinderen in Kushi

geplaatst. Dit heeft te maken met nieuw

overheidsbeleid, waarin het aantal

kinderen per home naar beneden moet,

om zorg per kind te verbeteren.

Daarnaast wil de Indiase overheid dat

meer kinderen in hun eigen famil ie

worden opgevangen, de zgn. home

based care. Rainbow Foundation zal

naast het runnen van homes, zich ook

gaan richten op het ondersteunen van

meisjes die thuis bli jven wonen.

BLIJ NIEUWS CIJFERTJES VERANDERINGEN

Rainbow Homes geeft onderdak en scholing aan straatmeisjes in India.
Door gebruik te maken van bestaande infrastructuren, de scholen, wordt
direct een groot bereik gerealiseerd en echt impact gemaakt. Een
structurele verandering in de aanpak tegen de straatkinderproblematiek.

De begeleiding en ondersteuning van de meisjes is gericht op het bieden
van veil igheid, re-integratie in de maatschappij en zelfstandigheid. Naast
onderwijs en medische zorg speelt empowerment een belangri jke rol in
het Rainbow Homes programma
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