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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Los Cachorros

Nieuws uit Ayacucho
Door: Lenny van den Brink, voorzitter van Los Cachorros

Voorzitter neemt een kijkje in Ayacucho.
In april bezocht ik Peru, samen met mijn man Aart. Dat gaf me de gelegenheid om, voor het
eerst sinds mijn aantreden als voorzitter, Los Cachorros in Ayacucho te bezoeken. Het was fijn
om met eigen ogen te kunnen zien wat Alanya met haar staf allemaal teweeg weet te brengen
en waar ze tegenaan loopt. Daardoor krijgt mijn vergaderwerk in Nederland toch net weer wat
meer betekenis voor me.
Na een hartelijke ontvangst door Alanya en de aanwezige medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers werden we getracteerd op brownies. Deze waren gebakken door Evelyn, die al
ruime tijd in Los Cachorros woont. De kinderen waren prachtige kaarten aan het maken. Ze
gebruikten daarvoor de filigran-techniek die hen is bijgebracht door groepsleider Daysi.
Buiten op het plein hebben we kunnen zien hoe de mobiele school in de praktijk werkt. De kar
zit vol schoolborden en opdrachtkaarten waarmee je op een speelse manier van alles kunt
leren. Delmir, onze straatwerker (uiterst links op de foto hieronder), bepaalt telkens samen met
de aanwezige vrijwilligers welke kaarten er gebruikt gaan worden. Mooi om te zien dat ook onze
Peruaanse vrijwilligers enthousiast meehelpen. Met de kaarten wordt er niet alleen aandacht
besteed aan taal, rekenen en inzicht, maar bijvoorbeeld ook aan emoties. De straatschool vormt
een echte attractie. Van alle kanten komen er kinderen op af. Dit is een heel goede manier om
met de straatkinderen in contact te komen en hun vertrouwen te winnen. Ook is het een mooie
vorm van educatie waarvan veel meer kinderen in Ayacucho kunnen profiteren. Delmir is in elk
geval blij met zijn mobiele school en maakt gebruik van alle mogelijkheden die de school hem te
bieden heeft.

Vanuit Nederland had ik voor alle kinderen en medewerkers een presentje meegebracht in de
vorm van handgemaakte zeepjes. Deze zeepjes waren ons geschonken door Lush Handmade
Cosmetics in Utrecht. Iedereen was er erg blij mee.
Afsluitend hebben we gezellig samen met de kinderen van de permanente dagopvang gegeten
in Los Cachorros: heerlijke pannenkoeken, gebakken door Janeth.
Opnieuw was ik onder de indruk van de toewijding van Alanya en haar helpers. Ze weten
een plek te creëren waar kinderen zich thuis kunnen voelen en ze worden begeleid naar
een betere toekomst. Alle lof en dank voor de gastvrije ontvangst!

Onze organisatie in Peru
Door: Alanya Santa Cruz

Ontwikkelingen in de groepsleiding
Eindelijk zijn we gestart met een vierde groepsleider in het gezinsvervangend tehuis. Dat geeft
ons de mogelijkheid de kinderen beter te begeleiden en het zorgt er voor dat de werkdruk voor
de groepsleiders wat omlaag gaat. In dit geval is het een groepsleidster geworden: Carmen
Lizana Palomino. We kenden Carmen al omdat ze in het verleden invalwerk heeft gedaan in de
dagopvang. Doordat Roger heeft besloten als groepsleider te stoppen blijven we voorlopig
echter zitten met een vacature. Een groepsleidster om trots op te zijn is Daysi. Ooit bij Los
Cachorros binnen gekomen als kind werkt ze er nu hard aan om een goede leidster voor onze
kinderen te worden. Ze erkent dat ze nog veel te leren heeft en handelt daar ook naar. Als
alleenstaande moeder van twee kinderen met een baan van 40 uur in de week grijpt ze de
kansen die we haar bieden met beide handen aan. Stap voor stap zien we ook haar
leefomstandigheden de goede kant uit gaan.

Dringend op zoek naar een psycholoog
Nu het zo ver is dat Hennerieke terug gaat naar Nederland wordt het langzaam problematisch
dat we nog steeds geen goede opvolgster voor haar hebben weten te vinden. Op dit moment
wordt het werk gedaan door Inge Thijssen.
Inge is oud-vrijwilligster en oud-bestuurslid van
Los Cachorros. Voor even is dat een goede
oplossing maar omdat de psycholoog voor de
kinderen een belangrijke rol speelt is het echt
nodig dat we op korte termijn een eigen
psycholoog weten te vinden, dus:
Ben jij die psycholoog die ons komt helpen?
Of ken je iemand die voor dit werk in de
wieg gelegd is? Of ken je iemand die iemand
kent die.....?!!

Help ons en neem contact op via info@loscachorros.nl
Intussen timmert Delmir, onze straatwerker flink aan de weg
In maart trok Delmir er twee keer op uit met de mobiele school. In het park Belido en in het park
Magdalena trok hij in totaal wel 50 bezoekers. Het blijkt telkens wel een hele klus om op tijd de
juiste vergunningen te krijgen om met de school de straat op te mogen gaan.
Delmir boekt mooie successen. Na een aantal positief verlopen huisbezoeken wist hij in maart
een kind terug te plaatsen bij zijn moeder. Ook heeft hij haar weten te overtuigen dat het kind
naar school moet en dat daar schoolspullen voor moeten worden aangeschaft. Op dit moment
blijven we het gezin begeleiden zodat de relatie tussen het kind en zijn moeder nog beter wordt.
Ook met Yack boekt Delmir vooruitgang. Yack had de gewoonte om tot 22 uur rond te hangen in
internetcafé's en daarna thuis ruzie te maken met zijn zus en met zijn moeder. Het geld dat hij
nodig had voor het café stal hij van zijn moeder. Door de begeleiding van Delmir zijn de ruzies
afgenomen en is Yack tegenwoordig om 19 uur thuis.

Fijn werken met enthousiaste vrijwilligers!
Onze stagiaires van de opleiding pedagogiek, Dianne en Jade zijn druk met het geven van
trainingen aan onze medewerkers. Ze richten zich er vooral op dat we goed leren observeren en
rapporteren. Oscar mag als vrijwilliger de maatschappelijk werkster vervangen tijdens de twee
weken dat zij op vakantie is. Ons team van vrijwilligers is vanuit Frankrijk uitgebreid met
Alexandra en Natalia. Zij gaan zich bezig houden met communicatie en fondsenwerving. Ze
zitten allebei vol met nieuwe ideeën. Het zal moeilijker zijn alles op elkaar te blijven afstemmen
dan dat ze zullen moeten worden aangespoord. We zijn er blij mee!
TEAMBUILDING!!!
Voor iedereen die verbonden is aan Los Cachorros is het belangrijk dat ze kunnen werken in
een sfeer van geborgenheid en vertrouwen. Juist in ons soort werk is het belangrijk dat er
momenten van ontspanning zijn. Daarom hebben we eind maart een teambuildingsmiddag
georganiseerd voor de medewerkers, de stagiaires en alle vrijwilligers. Jammer genoeg waren
niet alle Peruaanse vrijwilligers aanwezig. Deze middag hebben we het nuttige met het
aangename gecombineerd. Samen hebben we gebrainstormd over de positieve punten en de
verbeterpunten voor Los Cachorros en we hebben ideeën verzameld voor de toekomst. Daarna
hebben we in verschillende teams tag rugby gespeeld en andere teambuildingsoefeningen
gedaan. Met een heerlijke kop soep die was bereid door de Nederlandse vrijwilligers hebben we
de dag afgesloten.

Los niños
Ook in de afgelopen maanden zijn we weer met
de kinderen op pad gegaan om ze een paar
leuke dagen te geven. In januari gingen er
negen jongeren mee naar Huatatas voor een
wandeling door de natuur. Zwemmen in de
rivier was er deze keer niet bij omdat het water
in de rivier te hoog stond. Zwemmen is dan
gevaarlijk. Ze moesten het daarom doen met
een potje voetbal, maar dat is voor de kinderen
geen straf. In maart kon er wel gezwommen
worden. We gingen met tien jongeren met de
bus naar het Park Almada voor een wandeling. Bij een kleine waterval kon iedereen naar
hartelust badderen. De wandeling werd afgesloten met een lunch en ook hier was het potje
voetballen weer present.

Bestuurlijk nieuws
Website en webwinkel
Al enige tijd zijn we bezig met het vernieuwen van onze website en van de webwinkel. Achter de
schermen wordt daar hard aan gewerkt. Doordat we werken met vrijwilligers die in hun vrije tijd
uurtjes moeten vinden om een en ander te realiseren lijkt dat misschien wat lang te duren maar
het einde komt in zicht. We vragen nog even uw geduld.
Beleidsplan 2017-2020
Tijdens onze dag voor de vrienden van Los Cachorros in januari presenteerde Lenny onze
meerjarige beleidsplannen. Wilt u die nog eens op uw gemak doorlezen, dan kan dat door deze
op te vragen via info@loscachorros.nl
Wie komt ons helpen?
Datzelfde e-mailadres, info@loscachorros.nl kunt u gebruiken wanneer u interesse hebt ons
bestuurlijk te komen versterken in de rol van penningmeester of in de rol van bestuurslid events.
Vraag dan de betreffende vacaturetekst bij ons op.

LAST BUT NOT LEAST!!!
Het eerste kwartaal van 2017 hebben we weer achter ons gelaten. Voor ons is dat een moment
om in financiële zin even de vinger aan de pols te leggen. We konden concluderen dat onze
inkomsten over de eerste drie maanden redelijk in de pas liepen met hetgeen we vooraf hadden
begroot.
Onze vele donateurs blijven ons trouw! Namens de kinderen in Ayacucho, namens
Alanya en haar medewerkers willen we al onze donateurs daarvoor nog een keer enorm
bedanken.
Aan de andere kant blijft het voor ons belangrijk nieuwe fondsen en donateurs te vinden voor de
toekomst. We hebben immers de ambitie om nog meer kinderen nog beter te kunnen helpen en
we willen zorgen voor een stichting die borg staat voor continuïteit van die hulp.
Help ons het verhaal te vertellen en blijf ons steunen. Dat kunt u nu ook doen door op
ons te stemmen op de website van de NCRV waar Los Cachorros mee doet aan de actie
Warm Hart. Daarmee zouden we zomaar € 10.000 euro voor Peru kunnen binnen halen.

DUS STEM LOS CACHORROS BIJ DE NCRV!!
https://www.ncrv.nl/geven/stichting-los-cachorros

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@loscachorros.nl toe aan uw adresboek.

