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Nieuwsbrief Los Cachorros 
  

   

  

   

Finale NCRV-actie Warm Hart in zicht!! 
  

   

 

 

 

van de voorzitter 

 

De septembermaand loopt. Dat betekent dat het einde in 

zicht komt van de actie Warm Hart van de NCRV. Mensen 

kunnen nog tot en met 28 september stemmen op het goede 

doel van hun voorkeur. Het goede doel met de meeste 

stemmen ontvangt € 10.000,- Velen van jullie hebben al op 

ons gestemd. Daarvoor wil ik u bedanken  maar we zijn er 

nog niet. We hebben nog een forse eindsprint nodig om in de 

prijzen te vallen. Daarom wil ik u vragen op ons te stemmen 

als u dat nog niet heeft gedaan. Misschien kunt en wilt u ook 

een beroep doen op uw vrienden en kennissen om een stem 

op ons uit te brengen?  

 

Stemmen kunnen worden uitgebracht op 

www.ncrv.nl/geven/stichting-los-cachorros 

 

Mogen we op u rekenen, 

Lenny van den Brink, voorzitter 

   

Intussen bij Los Cachorros in Ayacucho 
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door Alanya 

 

In augustus hebben we de kinderen meegenomen 

op een wandeling in Paccaycassa. Boven op de berg 

daar staat een beeld van Jezus. Het was weer eens 

ontzettend warm en de klim naar boven was 

daardoor voor iedereen best zwaar. Maar uiteindelijk 

is iedereen boven gekomen en hebben we uitvoerig 

foto's gemaakt. 

 

Toen we weer beneden waren hebben de kinderen 

een wedstrijdje gevoetbald tegen de jongens uit het 

dorp. Dik gewonnen natuurlijk! Fanatiek als ze zijn. 

 

Abel is ingeschreven bij een voetbalacademie. Hij 

hoopt ooit met voetballen zijn geld te kunnen 

verdienen. Verder wordt er door de medewerkers 

van Los Cachorros hard gewerkt om de kinderen te begeleiden en dat is soms niet gemakkelijk 

door de bagage die de kinderen meebrengen wanneer we ze bij Los Cachorros opvangen. 

Gelukkig zijn er veel successen te vieren. Allereerst weten we steeds meer kinderen te bereiken 

waardoor dag- en nachtopvang steeds goed bezet zijn. Daarnaast weten we ook regelmatig 

kinderen terug te plaatsen bij hun familie. Zo zijn Heidi, Alfredo en jhon weer terug geplaatst bij 

de families. Katerin is bij haar tante in Lima gaan wonen die haar op ons aandringen heeft 

ingeschreven op een school. Natuurlijk is het voor ons daarmee niet klaar. We houden nog 

lange tijd contact met de families om te kijken of alles goed blijft gaan.  

   

   

   



We blijven er fanatiek op uit trekken met onze mobiele school. Daarmee trekken we veel 

aandacht van jong en oud. Onze straatwerker Delmir is daarbij wel afhankelijk van de inzet van 

vrijwilligers. Zij werken met de kinderen aan de werkbladen. Gelukkig komen er binnenkort weer 

drie nieuwe vrijwilligers uit Frankrijk om ons daarbij te helpen. 
  

   

 

 

 

Aan het woord: 

Artemio Escriba Ayala 

(nachtopvang los Cachorros) 

 

"Es una maravillosa experiencia ser 

parte del equipo de la fundación Los 

cachorros, por que es un equipo esta 

sociedad, guidandolos por el buen 

camino de la vida, con el deseo de que 

sea un mejor mañana unido u 

humanístico que busca ayudar, 

orientar a los niños(as) y adolescentes 

más vulnerables de para todos ellos". 

 

"¡Fumate la vida, inhala la felicidad y 

exhala la tristeza!" 

"¡La vida siempre te pondrá 

obstáculos, pero los limites los pones 

tú!" 

 

"Het is een geweldige ervaring om deel 

uit te maken van het team van los 

Cachorros omdat het een club is die 

alle meest kwetsbare kinderen en jong-volwassenen probeert te helpen met het vinden van de 

juiste weg in het leven en die hen een betere dag van morgen toe wenst." 

 

"Rook het leven, inhalleer het geluk en blaas de triestheid weg!" 

"Het leven zal altijd obstakels met zich meebrengen maar je bepaalt zelf waar de grenzen 

liggen!" 

 

Armenio Escriba Ayala 

(24 años - antropólogo social, educador del centro de atención nocturna) 

  

   



   

   

"Stage lopen bij Los Cachorros in Peru, lifechanging" 

 

door Dianne IJdo 

 

Hoe moet je iets beschrijven waar geen woorden voor zijn? Dat was het eerste wat ik dacht 

toen Alanya mij vroeg om mijn ervaringen bij Los Cachorros op te schrijven. Als ik toch een 

woord moet noemen, is dat lifechanging. Dat is precies wat deze stage heeft gedaan; mijzelf, 

mijn kijk op de wereld en daarmee dus mijn leven veranderd op een zeer goede manier! 

 

Toen ik hier aankwam was het flink wennen. Ik had nog nooit op een grote groep kinderen 

staan in een gezinsvervangend tehuis, laat staan een groep met de trauma’s en de ervaringen 

die de kinderen hier hebben meegemaakt. Ik stond dan ook best te kijken van het gedrag van 

de kinderen op de groep, De kinderen in Peru zijn veel fysieker en ruwer in hun spel wat in mijn 

ogen al snel leek op fysiek geweld wat ik moest stoppen. Ik vond het lastig in te schatten waar 

de grens moest worden getrokken. 

 

Ook vond ik het in het begin erg lastig hoe ik het beste kon reageren, wanneer de kinderen zich 

misdroegen. Voor een deel heeft dit natuurlijk met autoriteit te maken, die je als stagiaire in het 

begin nog niet hebt, maar ik heb gemerkt dat streng zijn of boos worden alleen averechts werkt, 

Het is beter om uit te leggen waarom iets niet kan. Het helpt natuurlijk altijd wanneer je er iets 

‘natuurlijks’ tegenover te laten staan. Wil een kind zich niet omkleden van zijn schooluniform 

naar zijn vrijetijdskleding? Helaas, dan kan hij ook niet meedoen met de recreatieve activiteiten. 

Het zou handig zijn als stagiaires dit soort dingen van tevoren weten maar aan de andere kant 

zijn dit ook dingen die je juist uit de praktijk het beste leert. 

  

Naast het groepswerk, heb ik nog andere werkzaamheden gedaan tijdens mijn stage bij Los 

Cachorros. Ik heb onder anderen plannen geschreven voor en met de kinderen en workshops 

gegeven aan mijn collega’s.. Dat maakte de stage superafwisselend en leerzaam. Je krijgt dan 

als stagiair ook meer inzicht in de organisatie en wat er bij komt kijken om die te runnen. 

 

Wat ik als zeer positief heb ervaren tijdens deze stage is het team van Los Cachorros. Ik heb 

onwijs fijn samen gewerkt met mijn collega’s hier en ik had het gevoel dat het team zeer hecht 

is en iedereen voor elkaar en elkaars ideeën open staat. Dit is in mijn ogen een zeer belangrijk 

deel van het werken bij een organisatie. Ik heb me in de organisatie in ieder geval vanaf het 

begin meteen thuis gevoeld! 

  

Al met al kijk ik met een onwijs blij en fijn gevoel terug op mijn stage bij Los Cachorros en ik ga 



met een berg nieuwe ervaring beginnen aan mijn afstudeerstage in Nederland. Maar daarna ga 

ik zeker nog eens terug naar Ayacucho. 

 

¡Hasta luego, Ayacucho! 

 

BEN JIJ OF KEN JIJ IEMAND DIE OOK OP ZOEK IS NAAR ZO'N MOOIE STAGE OF 

WERKERVARING ALS VRIJWILLIGER? NEEM CONTACT MET ONS OP 

VIA:  info@loscachorros.nl 

  
  

   

   

   

Nieuws uit Nederland 
  

   

Extra inzet in Peru mogelijk dankzij mooi resultaat in 2016 

Jaarverslag op de website 

 

van de penningmeester 

 

In ons jaarverslag op onze website zijn de jaarcijfers terug te vinden. Er valt terug te lezen dat 

2016 financieel gezien een mooi jaar is geweest! Het resultaat uit fondsenwerving en acties is 

ongekend, daarnaast blijven we gesteund worden door trouwe donateurs en bedrijven waarvoor 

we erg dankbaar zijn. Onze inkomsten bedroegen in 2016 € 158.075. 

  

In 2016 waren de totale lasten € 94.660, waarvan 98% aan het project in Peru is besteed. De 

overige 2% zijn uitgegeven aan bestuurskosten als kosten voor het CBF keurmerk, huur 

postbus, verzekering, bankkosten en fondsenwerving. Het bestuur, dat geheel uit vrijwilligers 

bestaat die geen vergoeding voor hun werk ontvangen, streeft er naar om de lasten zo laag 

mogelijk te houden 

  

Samenvattend heeft dit geleid tot een positief resultaat van € 63.415. Hiermee kunnen we een 

buffer creëren voor tegenvallende resultaten zoals we deze in voorgaande jaren helaas ook 
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hebben meegemaakt. Daarnaast is er in Peru een extra groepsleider aangenomen, met de 

zekerheid dat deze de komende twee jaar gefinancierd kan worden. Hiervoor is een 

bestemmingsreserve ingericht van € 40.000. Hiermee kunnen we de kinderen nog meer 

aandacht geven. 

  
  

   

 

 

Succesvolle sponsorloop 

openbare Prins Claus School in 

Linschoten! 

 

van onze fondsenwerver 

 

In mei 2017 liet leerkracht Margriet 

Baartscheer van de Openbare Prins 

Claus School in Linschoten ons weten 

dat ze een sponsorloop wilde 

organiseren voor Los Cachorros. De 

nodige gesprekken en voorbereidingen 

volgden waarbij alle groepen van de 

school een presentatie over Los 

Cachorros mochten volgen. Ook is er 

voor alle kinderen nog een skypegesprek 

met Alanya ingepland voor het begin van 

schooljaar 2017-2018 

 

Op 15 juni was het dan zo ver. 

Alle 130 kinderen hadden er alles aan 

gedaan om sponsoren te vinden en door 

daarna fanatiek rondjes te lopen 

probeerden ze zoveel mogenlijk geld bij 

pa, ma, opa, oma en ooms en tantes uit 

de zak te kloppen. Dat is gelukt!! 

Luid aangemoedigd door de leerkrachten 

Isabel, Randy, Nadeschda, Margriet en Bram liepen de kinderen het GEWELDIGE BEDRAG 

VAN € 3.200 bij elkaar!!!! 

 

Samen met het verkopen van spullen uit Peru en met een straatactie kwamen we aan een 

totaalbedrag van € 3.700,- ! 

 

LINSCHOTEN, HET WAS FANTASTISCH!!! BEDANKT VOOR JULLIE MOOIE INITIATIEF. 

 

 

Zwarte Pieten gezocht in Nijmegen 

 



 

In navolging van onze Zwarte Pieten actie van 2016 willen we ook in 2017 weer geld ophalen 

voor Los Cachorros door in de decembermaand voor Zwarte Piet te gaan spelen. Heb je zin om 

mee te doen en wil je weten hoe het werkt? Stuur een mailtje naar info@loscachorros.nl 

 

MISSCHIEN HEB JIJ OOK EEN IDEE VOOR EEN LUDIEKE ACTIE VOOR LOS 

CACHORROS? NEEM CONTACT MET ONS OP, WE DENKEN GRAAG MET JE MEE! 

   

   

   

Bestuurswisselingen in september 

vacatures 

 

van het bestuur 

 

In september heeft het bestuur tijdens een vergadering afscheid genomen van de 

penningmeester Carola Luiten en van Marijn Vos, die verantwoordelijk was binnen het bestuur 

voor de communicatie. De rol van penningmeester wordt vanaf september ingevuld door 

Monique Sonnevelt. Monique zal zichzlf in een volgende nieuwsbrief voorstellen. 

 

Twee bestuursleden weg, ééntje terug. Dat betekent dat we nog wel wat ondersteuning zoeken. 

Met name op het gebied van communicatie en het begeleiden van evenementen en vrijwilligers 

kunnen we versterking gebruiken. 

 

Dus heb je wat tijd over en wil je jezelf inzetten voor Los Cachorros? Heb je een afiniteit met 

bestuurlijk werk? Neem contact met ons op en we bekijken de mogelijkheden.  

 

info@loscachorros.nl 
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Facebook 

 

 

 

 

Twitter 

 

 

 

 

 

Website 

    

   

Deze e-mail is verstuurd aan voorzitter@loscachorros.nl.• 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 communicatie@loscachorros.nl toe aan uw 

adresboek. 
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