
Nieuws	uit	Ayacucho
Door:	Alanya	Santa	Cruz

Tandarts
De	 kinderen	 zijn	 allemaal	 naar	 de	 tandarts	 geweest.	 Dat	 is
een	 hele	 happening.	 Ze	 moeten	 allemaal	 tegelijk	 komen,
moeilijk	voor	de	kinderen	die	moeilijk	stil	kunnen	blijven	zitten.
Ook	 lastig	 voor	 diegene	 die	 angst	 hebben	 voor	 de	 tandarts.
Maar	 gelukkig	 deed	 het	 merendeel	 van	 de	 kinderen	 goed
mee.	 Allemaal	 hebben	 ze	 een	 slecht	 gebit.	 Er	 moesten
gaatjes	 gevuld,	 tanden	 getrokken,	 fluor	 gegeven	 en	 foto’s
gemaakt	 worden.	 De	 hele	 maand	 zijn	 er	 nog	 afspraken
gepland.	De	verzekering	van	de	kinderen	dekt	voor	een	groot
deel	 al	 deze	 kosten.	 Voor	 de	 wortelkanaalbehandelingen
zullen	we	naar	een	privé	kliniek	moeten,	waar	we	voor	moeten
betalen.

De	kinderen	van	Los	Cachorros
Hieronder	 vertel	 ik	 in	 het	 kort	 over	 een	 aantal	 van	 onze
kinderen	bij	Los	Cachorros.

Miriam
De	 Maatschappelijk	 werker	 en	 Psycholoog	 hebben	 veel
contact	gehad	met	Miriam,	het	zusje	van	Alfredo.	Over	Miriam

heb	 ik	verteld	op	de	donateursdag.	Het	meisje	wie	getuige	 is	geweest	dat	haar	stiefvader	op
haar	 moeder	 instak	 met	 een	 mes.	 Miriam	 kwam	 naar	 de	 therapieën	 bij	 de	 psycholoog.	 We
probeerden	al	die	 tijd	dat	Miriam	ook	bij	 haar	broertje	 in	de	opvang	zou	 	 komen	wonen.	Hier
waren	 moeder	 en	 oma	 het	 niet	 mee	 eens.	 In	 plaats	 daarvan	 plaatsten	 zij	 Miriam	 bij	 een
mevrouw	die	een	restaurant	had.	Daar	moest	ze	werken.	Al	snel	ging	het	mis	in	de	relatie	met
haar	werkgever.	Ze	stal	geld	en	luisterde	niet.	Haar	stiefvader	vormt	nog	altijd	een	gevaar	voor
haar	moeder.	Moeder	kan	zich	maar	moeilijk	losmaken	uit	de	relatie	met	haar	(ex)	partner.	We
besloten	 de	 autoriteiten	 bij	 dit	 probleem	 te	 betrekken.	 Ons	 doel	 is	 dat	 Miriam	 bij	 ons	 in	 huis
komt,	 een	 plek	 waar	 ze	 gewoon	 kind	 kan	 zijn	 niet	 hoeft	 te	 werken	 en	 hopelijk	 vrij	 is	 van	 het
geweld	in	haar	familie.	Uiteindelijk	heeft	moeder	besloten	Miriam	naar	haar	vader	buiten	de	stad
te	sturen.	Daar	woont	ze	nu.	Voor	ons	is	dit	ook	goed,	hopelijk	weg	van	al	het	geweld.			

Heydi
Heydi	 van	 het	 gezinsvervangend	 huis	 gaat	 beginnen	 met	 EMDR	 therapie.	 Een	 therapie	 die
gebruikt	wordt	bij	mensen	met	een	trauma.	Los	Cachorros	heeft	het	geluk	dat	onze	psychologe
Hennerieke	voor	deze	therapie	is	opgeleid.

Abel
Abel	van	het	gezinsvervangend	huis	is	ingeschreven	op	een	particuliere	school.	Hier	hebben	we
eigenlijk	geen	geld	voor.	Maar	het	is	noodzakelijk	omdat	hij	door	moet	gaan	met	zijn	studie.	Het
is	een	slecht	moment	 in	het	 jaar	om	kinderen	over	 te	plaatsen	naar	een	andere	school.	Deze
school	accepteerde	Abel	en	is	een	van	de	goedkopere	privéscholen.	Het	lijkt	een	goede	school
te	zijn,	met	geduldige	leraren.	En	Abel	gaat	er	met	plezier	naar	toe.

Karina
Karina	is	13	jaar	en	woont	in	de	nachtopvang.	Ze	is	ingeschreven	op	een	vakopleiding	koken,
hier	 gaat	 ze	 van	 maandag	 toe	 en	 met	 vrijdag	 naar	 toe.	 En	 daar	 heeft	 ze	 plezier	 in.	 In	 de
weekenden	moet	ze	naar	school	maar	tot	op	heden	is	ze	daar	nog	niet	verschenen.	Ook	is	ze
wispelturig	 qua	 de	 vakopleiding,	 want	 ze	 heeft	 laten	 weten	 dat	 ze	 ook	 aan	 andere
vakopleidingen	 wil	 mee	 doen.	 Vakopleidingen	 die	 door	 een	 gaarkeuken	 worden	 aangeboden
waar	ze	elke	middag	eet.	Het	is	belangrijk	om	haar	te	leren	eerst	wat	af	te	maken	alvorens	ze
met	iets	anders	begint.	Haar	dagbesteding	heeft	 invloed	of	ze	in	de	nachtopvang	mag	slapen.
De	relatie	tussen	de	moeder	en	Karina	is	al	wat	verbeterd.	Eerder	zat	moeder	bovenop	de	huid
van	Karina,	en	wilde	Karina	niks	weten	van	haar	moeder.	 	Er	was	een	negatieve	sfeer.	Door
middel	 van	 gesprekken	 met	 de	 psycholoog	 hebben	 moeder	 en	 Karina	 geleerd	 dat	 ze	 elkaar
positief	moeten	benaderen	en	interesse	in	elkaar	moeten	tonen.	Karina	gaat	meer	op	bezoek	bij
haar	moeder.	De	moeder	volgt	de	workshops	“gezonde	families	en	“versterking	van	de	families”
gegeven	 door	 het	 maatschappelijk	 werk.	 	 De	 moeder	 geeft	 zelf	 aan	 dat	 de	 workshops	 haar
hebben	geholpen	om	haar	emoties	onder	controle	te	houden.	Ze	probeert	nu	te	voorkomen	dat
ze	 dezelfde	 fouten	 maakt	 bij	 de	 jongere	 zusjes	 van	 Karina.	 Ze	 praat	 meer	 met	 de	 zusjes	 en
toont	meer	interesse.

Afonin
Afonin	is	een	jongen	van	twaalf	jaar.	Hij	komt	bijna	elke	nacht	naar	de	nachtopvang.	Hij	liet	ook
al	snel	weten	dat	hij	graag	in	het	gezinsvervangend	huis	wil	gaan	wonen.	Overdag	verkoopt	hij
“turrones”	 (koekjes).	Op	school	werd	hij	gepest	waardoor	hij	besloot	niet	meer	naar	school	 te
gaan.	De	ouders	van	Afonin	zijn	uit	elkaar	gegaan	na	vele	ruzies.	Hierdoor	voelde	hij	zich	niet
meer	thuis,	waardoor	hij	steeds	meer	verder	afgleed	naar	de	straat.	Toen	we	contact	opnamen
met	zijn	moeder	 reageerde	zij	verbaast	dat	hij	 in	de	nachtopvang	verbleef.	Zij	dacht	dat	hij	 in
huis	woonde	bij	een	mevrouw	die	hem	werk	had	gegeven	als	het	hulpje	van	de	buschauffeur.
Dit	geeft	aan	dat	ook	moeder	weinig	zicht	heeft	op	het	leven	van	haar	zoontje.	Moeder	is	heel
blij	dat	Afonin	in	de	nachtopvang	slaapt	en	ze	hoopt	dat	Afonin	weer	wat	meer	stabiliteit	in	zijn
leven	 krijgt.	 Ze	 staat	 open	 voor	 de	 huisbezoeken	 van	 de	 straatwerker.	 Ze	 was	 de	 hoop	 kwijt
nadat	ze	Afonin	op	verschillende	scholen	had	ingeschreven	waar	hij	na	twee	dagen	weer	mee
stopte	en	zelf	werk	zocht.	We	zijn	een	proefperiode	aangegaan	met	Afonin.	We	schreven	hem
in	op	het	schooltje	van	Los	Cachorros.	Dit	 leek	goed	 te	gaan	 in	 totaal	 is	hij	 twee	weken	naar
school	gegaan.	Als	onderdeel	van	de	proefperiode	kon	hij	na	school	ook	de	middagen	 in	Los
Cachorros	blijven.	We	zagen	dat	hij	 daar	moeite	mee	had.	Hij	 gaf	aan	dat	hij	 toch	 liever	 zijn
vrijheid	had	en	 ´s	middags	wilde	werken.	Hij	blies	de	proefperiode	zelf	af.	Hij	blijft	 toch	 trouw
naar	de	nachtopvang	komen,	en	we	hopen	dat	hij	beetje	bij	beetje	in	ieder	geval	toch	de	school
weer	wil	oppakken.					

Pannenkoekenverkoop
Er	 zijn	 weer	 volop	 pannenkoeken	 verkocht!	 Deze	 zijn	 zo	 populair	 in	 Ayacucho,	 de	 mensen
weten	de	"pankekes"	van	Los	Cachorros	wel	te	vinden!

Begin	juli	zijn	er	vier	studenten	van	psychomotorisch-therapie
gekomen.	Zij	deden	drie	weken	verschillende	activiteiten	met
de	 kinderen,	 zoals	 spel,	 bewegings-	 en
ontspanningsoefeningen.
Na	 deze	 drie	 weken	 kwam	 de	 volgende	 groep	 van	 3
vrijwilligers	 die	 ook	 drie	 weken	 aan	 de	 slag	 gingen.	 Deze
groep	heeft	ook	aan	het	team	uitgelegd	wat	hun	studie	precies

inhoudt	 en	 wat	 het	 effect	 van	 hun	 werk	 op	 onze	 kinderen	 is.	 Bij	 hun	 afscheid	 lieten	 ze	 een
document	achter	met	bevindingen	per	kind	met	hun	adviezen.		
Inmiddels	zijn	Maarten,	die	al	eerder	vrijwilligerswerk	deed	voor	Los	Cachorros,	en	zijn	vriend
Steven	 ook	 aan	 de	 slag	 gegaan	 bij	 Los	 Cachorros.	 Ze	 hebben	 hun	 diensten	 in	 het	 huis	 al
afgerond	om	een	goed	inzicht	te	krijgen	in	de	doelgroep.	Ze	draaien	nu	steevast	2	diensten	in
de	week	in	huis	en	3	dagen	besteden	zij	voor	hun	project.
Eind	augustus	 is	Oscar	 (zie	 foto)	aangekomen.	Hij	heeft	eerst	een	week	diensten	gedraaid	 in
het	gezinsvervangend	huis	en	gaat	de	aankomende	week	draaien	in	de	nachtopvang.	Belangrijk
is	dat	hij	eerst	weet	hoe	de	organisatie	in	elkaar	steekt	en	de	kinderen	leert	kennen.	Vera	is	kort
daarna	aangekomen	en	gaat	over	een	paar	dagen	in	de	opvang	werken.	Beiden	zijn	stagiaires
van	de	studie	maatschappelijk	werk	en	zullen	beiden	tien	maanden	blijven.
Ook	 zijn	 er	 drie	 Franse	 psychomotoriek	 vrijwilligers	 aangekomen	 in	 Lima.	 Ze	 blijven	 vijf
maanden,	zij	zullen	als	groepsbegeleiders	ingezet	worden	in	het	gezinsvervangend	huis.

Save	the	date!
De	donateursdag	zal	al	vroeg	 in	2017	plaatsvinden,	namelijk
op	zaterdag	21	januari.	Zet	het	vast	in	uw	agenda!	Naast	dat
we	deze	dag	graag	benutten	om	aan	donateurs	en	vrienden
van	het	project	 te	vertellen	hoe	het	er	voor	staat,	zouden	we
ook	 graag	 oud-vrijwilligers	 en	 oud-bestuursleden	 willen
uitnodigen	om	Alanya	te	ontmoeten!	Komen	jullie	ook?
Wij	 willen	 de	 naam	 'donateursdag'	 vervangen	 door	 een	 wat
meer	frisse	naam.	Suggesties?	Laat	het	ons	weten!

Online	shoppen
Shopt	u	wel	eens	online?	Doe	dit	dan	voortaan	via	http://www.helpjegoededoel.nl
Er	zijn	grote	webwinkels	aan	deze	website	gekoppeld	zoals	de	HEMA.	Het	kost	u	niks,	maar
Los	Cachorros	ontvangt	wel	een	bijdrage	van	elke	aankoop	die	u	doet	wanneer	u	de	stichting
selecteert.

Website
Onze	website	is	aan	vervanging	toe.	Wij	zijn	op	zoek	naar	een	ervaren	website	bouwer	die	voor
ons	 een	 mooie	 	 website	 wil	 maken.	 Ben	 jij	 hiervoor	 geschikt?	 Stuur	 een	 mail	 naar
communicatie@loscachorros.nl

Vacature
We	 zijn	 nog	 steeds	 op	 zoek	 naar	 een	 bestuurslid!	 Via	 onderstaande	 link	 te	 bekijken:
https://www.vcutrecht.nl/vacature/50873

Acties
Dankzij	 een	 aantal	 geweldige	 acties	 hebben	 we	 prachtige
bedragen	opgehaald!

Vrijwilliger	Oscar	heeft	een	geweldig	mooi	bedrag	opgehaald
via	 zijn	 acties.	 En	 ook	 vrijwilligster	 Vera	 heeft	 een	 bedrag
meegenomen	 naar	 Ayacucho!	 Oud-bestuurslid	 Willemien
Steenks	gaf	samen	met	haar	man	een	 feest	 ter	gelegenheid
van	 hun	 60-jarig	 huwelijk	 en	 vroegen	 de	 genodigden	 een
bedrag	 te	 schenken.	Dit	 hebben	zij	massaal	 gedaan	en	ook	daarmee	 is	een	prachtig	bedrag
opgehaald!	

Facebook Website

Stichting	Los	Cachorros	3e	kwartaal	2016 Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	Los	Cachorros

Vrijwilligers	bij	Los	Cachorros

Los	Cachorros	in	Nederland

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.
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