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VOORWOORD
In dit beleidsplan beschrijven we wat we de komende jaren voor de straatkinderen in Ayacucho willen bereiken. Een
veilige plek om te overnachten en op te groeien. Kansen voor een betere toekomst. Positieve ervaringen opdoen en
zelfvertrouwen opbouwen. Met dit doel begon Alanya Santa Cruz in 2003 met het opvanghuis Los Cachorros. Dankzij
de hulp van vele particulieren, bedrijven en organisaties is dat gelukt. Daar zijn we heel blij mee.
We willen dat in stand houden, maar ook onze werkwijze aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen in Peru. Waren de
kinderen eerst verslaafd aan lijm, nu zijn daar harddrugs bijgekomen. Sliepen de kinderen eerst vooral op straat, nu
hebben ze door de komst van smartphones en tablets inkomsten uit straatcriminaliteit en overnachten ze zonder enig
toezicht in hostels.
Dit vraagt om nog meer inzet om deze kinderen te helpen. Het team in Peru kan dat, maar dat vraagt om extra
inspanning. Deze extra inspanning leest u in dit beleidsplan.

Lenny van den Brink,
Voorzitter bestuur stichting Los Cachorros Nederland

Alanya Santa Cruz,
Directeur Los Cachorros Peru
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1. CONTEXT
De stichting Los Cachorros is opgericht door Alanya Santa Cruz, van oorsprong Peruaanse en geadopteerd door
Nederlandse ouders. De stichting zet zich in voor straatkinderen en kinderen uit verhoogde risicosituaties van 6 tot 18
jaar.
Het opvanghuis van Los Cachorros staat in Ayacucho in Peru. Ayacucho is een oude koloniale stad in de Andes. De
situatie in Ayacucho is mede veroorzaakt door het conflict in de jaren ’80 en ’90 tussen de terreurbeweging Lichtend
Pad en het Peruaanse leger. De bevolking van Ayacucho draagt hiervan nog steeds de littekens; veel gebroken en
eenouder gezinnen waarin armoede, alcoholisme, huiselijk geweld en misbruik voor komt. Als gevolg van de
problematiek binnen gezinnen, zwerven de kinderen op straat en zoeken zij afleiding in drugs en verslavende spellen
op internet.

Een aantal kinderen vertrekt naar de straat en zoekt daar een plek om te overnachten. Met kleine criminaliteit
verzamelen ze vervolgens geld om in hostels te slapen, waar geen enkel toezicht is. Ze gaan niet meer naar school,
raken verslaafd aan lijm snuiven, marihuana en cocaïne. Ze hebben een slechte gezondheid en een groot risico op
seksueel overdraagbare aandoeningen en vroege zwangerschappen. Door de constante afwijzing door de familie en
de maatschappij, door uitsluiting van sociale netwerken zijn ze ook emotioneel vaak zeer beschadigd.

Huis van Los Cachorros

Alanya Santa Cruz (rechts)
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Los Cachorros heeft haar deuren geopend in 2003. Het team pakt alles aan om kinderen die op straat verblijven of op
straat terecht dreigen te komen op te vangen en hen met therapie, educatie en activiteiten zicht op een andere
toekomst te geven. Van begin af aan wordt met de families van de kinderen samengewerkt om aan de band tussen
familieleden en veiligheid in de gezinssituatie te werken. Deze opvang is uniek in Ayacucho. De opvang is gericht op
het zelfstandig en psychisch weerbaar maken van de kinderen en zo mogelijk hereniging met de familie.

2. DOELGROEP
De stichting richt zich op de opvang van de moeilijkste groep; straatkinderen van 6 tot 18 jaar die permanent op
straat leven. Los Cachorros doet ook veel aan preventie en richt zich daarom ook op de broertjes, zusjes en ouders van
deze straatkinderen en op andere kinderen in dezelfde leeftijd, die in hoogrisico-situaties leven om op straat terecht
te komen. Los Cachorros bereikte in 2016 200 kinderen. In de periode naar 2020 wil Los Cachorros jaarlijks 250
kinderen kunnen bereiken.

3. DOELSTELLINGEN 2017- 2020
3.1

Wat gaat goed en wat kan beter

De pioniersfase is voorbij en het is nu tijd om te bepalen wat succesvol is en waar we meer aandacht aan moeten
besteden. Wat goed gaat:
-

Laagdrempelig contact met de kinderen op straat door de straatwerker met een groot bereik
Laagdrempelige entree tot de nachtopvang, maar wel met duidelijke regels
Permanente opvang in de vorm van een gezinsvervangend tehuis
Bij alle contact en opvang aandacht voor educatie en therapie
De therapie en educatie maakt de kinderen zichtbaar weerbaarder
Goed contact tussen de maatschappelijk werkster en de families van de kinderen
Intern onderwijs als toegang tot regulier onderwijs
Grote toewijding en liefde voor de kinderen
Aandacht voor de leuke dingen in het leven, sport, spel, cultuur en recreatie
Aantrekkelijk voor vrijwilligers om in Peru mee te helpen
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3.2
-

Waar we aandacht aan moeten besteden
Volledig afhankelijk van vrijwillige geldwerving
Geen inkomsten in Peru zelf
De personele bezetting hangt af van de inkomsten
Werkdruk voor het personeel door onderbezetting
Het aantal kinderen in het huis liet de afgelopen jaren schommelingen zien, die samenhingen met de
personele bezetting.
Re-integratie lukt niet altijd, soms vallen de kinderen en hun gezinnen terug in de oude situatie.
Peruaans opgeleid personeel dat moeite heeft met planmatig, doelgericht en analytisch werken en met
werken volgens begeleidingsplannen

3.3

Doelstellingen

Om wat goed gaat in stand te houden en te werken aan de aandachtspunten stellen we onszelf de volgende
doelstellingen:
In 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verminderen van de werkdruk in Peru door het maken van keuzes: moet Los Cachorros alles zelf doen of zijn
er andere organisaties die een deel van de activiteiten kunnen uitvoeren
Scholingsplannen voor het personeel
Permanente aanwezigheid in Peru van minimaal drie vrijwilligers en/of stagiaires
Opbouwen van relaties in Peru t.b.v. het ontwikkelen van fondsenwerving daar
Structureel verhogen van de inkomsten door gerichter contact met vermogensfondsen in Nederland
Jaarplanning in Peru (workshops, activiteiten, campagnes, festiviteiten)
Jaarplanning in Nederland (nieuwsbrieven, fondsenwerving, acties, jaarstukken)

In 2017 - 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Per jaar 45 kinderen in de nachtopvang, die gemiddeld 50 nachten blijven
Per jaar een gemiddelde bezetting van 12 kinderen in de permanente opvang
Per jaar gemiddeld 10 kinderen in het intern onderwijs
Per jaar 200 kinderen die deelnemen aan de activiteiten op straat, groeiend naar 250 in 2018. Dit handhaven.
In stand houden van de permanente aanwezigheid van minimaal drie vrijwilligers en/of stagiaires
Verbetering van de re-integratie van de kinderen door meer werken aan inzicht van ouders in het eigen
aandeel van de gezinssituatie
In stand houden van de inkomsten door gerichter contact met vermogensfondsen in Nederland
Inkomsten verwerven uit fondsenwerving in Peru, groeien naar een resultaat van € 2.500 in 2020
Creëren van zelfstandige inkomsten in Peru, met zo mogelijk een werkervaringsplek voor de jongeren
Bij voldoende inkomsten aanstellen van een vierde groepsleider voor de permanente opvang en vervolgens
in deze volgorde; een administratief medewerker, een tweede psycholoog en een tweede straatwerker
Meer effect van de communicatie door samenhang in de communicatie-uitingen (uniforme stijl, de
communicatiemiddelen vullen elkaar aan en versterken elkaar).
Vernieuwde website met webwinkel
Coördinatie aanbrengen in de organisatie van activiteiten en evenementen waardoor continuïteit ontstaat
met als doel een constante bron van inkomsten te genereren.
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4. WERKWIJZE
De opvang van Los Cachorros is te verdelen in vier pijlers.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Straatwerk

Nachtopvang

Permanente
opvang

Terugplaatsing bij
familie

1.

De straatwerker zoekt de straatkinderen op, bouwt met hen een vertrouwensband op, stimuleert hen om
mee te doen aan de activiteiten en naar de nachtopvang te komen. De activiteiten op straat bestaan uit sport
en spel. Ook organiseert hij educatieve workshops en brengt hij de kinderen in contact met de psychologe.
De straatwerker zoekt ook de kinderen uit gezinnen met een hoog-risicosituatie op bij hen thuis, op school, in
internetcafé´s of op straat, waar ze vaak werken als verkoper van snoep- en koekwaren. Hij betrekt hen bij de
activiteiten, werkt samen met hun familieleden en let op eventueel afglijden van de kinderen naar de straat.

2.

In de nachtopvang vinden de kinderen een schoon bed, een douche, gelegenheid om hun kleding te wassen,
een maaltijd, ontspanning, persoonlijke aandacht en voorlichting. Ze treffen duidelijke huisregels aan en
krijgen hulp om te leren voor zichzelf te zorgen. Er zijn groepsgesprekken waarin ze reflecteren op hun
situatie. Samen met de groepswerker stellen ze verbeterdoelstellingen op. Ze krijgen desgewenst
psychologische begeleiding of behandeling. Ze krijgen voorlichting over hygiëne, seksualiteit,
voorbehoedsmiddelen, soa’s, drugsgebruik. Met films en gesprekken wordt er gewerkt aan hun sociale
vaardigheden. De straatwerker en groepswerker onderhouden contact met de familie en overleggen
regelmatig met de psychologe en maatschappelijk werkster. Waar nodig of wenselijk, wordt maatschappelijk
werk en psychologie ingeschakeld om met het kind of de familie te spreken.
De kinderen die meer structuur aankunnen, gemotiveerd zijn voor onderwijs en/of persoonlijke vorming en
geen drugs gebruiken, komen in de permanente opvang, het gezinsvervangend tehuis. Dit is voor hen een
veilige thuishaven en een liefdevolle omgeving. Ze gaan naar school of ze sluiten aan bij het interne onderwijs
van Los Cachorros, dat hen voorbereidt op het weer kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs.
Dagelijks krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding van de groepsbegeleiders en vrijwilligers. Door workshops
gericht op persoonlijke vorming, doen ze kennis en vaardigheden op en krijgen meer vertrouwen in de
toekomst. Samen met de kinderen, gezinsleden, maatschappelijk werkster, psychologe en groepsleiding
wordt een behandelplan met verbeterdoelstellingen voor het kind en de familie opgesteld en uitgevoerd.
De laatste pijler is de re-integratie in de familie. Door huisbezoeken, psychologische en maatschappelijke zorg
voor de kinderen, hun ouders en andere gezinsleden wordt de terugkeer van het kind voorbereid. De ouders
volgen workshops over gezond wonen, communicatie binnen het gezin en opvoeding. Wanneer het kind
weer thuis woont blijft er contact en begeleiding vanuit Los Cachorros tot er wederzijds de overtuiging is dat
er geen terugval te verwachten is.

3.

4.
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5. SPEERPUNTEN 2017 - 2020
1.

2.

3.

4.
1

Project ‘Van pionieren naar een duurzame toekomst 2017 – 2020’
Los Cachorros is inmiddels een begrip in Ayacucho. Kinderen, ouders, scholen en instanties weten Los
Cachorros te vinden. Het aantal kinderen dat permanent wordt opgevangen zit in de lift. Daar is een extra
groepsleider voor nodig. Ook vraagt de groei van de organisatie meer van de directrice. Zij wil zich meer
kunnen toeleggen op het opbouwen van relaties binnen Ayacucho en het begeleiden van het personeel. Om
daar tijd voor vrij te maken is een administratieve kracht of office-manager noodzakelijk. Voor is project is
jaarlijks € 9.000 nodig.
Project ‘Terug naar de familie 2017 – 2020’
Er moet structureel iets aan de thuissituatie veranderen, willen de kinderen weer in een psychische en
1
fysieke gezonde leefomgeving terug kunnen komen. Onderzoek van een stagiair in 2015 wees uit, dat de
ouders de oorzaken van het probleemgedrag van hun kinderen buiten zichzelf leggen en de neiging hebben
het verbeteren alleen bij Los Cachorros neer te leggen. Los Cachorros gaat daarom met gezinstherapie de
ouders bewust maken van hun bijdrage aan de situatie en hen helpen hier verandering in aan te brengen.
Hiervoor is het nodig dat er een tweede psychologe wordt aangesteld. Om dit te kunnen uitvoeren is jaarlijks
€ 10.000 nodig.
Project ‘Extra Straatwerk 2017 – 2020’
De opvang en begeleiding door Los Cachorros gun je aan meer straatkinderen in Ayacucho. We willen een
tweede straatwerker aanstellen, zodat er nog meer kinderen bereikt kunnen worden en er met hen een
vertrouwensband kan worden opgebouwd. Door de activiteiten en het hulpaanbod van het straatwerk zijn de
kinderen afgeleid van de verleidingen en invloeden van de straat en worden zij gestimuleerd om zich bezig te
houden met constructieve activiteiten als educatieve vorming, sport, handenarbeid en vakopleidingen. Ook
zal er met een extra straatwerker meer aandacht en tijd besteed kunnen worden aan het werken met de
families van straatkinderen en kinderen uit verhoogde risicosituaties, zie Project ‘Terug naar de familie. We
willen ook meer aandacht kunnen besteden aan de jongeren in de gevangenis. De straatwerker geeft
workshops in de gevangenis aan jong volwassenen met als doel ze sterker te maken voor hun terugkeer in de
maatschappij. Hoe meer van deze workshops hoe beter. Tot dusver worden de jongeren slechts eens per drie
maanden bezocht. Om dit te kunnen uitvoeren is jaarlijks € 6.000 nodig.

Project ‘Voorkomen is beter 2017 – 2020’

Michiel Buijsse, Samen op één lijn, Opl. MWD Hanzehogeschool Groningen, april 2015
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5.

6.

7.

Leven in een onveilige en onstabiele gezinssituatie is psychisch en fysiek ongezond, maar leven op straat
biedt ook geen enkel perspectief en maakt de problematiek alleen maar groter. Los Cachorros wil daarom
voorkomen dat kinderen op straat belanden en gezinnen begeleiden in een gezondere en positievere omgang
met elkaar. We gaan huisbezoeken brengen aan gezinnen in risico-situaties en hen met workshops over
gezond wonen, veilig gezinsleven en positief opvoeden helpen hun situatie te verbeteren. Ook gaan we
voorlichting geven op scholen. Voor is project is jaarlijks € 4.000 nodig.
Project ‘Uitjes en extra’s 2017 – 2020’
Je krachten meten, proberen te winnen, leren tegen je verlies te kunnen, lekker lachen en ontspannen. Voor
de meeste Nederlandse kinderen heel gewoon, voor de kinderen van Los Cachorros niet. Met uitstapjes,
kampeerweekends, sportieve wandelingen, allerlei sporten en spellen in het plaatselijke stadion, het vieren
van verjaardagen en speldagen wil Los Cachorros de kinderen andere ervaringen laten opdoen, hun gevoel
van eigenwaarde en sociale weerbaarheid vergroten en hen technieken van verschillende sporten aanleren.
Jaarlijks zijn de kosten hiervoor € 2.500
Project ‘Gezondheid 2017 – 2020’
De kinderen hebben een slechte gezondheid en slechte gebitten. We zorgen voor medische consulten,
behandelingen en medicijnen, SOA-tests en voorlichting. We willen de gezinnen van herkomst en de hoog-

risico gezinnen in huisbezoeken helpen de hygiëne en de persoonlijke verzorging te verbeteren. We houden
samen met andere organisaties een jaarlijkse Gezondheidsdag. Om dit te kunnen realiseren is er jaarlijks €
3.500 nodig.
Project ‘Educatie 2017 – 2020’
Veranderen begint bij bewustwording en educatie. De kinderen in de permanente opvang gaan weer naar
school of worden hierop voorbereid via de interne school.
Voor hen zijn schooluniformen, boeken en andere
schoolspullen nodig. Voor de kinderen die een vakopleiding
volgen zijn de praktijkmaterialen nodig. De straatwerker
gaat werken met een mobiele school. Die bevat materialen
om op straat educatieve spellen en groepsactiviteiten te
doen als start van een leerproces en vergroten van het
zelfvertrouwen. In de gaarkeukens komen straatkinderen en
kinderen uit de risico-gezinnen. Los Cachorros geeft daar
workshops om hen van hun situatie bewust te maken, hen
voor te lichten over gezondheid en de risico’s van
drugsgebruik en hen te stimuleren verbetering in hun situatie aan te willen brengen. Voor is project is
jaarlijks € 8.000 nodig.
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6. ORGANISATIE
Los Cachorros heeft een vrijwillig bestuur van zeven leden, die voor drie jaar benoemd worden met de
mogelijkheid van verlenging van nog een keer drie jaar. Het Comité van Aanbeveling is samengesteld bij de
start van het werk in 2003. In deze beleidsplanperiode zoeken we opnieuw contact en zo nodig nieuwe
mensen voor het Comité.
In Ayacucho werken in 2016 een straatwerker, een maatschappelijk werker, een psychologe, drie
groepsbegeleiders in de permanente opvang, een nachtwaker, een directrice, een schoonmaker-kok en een
variabel aantal vrijwilligers en stagiaires. Een boekhouder en advocaat werken op uurtarief.

Activiteit in eigen beheer
mensen in eigen dienst
Activiteit ingehuurd

extern personeel

We willen een beroep doen op vermogensfondsen om met stabielere inkomsten uitbreiding van de staf mogelijk te
maken. We kunnen dan nog meer kinderen helpen. Meer kinderen opvangen betekent dat er meer begeleiding nodig
is. Bij voldoende inkomsten willen we, in deze volgorde, komen tot aanvulling met:
-

een extra groepsleider (omdat er meer kinderen zullen worden opgevangen)
een administratief medewerker (ter verlichting van de staf, met name de directrice, t.b.v. administratie,
organisatie en rapportages)
een extra psychologe (voor de gezinstherapieën thuis).
een extra straatwerker (om meer kinderen te bereiken en intensiever met gezinnen te werken)

Ter verlichting van de werkdruk moet de staf prioriteiten stellen en bepalen welke werkzaamheden worden
opgeschort of geschrapt. Verder gaat de staf na of er andere organisaties zijn die een deel van de activiteiten kunnen
uitvoeren.
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7. VRIJWILLIGERS
Het werk in Ayacucho kan niet zonder vrijwilligers. Zij ondersteunen het team in Peru met hand- en spandiensten en
zij brengen nieuwe kennis in. Zij zijn inzetbaar voor groepsbegeleiding, huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding,
sport en ontspanning. Samenwerken met vrijwilligers betekent ook bewustwording van jongeren in Nederland over de
situatie van straatkinderen in Ayacucho. Het vergroot bovendien het netwerk van mensen die ons werk steunen.
Vrijwilligers blijven na hun periode in Ayacucho vaak betrokken bij geldwervende activiteiten in Nederland en België.
We streven naar permanente aanwezigheid van minimaal drie vrijwilligers en/of stagiaires. De vrijwilligers gaan een
vertrouwensband aan met de kinderen en daarom is een verblijf van minimaal zes maanden een vereiste. De inhoud
van het werk wordt in overleg met de directrice bepaald.

De werving van vrijwilligers en stagiaires gaat via websites voor vrijwilligerswerk en via de eigen communicatiekanalen
van Los Cachorros. De werving van stagiaires gaat via contacten van bestuursleden met hogescholen en universiteiten.
We stellen de volgende eisen:
-

Minimaal voor zes maanden
Goede kennis van de Spaanse taal of dat voorafgaand aan de periode eigen maken
VOG
Minimumleeftijd 20 jaar, tenzij met aantoonbare ervaring in het werken met kinderen met ernstige
psychosociale problematiek
Ervaring met kinderen (studie en/of werkervaring), gemotiveerd en sociaal betrokken
In staat zich aan te passen aan een andere cultuur en vanuit respect voor die cultuur te werken.
Voorbereiding op de aan te treffen problematiek van straatkinderen
Met acties een financiële bijdrage voor Los Cachorros verzamelen. Zo gewenst kan dat geoormerkt worden
voor financiering van (een deel van) één van de fondsenwervende projecten van dat kalenderjaar.

De selectieprocedure, ook voor vrijwilligers buiten Nederland, is als volgt:
-

Insturen van een aanmeldformulier en CV
Selectiegesprek door het bestuurslid vrijwilligerscoördinatie
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-

Voorstellen van de kandidaat aan de directrice
Bij akkoord wordt samenwerkingsovereenkomst opgesteld en worden enkele voorbereidende gesprekken
met de vrijwilligerscoördinator gevoerd.
Met de directrice wordt de invulling van het werk en het sponsorproject afgestemd

De vrijwilligers in Peru worden begeleid door de directrice. De stagiaires worden, i.v.m. eisen vanuit de opleiding,
begeleid door de Nederlandse psychologe in Peru en zo nodig vanuit Nederland via Skype met het bestuurslid
vrijwilligerscoördinatie.
Los Cachorros beschikt niet over de financiële mogelijkheden om de onkosten van het werk te vergoeden. Vrijwilligers
dragen zelf zorg voor de kosten voor een vliegticket, reis-, ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering, vaccinaties
en het levensonderhoud. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht door Los Cachorros.
Voor oud-vrijwilligers organiseert Los Cachorros jaarlijks een ontmoetingsdag, in combinatie met de dag ‘Vrienden van
Los Cachorros’.

8. COMMUNICATIE

Onze communicatie is de levenslijn naar mensen die Los Cachorros willen helpen. We willen goed zichtbaar en
vindbaar zijn en stellen ons proactief op. Vooral willen we ons enthousiasme overbrengen.
Met onze communicatie informeren we over onze plannen en rapporteren we over hoe het in Ayacucho met de
kinderen gaat en wat we met de verworven middelen hebben gedaan. We laten onze waardering blijken. We durven
te vragen om steun. We willen vooral dat mensen zich betrokken voelen bij het werk van Los Cachorros, net als wij.
Kortom, we willen boeien en binden.
We kiezen vooral voor digitale vormen van communicatie. De website geeft de actuele, meer statische informatie.
Facebook en de nieuwsbrieven vormen de hoofdkanalen van de communicatie, zowel in Nederland als in Peru.
Om de naamsbekendheid te vergroten en daardoor de mogelijkheden voor de fondsenwerving te vergroten
presenteren we ons op festivals en andere bijeenkomsten waar mogelijke ‘vrienden van Los Cachorros’ te vinden zijn.
We willen het effect van de communicatie-inspanningen vergroten door meer samenhang in de communicatieuitingen aan te brengen (uniforme stijl en formats, de communicatiemiddelen vullen elkaar aan en versterken elkaar).
Beelden spelen daarin een grote rol, die zeggen vaak meer dan woorden.
We maken onze communicatie t.b.v. de fondsenwerving concreter. We gaan duidelijk maken wat de dagelijkse kosten
zijn, bijvoorbeeld ‘Voor € 100 helpt u Ana Cristina’ aan schoolboeken en een schooluniform’.
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De website gaat in 2017 vernieuwd worden. Goed onderhoud daarvan is belangrijk. Ook zullen we een webshop
inrichten met producten uit Peru. We verkopen daar praktische gebruiksvoorwerpen, sieraden, eigengemaakte
(Kerst)kaarten en een enkel kunstwerk, alles in Peruaanse sfeer en zonder kinderarbeid.
Om onze communicatie-uitingen een professioneel aanzien te geven zoeken we de samenwerking met grafische
vormgevers.
In de nieuwsbrief komt een vaste rubriek met ervaringsverhalen van vrijwilligers, van leden van het Comité van
Aanbeveling en van bestuursleden. Ook zullen we vaste donateurs vragen te vertellen over hun steun aan Los
Cachorros.
Van het beleidsplan en de jaarverslagen worden samenvattingen op de website gepubliceerd.

9. ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
We hopen deze beleidsplanperiode te kunnen starten met de benoeming van een bestuurslid voor activiteiten en
evenementen. Dit bestuurslid houdt het overzicht en werft vrijwilligers voor de uitvoering van specifieke
evenementen en activiteiten. De hoofdtaak is de coördinatie van activiteiten en evenementen en te zorgen voor
continuïteit, zodat er een meer constante bron van inkomsten ontstaat.
Jaarlijks is Alanya Santa Cruz een maand in Nederland. In die maand zullen veel activiteiten en evenementen gepland
worden, zodat ze daar presentaties kan houden en mensen met haar in contact komen. Op andere momenten is er via
een Skypeverbinding ook contact met Alanya Santa Cruz en (met mate gezien de privacy) met de kinderen van Los
Cachorros mogelijk. De volgende activiteiten willen we jaarlijks laten terugkomen:




Sinterklaasactie (huisbezoek door Sint en Piet)
Statiegeldzuilen bij supermarkten
Waterkannenacties in restaurants

We denken aan de volgend evenementen:




Benefietavonden
Sponsorlopen
Scholenacties

We maken er een gewoonte van na elke activiteit en evenement stil te staan bij wat goed ging en wat beter kan en
leggen de verbeterpunten vast.

10.

FONDSENWERVING EN RELATIEBEHEER

De opvang van de straatkinderen in Ayacucho is alleen mogelijk dank zij financiële en immateriële steun. We zijn heel
blij met de donateurs, die Los Cachorros door dik en dun steunen. Naast het vasthouden van de huidige donateurs
gaan we ook zoeken naar nieuwe gevers. We zijn ook heel blij met de steun van de Van Kesteren Foundation, die de
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basis van het werk mogelijk maakt. Aan de geldwerving bij andere fondsen is de laatste tijd te weinig aandacht
besteed. Dat gaan we beter doen.
We hebben groeiambities. Maar ook stijgen de kosten elk jaar. Allereerst willen we met de inkomsten de groeiende
uitgaven bijhouden. Maar we gaan er ook hard aan werken om extra inkomsten te verwerven om te realiseren wat we
in dit beleidsplan schrijven; meer kinderen op het spoor komen en opvangen, meer kinderen helpen op een kansrijke
manier terug naar school te gaan, meer gezinnen helpen de re-integratie van hun kind te doen slagen. Dat kan met
een extra groepsleidster, een tweede psychologe en een tweede straatwerker. We streven er ook naar voldoende
middelen te werven om een administratief medewerker te kunnen aanstellen. In de begroting 2017 – 2020 in
hoofdstuk 14 staat hoeveel middelen we daarvoor nodig hebben. We willen dat als volgt aanpakken:

10.1








10.2








Geldwerving
Bestand samenstellen van vermogensfondsen waarvan de doelstellingen aansluiten bij die van Los Cachorros
en van serviceclubs, kerken, maatschappelijke fondsen van banken en bedrijven en hen persoonlijk
benaderen
Bijhouden welke vraag hen wanneer gesteld is en de reactie daarop. Daarop volgende vragen baseren. Goede
rapportage en zorgvuldig relatiebeheer
Persoonlijk benaderen van vermogende particulieren
Een keer per jaar eenmalige donateurs vragen of ze vaste donateur willen worden, incl. de mogelijkheid van
de periodieke schenkingsovereenkomst
De hele particuliere achterban via de website en nieuwsbrieven informeren over de mogelijkheid van
opname van Los Cachorros in hun nalatenschap
Fondsenwerving in Peru opzetten door:
o Contact te zoeken met Nederlandse bedrijven en vermogende Nederlandse en Peruaanse
particulieren in Peru. Bijvoorbeeld door een stagiair of vrijwilliger
o Een contract te sluiten met een fondsenwerver in Peru op provisiebasis

Relatiebeheer
Vier keer per jaar de nieuwsbrief naar allen die financieel steunen en naar het Comité van aanbeveling
Alle donateurs op een leuke manier voor hun gift bedanken. Eenmalige donateurs binnen een week na
ontvangst van de donatie, vaste donateurs aan het eind van het kalenderjaar. Grote donateurs door
telefonisch contact
Alle donateurs uitnodigen voor de jaarlijkse Los Cachorros dag, net als bestuursleden van ondersteunende
fondsen, medewerkers van de bedrijven die ons sponsoren, leden van het Comité van aanbeveling en oudvrijwilligers
Alle contacten jaarlijks een verkorte publieksversie van het jaarverslag sturen
Alle oud-vrijwilligers en leden van het Comité van Aanbeveling jaarlijks uitnodigen voor een lunch met het
bestuur, zo mogelijk in aanwezigheid van de directrice

Het bestuur bespreekt op elke bestuursvergadering de stand van de inkomsten en onderneemt zo nodig actie.

10.3

Creëren van zelfstandige inkomsten

Zoals uit de begroting 2017 – 2020 blijkt moet er vanaf 2019 aanvullende financiering uit Peru komen. Daarom starten
we in deze beleidsplanperiode met fondsenwerving in Peru. We gaan ook zoeken naar andere bronnen van
inkomsten. De stichting is eigenaar van een kavel in Ayacucho. Deze was bedoeld voor de bouw van het opvanghuis.
Dankzij de ondersteuning van Stichting Huize Buitenveldert, die het huidige pand ter beschikking stelt, kunnen we
deze kavel voor een ander doel gebruiken. We gaan de mogelijkheid onderzoeken hier een kleine horecavoorziening
(kraam of foodtruck) met wat speelgelegenheid voor kleine kinderen van te maken. Vlakbij is een park waar veel
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gerecreëerd wordt. Daar is geen horecavoorziening. De oudere kinderen van Los Cachorros en de kinderen in
verhoogde risicosituaties kunnen er werkervaring opdoen.
De voorwaarden zijn:
-

11.

Een voor het bestuur overtuigend economisch plan met acceptabele financiële vooruitzichten
Een voor het bestuur overtuigend pedagogisch plan over de begeleiding van de kinderen
De investeringen zijn op te brengen zijn met steun van bijvoorbeeld microkredieten en crowdfunding. We
doen hiervoor geen aanspraak op de fondsen die ons steunen voor het reguliere opvangwerk.
De rechtspersoon en aansturing staan los van de stichting en van het personeel van Los Cachorros.
De inkomsten komen ten goede aan Los Cachorros.

SAMENWERKEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

Al vanaf het begin zijn er bedrijven die ons steunen door hun diensten om niet of tegen kostprijs ter beschikking te
stellen. Dit bespaart ons veel kosten, zodat bijna alle geworven inkomsten rechtstreeks naar Ayacucho gaan. We zijn
blij dat we die samenwerking kunnen blijven continueren.
Stichting Huize Buitenveldert heeft het pand in Ayacucho ter beschikking gesteld en onderhoudt het.
Hotel Mitland stelt ons gratis vergaderruimte ter beschikking. Ook de jaarlijkse donateursdag en andere evenementen
vinden in hotel Mitland plaats.
Mr. Hostman is de provider voor de website en email. Ook de webwinkel wordt straks door hen gehost.
ICT4free helpt ons met de techniek van de website.

12.

FINANCIEEL BELEID

De stichting in Nederland is verantwoordelijk voor de financiën van Los Cachorros Peru. Los Cachorros is in Peru
aangemeld bij de belastingdienst en bij de Peruaanse Kamer van Koophandel. De Peruaanse bankrekening staat op
naam van de Nederlandse stichting.

12.1

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt niet belegd, maar staat op een spaarrekening. Het wordt gebruikt om de
organisatie in Peru van financiële middelen te voorzien als de lopende inkomsten daarvoor (tijdelijk) onvoldoende zijn.
Ook is het beleid van het bestuur erop gericht een continuïteitsreserve van minimaal 100% van de jaarlijkse
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bestedingen aan de doelstelling aan te houden, zodat onverwachte tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder
dat het werk in Ayacucho in gevaar komt.
Naast het financieel vermogen is de stichting eigenaar van een stuk braakliggend terrein in Peru. Het pand en terrein
waar Los Cachorros in Peru is gevestigd is eigendom van Stichting Huize Buitenveldert.

12.2

Samenwerking Peru- Nederland

De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld m.b.t. de samenwerking tussen de directrice en het bestuur in
Nederland:
1.

Maandelijks levert zij voor de 20e van de maand de volgende documenten aan:
o
o
o

door boekhouder gecontroleerde uitgaven lijst (“gastos”)
door boekhouder gecontroleerd kasboek
opgave van de bankkosten van de betreffende maand

2.

Zij stuurt een bericht mee, indien cijfers die al goedgekeurd en opgestuurd waren, later alsnog veranderen.
Hierin wordt de reden van wijziging vermeld.

3.

Zij informeert de penningmeester en de voorzitter per mail indien er veranderingen van meer dan € 1.000
zijn t.o.v. de begroting. Dit kunnen zowel positieve als negatieve veranderingen zijn.

4.

Zij dient per 1 september een voorstel voor de begroting in. Deze wordt besproken in de bestuursvergadering
van september. De begroting wordt vastgesteld door het bestuur in Nederland.

5.

Er worden in Peru geen bankrekeningen geopend zonder overleg met de penningmeester.

6.

Bij afwezigheid van de directrice, bijv. door vakantie, zorgt zij zelf voor iemand aan wie zij de lopende
financiële zaken (incl. boekhouding) kan overlaten. Zij informeert de penningmeester hierover.

12.3

Jaarverantwoording

Zoals in de statuten vastgelegd is de penningmeester verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting hierop van het afgelopen boekjaar op te maken.
Ter vaststelling van de getrouwheid van bovengenoemde stukken benoemt het bestuur jaarlijks een kascommissie van
ten minste twee leden, tenzij er een verklaring van een accountant is overgelegd. Voor de kwaliteit van de controle is
het van belang dat dit kundige personen zijn. De kascommissie brengt aan het bestuur verslag van haar bevindingen
uit.
Volgens wettelijke bepalingen moeten alle boeken, bescheiden en gegevensdragers gerelateerd aan de financiële
administratie en de financiële verantwoording zeven jaar worden bewaard. Dit is een verantwoordelijkheid van de
penningmeester.
In de loop van 2017 zal de begroting in Peru op een andere manier worden samengesteld. De grootboeken gaan
corresponderen met de begrotingen in de projecten waarvoor aan fondsen financiële ondersteuning worden
gevraagd. Dit maakt de verantwoording van de uitgaven binnen die projecten administratief eenvoudiger.

12.4

Beschermen van het vermogen van de stichting

De financiële administratie is hét instrument om de inkomsten en uitgaven van een stichting te beheersen. Aangezien
de stichting veel geld beheert, is er nagedacht over een constructie waardoor eventueel misbruik van de
stichtingsgelden wordt voorkomen.
De volgende afspraken zijn gemaakt:

15





De voorzitter houdt zicht op de inkomsten en uitgaven doordat de voorzitter maandelijks alle bankafschriften
ontvangt. De penningmeester heeft zicht op de rekening via internet bankieren
De inkomsten worden maandelijks door de penningmeester aan een daarvoor aangewezen bestuurslid
gestuurd
Betaling van facturen door de penningmeester gebeurt pas na accordering van de voorzitter

13.

BEWAKING VAN DE UITVOERING VAN DIT BELEID

Vanuit dit beleidsplan stelt het bestuur jaarlijks een actieplan op met per actiepunt een verantwoordelijk bestuurslid
en tijdsplanning. Elke bestuursvergadering wordt de voortgang besproken.

14.

BEGROTING 2017 - 2020

2017

2018

2019

2020

€ 16.000
€ 6.500
€ 3.500
€ 65.000
€ 25.000
€ 12.500
€ 2.000
€0
€0

€ 16.000
€ 6.500
€ 3.500
€ 55.000
€ 25.000
€ 12.500
€ 2.000
€0
€ 3.996

€ 16.000
€ 6.500
€ 3.500
€ 55.000
€ 25.000
€ 12.500
€ 2.000
€ 1.000
€ 5.587

€ 16.000
€ 6.500
€ 3.500
€ 55.000
€ 25.000
€ 12.500
€ 2.000
€ 2.500
€ 6.723

€ 130.500

€ 124.496

€ 127.087

€ 129.723

€ 90.462
€ 24.241
€ 7.250
€ 8.547

€ 92.271
€ 24.725
€ 7.500
€0

€ 94.117
€ 25.220
€ 7.750
€0

€ 95.999
€ 25.724
€ 8.000
€0

€ 130.500

€ 124.496

€ 127.087

€ 129.723

Baten
Periodieke donateurs
Eenmalige giften
Bedrijven
Fondsen
Ambitie fondsenwerving
Acties
Bijzondere baten
Werven in Peru
Uit reserves
Totaal

Lasten
Begroting Alanya
Uitbreidingsambitie
Kosten Nederland
Naar reserves
Totaal
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