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Stichting Los Cachorros 4e kwartaal 2017  Bekijk de webversie 

 

   

Nieuwsbrief Los Cachorros 
  

   

  

   

   

   

Kerstactie 2017 
  

Een schone was? 
 

Help de kinderen van de nachtopvang aan een wasmachine en wasdroger! 

Los Cachorros zoekt 40 mensen die met € 25 de kinderen van de nachtopvang kunnen helpen 

om schone kleren te kunnen dragen. 

De kinderen wassen bij Los Cachorros hun kleding. Dat is voor hen de enige mogelijkheid. Die 

was hangt nu her en der in het gebouw en op het dakterras te drogen. Niet fijn, want daar willen 

ze ook graag spelen en voetballen. 

De huidige wasmachine werkt niet meer goed en de droger is kapot. Geen wonder na al die 

jaren intensief gebruik. 

 

 

https://stichting-los-cachorros.email-provider.nl/web/sb8qmogpsj/dc6ymdqyms
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Wilt u helpen deze Kerst onvergetelijk te maken? 
 

Maak € 25 (meer mag natuurlijk altijd!) over naar NL56 INGB 0004 5965 21 onder vermelding 

van ‘Een schone was!’ 

Op onze website kunt u volgen hoe het met de actie gaat en of de apparaten gekocht kunnen 

worden. Bij € 1000 is het zover. 

Mocht er meer binnenkomen, dan overleggen we met Alanya wat er nog meer vervangen moet 

worden. Ook dat leest u op de website. 

 

Alvast bedankt voor uw hulp. Laten we er samen voor zorgen dat dit voor de kinderen 

een kerstfeest wordt om niet snel te vergeten! 

  
  

   

 

 

Intussen... 
bij Los Cachorros 
in Ayacucho 
 

 

 

  

Workshops en educatie 
In de gaarkeuken CEDIF San Melchor kregen de bezoekers twee workshops over 

zelfverdediging. Er deden 64 mensen aan mee. 

In de gevangenis werden drie workshops over seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen 

gegeven, met een totaal van 81 deelnemers. 

De kinderen in de nachtopvang kregen in november workshops over drugspreventie, seksuele 

overdraagbare ziektes, voorbehoedsmiddelen en het zoeken naar werk. 

De mobiele school trok er in november vier keer op uit. 61 kinderen deden mee aan de 

straateducatie. 

  

Nachtopvang 
In november maakten veertien jongeren gebruik van de nachtopvang. Drie van hen zitten in een 

proces van terugkeer naar huis, ze komen minder vaak naar de nachtopvang en de nazorg is 

gestart door middel van huisbezoeken. 

In oktober en november vonden 21 huisbezoeken plaats bij elf gezinnen. Hierbij werd de familie 

geïnformeerd hoe het met hun kinderen gaat. Er wordt ook samen gekeken wat er in huis en in 

de onderlinge relaties beter kan. 

De terugplaatsing van Alfredo is met succes afgerond. Het eindgesprek met zijn moeder heeft 

plaatsgevonden en Alfredo is blij dat hij weer thuis bij zijn moeder en broertje woont.  

Deze maand in Julio jarig geweest, maar deze dag had een zwart randje voor hem. Het is de 

http://www.loscachorros.nl/
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eerste verjaardag die hij zonder zijn moeder moet vieren omdat zij verdwenen is. 

  

Medische hulp 
Een kind is geholpen aan een lelijke hondenbeet en een ander is behandeld voor schimmel. Uit 

medisch onderzoek bleek dat enkele kinderen besmettelijke parasieten hebben opgelopen. Uit 

voorzorg hebben alle kinderen, teamleden en hun families medicijnen gekregen om deze 

parasieten tegen te gaan. 

  

Praktische hulp en contacten 
De groepsbegeleider leert de jongeren sparen, hiervoor worden kleine doelen opgesteld wat ze 

met hun spaargeld willen kopen, er wordt op toegezien dat het geld wat ze sparen op eerlijke 

wijze is verdiend. 

Tijdens de straatdienst kwam Delmir Christan tegen. De afspraak met Christian was dat hij weer 

terug naar school zou gaan. En hij heeft zijn woord gehouden. In zijn rugzak had hij zijn 

schriften en trots liet hij zien waar hij mee bezig is. Ook gaat hij weer regelmatig naar huis, als 

hij niet thuis is dan zit hij in internetcafés. Delmir laat weten dat als hij niet naar huis gaat, hij 

beter naar de nachtopvang kan komen.  

Delmir is ook in contact gekomen met een groep van 20 straatjongeren uit de wijk Villa los 

Warpas. Samen met de psycholoog nam hij ze op uitstapje mee naar Quinua. Ze bezochten het 

museum over de veldslag tussen de Peruanen en Spanjaarden in 1823. Daarna was het tijd 

voor een potje voetbal. Versterkt met een lunch vertrok iedereen weer naar Ayacucho. Dit is 

een waardevolle manier om het vertrouwen van de jongeren te winnen en een begin te maken 

met verandering. 

  

Crowdfundingcampagne Ulule 
De crowdfunding campagne in het voorjaar van de Franse vrijwilligers bracht € 4.674,18 op, een 

fantastisch resultaat! Daarmee kunnen we juist de extra dingen doen, die ook zo belangrijk zijn 

voor de kinderen;  (sport) activiteiten, entree voor het zwembad, dansles, muziekles, Engelse 

les. Ook kunnen er  uitjes buiten de stad in de schoolvakantie worden georganiseerd. Zo 

kunnen ze Ayacucho beter leren kennen en hebben ook zij wat te vertellen op school na hun 

vakantie. 

Hartelijk dan aan alle gulle gevers die mee hebben gedaan aan deze online 

fondsenwervingscampagne via Ulule! Klik voor een overzicht: 

List of Ulule Donors 
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Los Cachorros in Nederland 
  

   

  

   

 

 

Vriendendag 2018 

 

Op 3 februari 2018 is er weer de Vriendendag! 

Op de Vriendendag, zaterdagmiddag 3 februari in hotel 

Mitland in Utrecht,  is er gelegenheid om Alanya Santa Cruz 

te ontmoeten en van haar te horen hoe het met de kinderen 

gaat. Het bestuur vertelt over de activiteiten in het afgelopen 

jaar en de plannen voor het nieuwe jaar. We gaan via een 

Skypeverbinding met de kinderen in Ayacucho kennis maken 

en natuurlijk is er ruimte om met elkaar te praten en al uw 

vragen te beantwoorden. Save the date! 

 

 

 

 

  

Bestuurswisselingen en vacatures 
 

Max Mesman volgde Marijn Vos op als bestuurslid communicatie. Daarmee is deze vacature 

vervuld. 

Kees Buuts gaat in februari helaas afscheid van ons nemen als secretaris. Deze functie leidt 

dus tot de volgende vacature: 

 

Los Cachorros zoekt een bestuurssecretaris (V/M). 

 

Bij Los Cachorros werken we samen in een team van gemotiveerde vrijwilligers. We hebben 

vrijwilligers die in Peru de handen uit de mouwen steken en vrijwilligers in Nederland in de vorm 

van een klein pragmatisch werkend bestuur. Het bestuur ondersteunt het project in Peru door 

middel van het werven van vrijwilligers en (financiële) middelen. Daarnaast houdt het bestuur 

toezicht op een juiste besteding van de middelen. 

Eén keer in de 6 weken vergadert het bestuur (afwisselend op een doordeweekse avond of op 

een zaterdag in Hotel Mitland te Utrecht). 

 

De taken van de secretaris 

De secretaris maakt deel uit van het bestuur dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het beleid 

van Los Cachorros. Als zodanig draagt zij/hij bij aan het vormgeven aan de organisatie. 
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De specifieke taak bestaat vooral uit het goed voorbereiden van vergaderingen in samenspraak 

met de voorzitter. 

 

Daarnaast zorgt de secretaris voor de verslaglegging en beheert zij/hij de inkomende 

(elektronische) post, het donateurbestand en het digitale archief. De tijdsinvestering in de week 

voorafgaand aan de vergaderingen ligt rond de 6 uur. In andere weken ligt deze gemiddeld 

tussen de 2 en 4 uur. 

 

Termijnen 

Een bestuurstermijn omvat in principe een periode van drie jaar, maar mocht je je 

willen inzetten voor een kortere periode (liefst vanaf 1 jaar), schroom dan niet om alsnog te 

reageren. 

Heb je nog vragen en/of ben je enthousiast geworden? 

Reageer dan direct via het contactformulier of mail naar voorzitter@loscachorros.nl 

  

Fijne feestdagen! 
 

Het bestuur en alle medewerkers van Los Cachorros danken u hartelijk voor uw belangstelling 

en bijdragen in het afgelopen jaar. 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en al het goede in 2018. 

  

   

  

   

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

Twitter 

 

 

 

 

 

 

Website 

    

   

Deze e-mail is verstuurd aan info@mesmancom.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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