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Inleiding
Iedereen gunt een kind een dak boven zijn hoofd. Los Cachorros heeft als doel straatkinderen in
Ayacucho, Peru op te vangen en ze bed, bad, brood en begeleiding te bieden. Maar ook een
liefdevolle omgeving en de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. Via de hulpverlening worden de
kinderen stap voor stap gestimuleerd om het straatleven de rug toe te keren en een nieuwe
toekomst te beginnen.
In het werk staat straatwerk, nachtopvang, permanente opvang en onderwijs centraal. Het resultaat
van deze geïntegreerde aanpak is dat steeds meer kinderen door Los Cachorros begeleid kunnen
worden naar een gezonde toekomst en uiteindelijke hereniging met de familie.
Los Cachorros is dankzij vaste donateurs en eigen geldwervende acties in staat om deze kinderen een
veilige en hygiënische slaapplek en basisbegeleiding te bieden. Er is meer nodig om de kinderen zicht
op een betere toekomst te geven. En dan gaat het ook om de kleine dingen, waar binnen de ons
beschikbare middelen geen ruimte voor is. Met het project Chocolatada, waar we uw steun voor
vragen, wil Los Cachorros inspelen op een Peruaanse traditie en bereiken dat de kinderen ervaren
hoe het is om iets voor een ander te doen en te leren delen. Een ervaring die hen ook leert dat er
meer kinderen in een hulpbehoevende situatie leven. En die andere kansarme kinderen ook extra
aandacht en plezier geeft.
Het projectplan is begroot op € 446,-. Samen met u kunnen we de straatkinderen van Ayacucho deze
mooie en
leerzame ervaring bieden. Voor uw hulp om dit te realiseren willen we u hartelijk danken.

Namens het bestuur en de medewerkers van Los Cachorros,

Lenny van den Brink, voorzitter
Alanya Santa Cruz, directrice
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1. Over Los Cachorros
Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar en hun families in Ayacucho,
Peru. In verschillende fasen begeleiden we kinderen en jongeren van de straat naar re-integratie met
familie of zelfstandig wonen. Los Cachorros biedt integrale hulp via straatwerk, opvang,
psychosociale begeleiding, onderwijs en voorlichting. Het opvanghuis Los Cachorros heeft in 2003
haar deuren geopend in Ayacucho, Peru.

Los Cachorros wordt erkend door de lokale Peruaanse autoriteiten en is de enige integrale opvang in
Ayacucho voor straatkinderen vanaf 6 tot 18 jaar. Los Cachorros heeft een vergunning van het
Ministerie van Sociale Zaken en Vrouw om als opvang te fungeren. De familierechter en het
Openbaar Ministerie doen geregeld een beroep op Los Cachorros om kinderen die uit huis geplaatst
zijn op te vangen.
Het bestuur van Stichting Los Cachorros in Nederland zet zich in op vrijwillige basis en wordt
ondersteund door vrijwilligers, die zowel in Nederland als ter plaatse in Peru de handen uit de
mouwen steken. Door deze vrijwillige inzet en door sponsoring zijn de kosten voor beheer en
fondsenwerving minder dan 2% van de begroting. De Stichting Los Cachorros heeft de ANBI-status en
het CBF-keurmerk voor kleine goede doelen.
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Alanya Santa Cruz komt jaarlijks naar Nederland. Op de ontmoetingsdag ‘Vrienden van Los
Cachorros’ is er rechtstreeks contact met donateurs en ondersteunende fondsen en rapporteert zij
rechtstreeks over het werk in Ayacucho.

2. Straatkinderen in Ayacucho
Ayacucho, gelegen op 2750 meter hoogte, is een oude koloniale stad midden in de centrale
hoogvlakte van de Andes. Ayacucho telt zo'n 160.000 inwoners en ligt in een van de armste
departementen van Peru. De huidige situatie van armoede in Ayacucho is mede veroorzaakt door het
conflict in de jaren '80 en '90 tussen de terreurbeweging Lichtend Pad en het Peruaanse leger. Hierbij
werden meer dan 70.000 mensen gedood. De bevolking van Ayacucho draagt hiervan nog steeds de
littekens; er bestaan heel veel gebroken en een-ouder gezinnen in Ayacucho.

Door structurele beperkingen moeten veel families een dagelijkse strijd leveren om te overleven. De
kinderen belanden op straat omdat de ouders niet meer in staat zijn om de kinderen te
onderhouden. Het zijn echter niet alleen structurele beperkingen die verantwoordelijk zijn voor het
(voort)bestaan van straatkinderen; ook sociaal-culturele factoren spelen een belangrijke rol. Zolang
het alcoholisme leidt tot desintegratie van de familie, het geweld een gangbare methode is voor het
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opleggen van discipline en het machismo zich uit in achterstelling en mishandeling van vrouwen en
kinderen, zullen kinderen in extreme situaties definitief naar de straat vertrekken.
Los Cachorros is gespecialiseerd in de integrale opvang en bescherming van de meest complexe
groep straatkinderen, de kinderen die vrijwel permanent op straat leven. Deze kinderen gaan niet
meer naar school en keren niet of sporadisch terug naar huis. De kinderen zijn veelal verslaafd en
crimineel actief. Vanwege het marginale bestaan van de kinderen nemen de meeste mensen
tegenover hen een onverschillige houding aan. De autoriteiten reageren veelal met geweld op
deviant gedrag met als gevolg dat de marginalisering en uitsluiting van deze kinderen toeneemt.
Binnen de straatcultuur worden kinderen en jongeren negatief gestimuleerd door hun
leeftijdsgenoten.

3. Doelgroep
Los Cachorros richt zich op straatkinderen tussen de 6 en 18 jaar, die door gebrek aan hygiëne,
beschermende kleding en ondervoeding vaak een zeer slechte fysieke gezondheid hebben. Veel van
deze kinderen hebben huidinfecties vanwege de onhygiënische omstandigheden waarin ze dagelijks
leven. Door lijmgebruik zijn hun longen, hersenen en luchtwegen aangetast. Bovendien hebben zij
een verhoogd risico op seksueel overdraagbare aandoeningen als gevolg van hun vroege seksualiteit
en seksueel misbruik.
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4. De aanpak
4.1 Straatwerk
Los Cachorros bereikt de kinderen via straatwerk. De straatwerker van Los Cachorros is dagelijks
actief in de straten van Ayacucho zodat hij op de hoogte is van wat er speelt en hulp kan bieden als
dat nodig is. Door deze aanwezigheid schept de straatwerker een vertrouwensband met de kinderen
en worden ze afgeleid van drugsgebruik en criminele activiteiten.

De straatwerker organiseert activiteiten die tot doel hebben de onderlinge relaties te versterken, de
kinderen bezig te houden zodat ze op die momenten geen drugs gebruiken en de kinderen afleiding
en vertier geven. Als het kind zelf aangeeft dat het een ander leven wil leiden, dan kan het kind in de
nachtopvang van Los Cachorros terecht.

4.2 Nachtopvang
In de nachtopvang kunnen de straatkinderen terecht voor bescherming en worden zij voorzien in hun
basisbehoeften door het bieden van onderdak, een douche en een maaltijd.
Toegang tot de nachtopvang is laagdrempelig. Door het stellen van regels laat Los Cachorros de
kinderen kennis maken met de normen en waarden van een ´normaal´ huishouden. De kinderen
wassen hun eigen kleding en voeren corveetaken uit. Ze leren stap voor stap wat het inhoudt om
voor zichzelf en anderen te zorgen. De nachtopvang fungeert als springplank naar een structurele
oplossing voor het kind. De nachtopvang biedt ruimte aan 12 kinderen en is uniek in Ayacucho.
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4.3 Permanente opvang
Kinderen uit de nachtopvang kunnen doorstromen naar deze permanente opvang in het
gezinsvervangend tehuis binnen hetzelfde gebouw. In deze opvang verblijven kinderen die meer
structuur en regelmaat in hun leven aan kunnen. Er is ruimte voor 15 kinderen in de permanente
opvang.

4.4 Onderwijs
Onderwijs is een noodzakelijk onderdeel van de hulpverlening die Los Cachorros de straatkinderen
biedt. Door hun verleden hebben straatkinderen een leerachterstand opgelopen, Een aantal kan zelfs
niet lezen en schrijven. Daarnaast is hun leer- en concentratievermogen door veelvuldig lijmgebruik
aangetast. Voor veel straatkinderen is het een lastige opgave om in het reguliere onderwijssysteem
in te stromen, te meer omdat ze een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Midden in het jaar worden
kinderen ook niet geaccepteerd in het onderwijssysteem. Daarom biest Los Cachorros de kinderen
die niet naar school gaan individueel onderwijs in hun eigen tempo ter voorbereiding op het
reguliere onderwijs. Aan de interne school doen 10 kinderen mee.
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4.5 Re-integratie en nazorg
Straatkinderen komen uit disfunctionele gezinnen. Los Cachorros streeft er naar om de kinderen naar
verloop van tijd weer terug te plaatsen bij hun familie, mits dit mogelijk is. Daarom wordt de familie
vanaf dag 1 betrokken bij dit proces. De maatschappelijk werkster brengt de thuissituatie in kaart aan
de hand van interviews en huisbezoeken. Ze geeft workshops aan ouders om de gezinssituatie en de
opvoedstijl te verbeteren. Door middel van activiteiten, gesprekken, huisbezoeken en vergaderingen
worden de ouder(s) betrokken bij het welzijn van hun kind. Daarnaast verzorgt de psychologe
gezinstherapie en kunnen de families altijd bij Los Cachorros terecht voor oriëntatie en advies. Na
terugplaatsing van een kind blijft Los Cachorros contact houden en zorg bieden om terugval te
voorkomen. De deur van Los Cachorros staat altijd open.
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5. Chocolatada, een Peruaanse traditie

Chocolatada is een traditionele Peruaanse activiteit in de kerstperiode. Dit is het delen van warme
chocolademelk en paneton (kerstbrood) met kinderen in combinatie met een kort programma. De
kinderen krijgen ook een klein cadeautje. De kinderen die in het gezinsvervangende huis van Los
Cachorros verblijven gaan een ochtend in december op een school in een achterstandswijk
chocolademelk, kerstbrood en kleine cadeautjes delen met de kinderen. Ook gaan ze met elkaar
spelletjes doen.
Voor de kinderen van Los Cachorros is het, net als voor alle kinderen, goed om te leren delen. Ze
kunnen zo ervaren hoe het is om iets voor een ander te doen. Een ervaring die hen ook leert dat er
meer kinderen in een hulpbehoevende situatie leven. En leert dat ze hen blij kunnen maken met hun
aandacht, gezelschap en geschenkjes. Zo wordt hun leefwereld groter en zijn ze een positieve
ervaring rijker.

10

6. Begroting
Kosten Chocolatada 2018

PEN

Euro

Chocolademelk

S/.

190

€

54

Broodjes en kerstbrood

S/.

310

€

89

Cadeautjes

S/.

350

€ 100

Spelmateriaal en prijsjes

S/.

230

€

66

Personeelskosten: voorbereiding en
begeleiding

S/.

480

€

137

Totaal

S/. 1.560

€

446
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