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Inleiding 

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 en 

psychosociale begeleiding. 

 

Graag leg ik u het projectplan Terug naar de familie 2018  voor. In dit plan treft u een beschrijving 

aan van onze organisatie en wat wij in dit project doen om de situatie van de familie van de 

straatkinderen te verbeteren om terugkeer van de kinderen mogelijk te maken. We vangen de 

straatkinderen met liefde op, maar willen nog liever dat de kinderen in hun eigen omgeving de kans 

krijgen op een gezonde en verantwoorde manier op te groeien. 

 

In 2018 willen we door psychologische en maatschappelijke zorg en workshops de ouders en 

opvoeders bewust maken van hun bijdrage aan de situatie en hen helpen hier verandering in aan te 

brengen. Daardoor wordt het mogelijk de kinderen terug te plaatsen. 

 

Het projectplan is begroot op  € 9.714. Met uw steun kunnen we ervoor zorgen dat de straatkinderen 

niet langer straatkind zijn, maar op een verantwoorde manier thuis kunnen wonen.  

 

Namens het bestuur en de medewerkers van Los Cachorros, 

 

Alanya Santa Cruz, directeur Los Cachorros 

Lenny van den Brink, voorzitter 
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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.  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.  De Stichting Los Cachorros heeft de ANBI-status en het CBF-keurmerk voor kleine 

goede doelen. 
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2. Straatkinderen in Ayacucho 

Ayacucho, gelegen op 2`.750 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 eenoudergezinnen in Ayacucho.  

 

 

 

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 

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 



6 

 

tegenover hen een onverschillige houding aan. 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.  Het gaat naast de tientallen 

kinderen in de opvang ook om onder meer vriendjes, broertjes en zusjes van deze kinderen, overige 

straatkinderen in Ayacucho (zoals werkende straatkinderen) en oud-bewoners van Los Cachorros. 

Het project is specifiek bedoeld voor die kinderen onder hen, die toegroeien naar re-integratie in de 

familie en waarvoor de thuissituatie eerst verbeterd moet worden.  

 

4. Naar een nieuwe toekomst 

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. 

 

 

 

Als het kind zelf aangeeft dat het een ander leven wil leiden, dan kan het kind in de nachtopvang van 

Los Cachorros terecht. In de nachtopvang worden zij voorzien in hun basisbehoeften door het bieden 

van onderdak, een douche en een maaltijd. De nachtopvang fungeert als springplank naar een 

structurele oplossing. De nachtopvang biedt ruimte aan 12 kinderen en is uniek in Ayacucho. 
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Kinderen uit de nachtopvang kunnen doorstromen naar het gezinsvervangende huis 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 het gezinsvervangende huis.  

Alle kinderen van Los Cachorros krijgen begeleiding en counseling met het doel hen te ondersteunen 

en te versterken op het emotioneel gebied. Voor ieder kind wordt door de psychologe en 

maatschappelijk werkster een behandelingsprogramma opgesteld en samen met het kind wordt er 

gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. Elk kind volgt individuele therapie.  
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5. Noodzaak van het project Terug naar de familie 

 

Los Cachorros streeft er naar om de kinderen naar verloop van tijd weer terug te plaatsen bij hun 

familie, mits dit mogelijk is. We willen daarom de thuissituatie van de kinderen verbeteren. 

Onderzoek van een stagiair van los Cachorros in 2015 wees uit, dat de ouders de oorzaken van het 

probleemgedrag van de kinderen buiten zichzelf leggen en de neiging hebben het verbeteren alleen 

bij Los Cachorros neer te leggen.  

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 is gezinstherapie door een psycholoog nodig. Dit 

gaat de huidige capaciteit te boven en daarvoor is een extra psycholoog nodig.  

De directrice onderhoudt de contacten met de ouders, kinderen, scholen, werkgevers en instanties 

om ervoor te zorgen dat de herplaatsing een succes wordt.  Na terugplaatsing van kinderen blijft Los 

Cachorros contact houden en zorg bieden om terugval te voorkomen.  

 

6. Omschrijving van het project  

Los Cachorros wil dat als volgt aanpakken: 

1. Psychologische zorg voor de families van de kinderen in Los Cachorros 

a. We stellen een psycholoog aan die zich op de gezinnen richt. Tijdens het verblijf van 

de kinderen in het tehuis wordt door een tweede psycholoog therapie aan de 

ouders/opvoeders gegeven, individuele en gezinstherapie. Het gaat om individuele 

cognitieve gedragstherapie en gezinstherapie. Dit leidt tot meer inzicht in het eigen 

gedrag, wat daarvan de gevolgen zijn en hoe dat te veranderen is. Het leidt daardoor 

tot een veiliger omgeving voor de kinderen. 

b. Vanuit Los Cachorros wordt het gezin bij herplaatsing van het kind of de kinderen 

door dezelfde psycholoog begeleid om terugval te voorkomen. Ook hierbij gaat het 

om individuele cognitieve therapie en gezinstherapie. 
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2. Sociale zorg voor de familie 

a. De maatschappelijk werkster brengt per kind de thuissituatie in kaart aan de hand 

van interviews en huisbezoeken.  

b. De families nemen deel aan bijeenkomsten over gezondheid en opvoeding. Hierin 

worden thema’s behandeld zoals de omgang met adolescenten, , alcoholisme, 

conflicthantering, gezinsleven, vergevingstherapie, taakverdeling in de familie. 

c. De families worden door de maatschappelijk werkster begeleid bij procedures om 

legitimatiepapieren aan te vragen en ingeschreven te worden bij gezondheidsposten 

en onderwijs. Zo nodig gaat ze mee naar de politie en officier van justitie.  

d. Wanneer de maatschappelijk werkster, de psycholoog en de directrice van Los 

Cachorros het verantwoord vinden gaat een kind in de weekends naar huis. De 

ouders halen het kind op en met hen wordt besproken waar ze op moeten letten en 

hoe ze eventuele problemen kunnen aanpakken. Het kind wordt op zondagmiddag 

door de ouders zelf teruggebracht, zodat er geëvalueerd kan worden hoe het is 

gegaan. 
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3. Nazorg 

a. Als een kind weer thuis woont wordt het gezin elke twee weken bezocht. Daarmee 

wordt gemonitord hoe het gaat en is eventueel ingrijpen mogelijk. Ook is er dan nog 

steeds psychologische begeleiding tot Los Cachorros het vertrouwen heeft dat het 

afgebouwd kan worden.  

b. De deur van Los Cachorros staat altijd open. De families kunnen ook na dit jaar altijd 

terecht voor oriëntatie en advies.  

 

7. Doelstellingen 

 

• Psychologische zorg en gezinstherapie voor 10 gezinnen 

• Tweewekelijks huisbezoek aan 10 gezinnen 

• Een workshop ‘Gezond wonen’ met deelname door 8 gezinnen 

• Workshop assertiviteit I met deelname door 8 gezinnen 

• Workshop assertiviteit II met deelname door 8 gezinnen 

• Succesvolle terugplaatsing van 10 kinderen 
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8. Aansturing, monitoring en evaluatie 

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 5% van de begroting. De Stichting Los Cachorros heeft de ANBI-status en 

het CBF-keurmerk voor kleine goede doelen. 

De aansturing gebeurt vanuit Nederland. Door tweewekelijks Skypecontact tussen bestuursleden en 

Alanya Santa Cruz en haar rapportages in de maandelijkse bestuursbrieven heeft het bestuur goed 

inzicht in de werkzaamheden en ontwikkelingen. Alanya Santa Cruz komt jaarlijks naar Nederland. 

Naast gesprekken met het bestuur is er dan ook voor de donateurs en ondersteunende fondsen, 

organisaties en bedrijven gelegenheid tot ontmoeting. Op de jaarlijkse dag ‘Vrienden van Los 

Cachorros’ rapporteert zij rechtstreeks over het werk in Ayacucho. 

Los Cachorros probeert haar werk zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. De activiteiten in 

Peru worden binnen het team op gezette tijden geëvalueerd en waar nodig worden aanpassingen 

doorgevoerd. Het bestuur evalueert jaarlijks aan de hand van de jaarcijfers en het jaarverslag. 
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9. Begroting project Terug naar de familie 2018 

Kosten PEN EURO 

Psychologische zorg en gezinstherapie, 

kosten psycholoog 

S/.   33.000 €         9.428 

Huisbezoeken, begeleiding terugplaatsingen, 

kosten maatschappelijk werker 

S/.   10.000 €         2.857 

Reiskosten huisbezoeken S/.     1.000 €            286 

Kosten workshops en trainingen S/.     3.000 €            857  

   

Totaal kosten S/.   47.000 €       13.428 

   

Dekking PEN EURO 

Inbreng Los Cachorros S/.   13.000 €         3.714 

Financiële steun van buiten S/.   34.000 €         9.714 

   

Totaal dekking S/.   47.000 €       13.428 

TOTAAL   

 

 

 


