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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 Voorkomen is beter voor. In dit plan treft u een beschrijving aan van
onze organisatie, wat wij in dit project doen aan voorlichting en preventie om te voorkomen dat
kinderen op straat belanden. We vangen de straatkinderen met liefde op, maar willen nog liever dat
het zover niet komt en de kinderen in hun eigen omgeving de kans krijgen op een gezonde en
verantwoorde manier op te groeien.

In 2018 willen we door gastlessen, huisbezoeken en workshops kinderen en hun ouders bewust
maken van de situatie en het risico dat de kinderen van huis weglopen. In dit plan treft u een
beschrijving aan van onze organisatie, de doelstellingen, invulling en begroting van dit project.

Het projectplan is begroot op € 2.586. Met uw steun kunnen we de kinderen in Ayacucho helpen te
voorkomen dat ze op straat terecht komen en hen een betere kans bieden voor hun toekomst.
Daarvoor willen we u hartelijk danken.

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 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.

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 richt zich op straatkinderen tussen de 6 en 18 jaar. Het gaat om kinderen 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
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aandoeningen als gevolg van hun vroege seksualiteit en seksueel misbruik. Daarbij komt dat deze
kinderen door constante marginalisatie en afwijzing van zowel familie als de maatschappij en
uitsluiting van alle sociale netwerken emotioneel vaak zeer beschadigd zijn.

3. Noodzaak en doelgroep van het project Voorkomen is beter
We willen niets liever dan voorkomen dat kinderen op straat terecht komen. Ook al helpen we ze
met alle liefde naar een nieuwe toekomst, het is nog beter als er structureel iets aan de oorzaken
gedaan wordt. Dat doen we door een voorlichting op scholen, workshops en huisbezoeken. We
richten ons daarbij op kinderen in wijken van Ayacucho waar veel straatkinderen vandaan komen.

4. Omschrijving van het project Voorkomen is beter
1. Voorlichting op scholen
Los Cachorros geeft, op een aan jongere kinderen aangepaste manier, voorlichting op scholen over
drugsgebruik, seksualiteit en geweld. Daarmee kan worden voorkomen dat meer kinderen naar de
straat afglijden. Na inventarisatie is gebleken dat veel kinderen die door de jaren heen door Los
Cachorros zijn opgevangen, afkomstig zijn uit bepaalde wijken. De voorlichting is daarom met name
op deze wijken gericht. De voorlichting gebeurt in de vorm van gastlessen.
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2. Voorlichting in de gevangenis
De straatwerker gaat tien keer naar de gevangenis in Ayacucho en geeft voorlichting aan de jongeren
daar. Hij leert hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en toekomst. Hij leert hen
wat de factoren zijn om succes te hebben in het leven in plaats van te leven op straat en van
criminaliteit. Ook geeft hij voorlichting over seksualiteit en gezondheid.

3. Huisbezoeken
Voor de huisbezoeken is de maatschappelijk werkster nodig. Zij kent de situatie van de gezinnen in
de achterstandswijken, weet met hen contact te maken en kan inschatten welke gezinnen een risico
vormen voor de kinderen. Ze helpt deze gezinnen op een praktische manier door hen te leren het
huishouden te organiseren
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en hygiëne in acht te nemen. In gesprekken maakt ze de gezinnen bewust van de wijze waarop men
met elkaar om gaat en brengt daar zo mogelijk verandering in. Ze let er op dat de kinderen naar
school gaan. Ze verwijst hen naar instanties die hen kunnen helpen. Omdat door de contacten er
enige vertrouwdheid ontstaat kan de maatschappelijk werkster velen van hen overtuigen de
workshops van Los Cachorros te volgen.

4. Workshops
Medewerkers van Los Cachorros zijn aanwezig in de gaarkeukens in de achterstandswijken. Gezinnen
komen daar met regelmaat voor een maaltijd. Door daar aanwezig te zijn is het leggen van contact
redelijk eenvoudig. Los Cachorros nodigt hen uit om de workshops te volgen. De workshops gaan
over de volgende thema’s:
-

Gezond wonen

-

Gezinsleven

-

Positief opvoeden

-

Drugsgebruik en lijm snuiven
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5. Doelstellingen van het project Voorkomen is beter
Per jaar
-

10 gastlessen op scholen in de achterstandswijken door de straatwerker

-

10 workshops in de gevangenis door de straatwerker

-

30 huisbezoeken door een maatschappelijk werkster aan risicogezinnen

-

2 workshops ‘Gezond wonen’ met deelname door 8 gezinnen

-

2 workshops ‘Veilig gezinsleven’ met deelname door 8 gezinnen

-

2 workshops ‘Positief opvoeden’ met deelname door 8 gezinnen

-

2 workshops ‘Risico’s en gevolgen van drugsgebruik en lijm snuiven’ met deelname door
8 gezinnen

6. 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 2% 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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7. Begroting

Begroting project Voorkomen is beter

SOL

EURO

Inzet maatschappelijk werkster

S/.

3.500

€

1000

Inzet straatwerker

S/.

3.500

€

1000

Reiskosten en andere kosten 10 gastlessen op scholen

S/.

250

€

71

Reiskosten en andere kosten 10 gastlessen in de gevangenis S/.

250

€

71

Reiskosten 30 huisbezoeken

S/.

750

€

286

Kosten 8 workshops

S/.

800

€

229

TOTAAL

S/.

9.050

€

2.586
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