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Nieuwsbrief Los Cachorros

Opbrengst Kerstactie 2017
Een schone was?
U hielp de kinderen van de nachtopvang aan een nieuwe wasmachine met centrifuge!
Los Cachorros zocht 40 mensen die met € 25 de kinderen van de nachtopvang kunnen helpen
om schone kleren te dragen.
De kinderen wassen bij Los Cachorros hun kleding. Dat is voor hen de enige mogelijkheid. Die
was hing her en der in het gebouw en op het dakterras te drogen. Niet fijn, want daar willen ze
ook graag spelen en voetballen.
Na jaren van intensief gebruik begaf de wasmachine het.

Er werd in totaal € 905 ingezameld.
Daarmee kon een nieuwe wasmachine met een goede centrifuge aangeschaft worden.
Alle gulle gevers hartelijk dank!

Intussen...
bij Los Cachorros
in Ayacucho
Los Cachorros heeft twee Peruaanse
medewerkers kunnen aannemen. Inés is
binnengekomen als stagiaire en heeft haar
administratieve talenten laten zien. Ze is nu begonnen als administratieve kracht en verlicht
daarmee het werk voor Alanya enorm. Alanya kan zich daardoor meer toeleggen op de zorg
voor de kinderen en het aansturen van het team. Miriam is de nieuwe psychologe. Zij komt uit
de regio Ayacucho en kent daardoor de situatie van de straatkinderen. Ze heeft in Lima in een
opvanghuis voor straatkinderen gewerkt. Het contact met de kinderen is erg goed. We zijn blij
met deze nieuwe krachten!
Ook blij zijn we met de stagiaires en vrijwilligers. Karen de Kegel is met haar stage
orthopedagogiek begonnen en werkt als groepsbegeleider. Marine Souxdorf uit Frankrijk is
journalist en werkt nu als vrijwilliger voor de communicatie. Er zijn drie Peruaanse stagiaires
begonnen bij het maatschappelijk werk.
De mobiele school van Los Cachorros is er weer vaak op uitgetrokken. Per keer trekt dit
tientallen kinderen die nauwelijks naar school gaan. Op deze manier maken ze kennis met
educatie en zien ze hoe leuk dat kan zijn.
In maart is de interne school begonnen. Er zijn op het moment elf kinderen ingeschreven. Er zijn
twee klasjes met Maria Isabel en Cecilia als juffen. Maria Isabel is een lerares die eerder ook les
heeft gegeven. Cecilia is nieuw.
Drie oudere kinderen van Los Cachorros zijn met een vakopleiding begonnen: twee doen de
kappersopleiding en de derde een opleiding tot banketbakker.

Los Cachorros in Nederland
Wat is weeshuistoerisme?
In de media wordt wel gesteld dat kinderen in
ontwikkelingslanden in weeshuizen worden geplaatst om
vrijwilligers te lokken die geld inbrengen. Het zou arme
families oneigenlijk helpen om zorg dragen voor hun
inkomsten.
Hoe zit dat nu bij Los Cachorros?
Ayacucho was in de jaren ‘80 en ’90 de plaats van waaruit het Lichtend Pad haar guerrillastrijd
tegen de Peruaanse regering begon. Veel gezinnen zijn door deze strijd ontwricht, velen
kampen met oorlogstrauma’s. Er is veel huiselijk geweld en het gebruik van alcohol en drugs is
relatief hoog. Daardoor kunnen veel kinderen niet onder normale omstandigheden opgroeien.
Veilige opvang
Los Cachorros wil deze kinderen een eerste veilige opvang bieden maar zet zich ook sterk in
voor hereniging van de kinderen met hun gezinnen. Door voorlichting en hulp binnen de families
wordt er structureel gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen kind en gezin.
Professioneel
Los Cachorros werkt met een vaste kern van professionals. De organisatie staat al vanaf de
oprichting onder leiding van Alanya Santa Cruz. De medewerkers zijn Peruaans. Als expertise
in Peru schaars voor handen is, wordt deze ook in Europa geworven. Voorwaarde is dat nieuwe
functionarissen de Spaanse taal goed beheersen.
Ook van stagiairs en vrijwilligers wordt verwacht dat ze Spaans spreken én dat ze minimaal zes
maanden blijven met voorkeur voor een jaar. Ze maken een heel klein deel uit van de staf. Door
met veel vast personeel te werken worden mutaties in de staf zo beperkt mogelijk gehouden.
Bijdrage
Van vrijwilligers en stagiairs wordt een financiële bijdrage verwacht. Daarmee verhogen we hun
betrokkenheid bij het werk van Los Cachorros.
Kennis en vaardigheden
Vrijwilligers en stagiaires brengen ook hun kennis en vaardigheden mee. De staf in Ayacucho
staat daar open voor en gebruikt die kennis en vaardigheden om de kwaliteit van de opvang
continue te verbeteren. Het is dus een win-win situatie.
Een uitgebreidere versie van dit artikel vindt u hier.

Terugblik Vriendendag 2018
Zaterdag 3 februari 2018 vond de jaarlijkse Vriendendag plaats in hotel Mitland in Utrecht. Er
was gelegenheid om Alanya Santa Cruz te ontmoeten en van haar te horen hoe het met de
kinderen gaat.
Het bestuur vertelde over de activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe
jaar.
Via een Skypeverbinding was er de mogelijkheid om live met een aantal kinderen in Ayacucho
kennis te maken.
Daarnaast was er veel ruimte om met elkaar te praten.
Bekijk de PowerPoint presentatie.

Bestuurswisselingen en
vacatures
Oscar Kolenberg volgde Chantal op als bestuurslid voor
de vrijwilligerscoördinatie: 'Ik ben 24 jaar en woon in
Nijmegen. Hier rond ik mijn studie Maatschappelijk werk
en dienstverlening af. In het kader van deze studie werkte
ik tien maanden bij Los Cachorros in Ayacucho.
Terug in Nederland wilde ik mijn affectie voor Los
Cachorros en mijn bewondering voor het werk van
Alanya inzetten voor Los Cachorros in Nederland. Toen
de functie van vrijwilligerscoördinator beschikbaar kwam
in het bestuur, leek mij dit de perfecte invulling voor mijn
drang om actief te blijven voor de organisatie.
Als oud-stagiair weet ik veel over het reilen en zeilen van het werk van Los Cachorros. Deze
kennis zet ik in bij het werven van nieuwe vrijwilligers en voor de besluiten die genomen worden
in het bestuur. De kinderen en het personeel van Los Cachorros staan voor mij altijd centraal.'

Op dit moment staat de vacature van secretaris (v/m) nog
open:
Het bestuur ondersteunt het project in Peru door het werven van vrijwilligers en met (financiële)
middelen. Eén keer in de 6 weken vergadert het bestuur (afwisselend op een doordeweekse
avond of op een zaterdag in te Utrecht).
De taken van de secretaris
De secretaris bereidt de vergaderingen voor met de voorzitter.
Daarnaast zorgt zij/hij voor verslagleggen en beheert de inkomende (elektronische) post, het
donateurbestand en het digitale archief.
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.
Kijk voor meer informatie op de website of mail naar voorzitter@loscachorros.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• 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.

