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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Los Cachorros

Het is enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving. Maar het werk in Ayachucho
gaat onverminderd door.
Wij wensen u langs deze weg

Plezierige Feestdagen en
een Gezond en Voorspoedig 2019
Zaterdag 2 februari a.s. hebben wij de volgende Vriendenmiddag gepland. Noteert u deze
datum vast in uw agenda? Meer informatie leest u aan het einde van deze nieuwsbrief.

Nieuws uit Ayacucho
Personeel
Vanuit UC Leuven kwam stagiair Gertjan het
team versterken. Hij blijft zes maanden en
woont in een gastgezin. Gertjan vindt de
mobiele school leuk, en hij vind het interessant
om workshops te geven op de scholen en te
helpen bij de terugplaatsing van kinderen in
gezinnen.
De vergunning van het Ministerie van Vrouw en
Kind werd na inspectie door een afgevaardigde
uit Lima verlengd. We kunnen nu weer twee jaar vooruit.

Monument
Dit jaar werd in het nieuwe park van Emadi een monument geplaatst 'voor het Onbekende Kind'.
Alanya werd gevraagd om op 22 september bij de bij de opening van het park aanwezig te zijn.
Samen met de burgemeester van Ayacucho doopten ze het monument.

Gezinsvervangend tehuis
Scholing en meer groepsleiders
We kregen een prachtige bijdrage van een fonds om te werken aan kwaliteitsverbetering van de
opvang in het gezinsvervangend huis. Dat maakt het mogelijk voor de komende jaren twee
extra groepsleiders in te zetten en veel aan scholing te doen. De werkdruk is nu wat
afgenomen. De twee psychologen hebben dankzij de beschikbare middelen nu supervisie van
een ervaren psycholoog. Het team heeft 2 trainingen gehad over “zorgen voor getraumatiseerde
kinderen”.
Nieuwe inboedel
Datzelfde fonds gaf ook een mooi bedrag om versleten inboedel te vervangen. In de
houtwerkplaats van de gevangenis hebben we de twee eenpersoonsbedden en twee
stapelbedden besteld. Door dit bij hen te bestellen geven we de gevangen werk. Ook konden
we nieuwe keukenspullen kopen. Er komt nog een nieuwe bank en nieuwe matrassen.
Drie gezinnen geholpen
We werden verrast door een bijdrage van de Goede Doelen Commissie Euroclear Nederland.
Zij wilden iets doen voor de gezinnen waar de kinderen zodra het verantwoord is weer naar
terug gaan. De gezinnen hebben naast mentale en fysieke problemen ook een gebrek aan
basisinboedel zoals bedden, een kast, keukenspullen en andere huisraad. Met de gift van deze
commissie kunnen we drie gezinnen helpen.

Preventie
Er zijn twee overeenkomsten getekend met de school Meliton Carbajal en met de school
Francisco Bolognesi beiden uit wijken met veel kwetsbare jongeren. Rode geeft daar workshops
op basis van de zeven eigenschappen voor succesvolle adolescenten.
Aan negen leerlingen van het klasje Los Cachorros heeft Rode 3 workshops gegeven over ze
zeven eigenschappen voor happy kids. De thema's waren proactiviteit, beginnen met een doel
voor ogen en first things first. De leerlingen weten nu: welke reacties pro- of reactief zijn, welke
voordelen een proactieve houding geven, een plannetje op te stellen met doelen, dat plannen
nodig is om doelen te kunnen bereiken, wat prioriteit is en weten prioriteiten te stellen.
De methode van de 'zeven eigenschappen' blijkt een goede manier om de kinderen sterker en
weerbaarder te maken in hun toch nog kwetsbare positie.
Begin 2019 komt er een artikel over deze methode op onze website.
Los Cachorros organiseert jaarlijks een gezondheidscampagne voor bewoners van een arme
wijk in Ayacucho. Vaak is er een beperkte toegang tot de medische zorg. In samenwerking met
vrijwilligers van de tandartsenopleiding, kappers, verpleegkundige en dokters ontvingen we 180
mensen in de wijk Mollepata. Ook Burgerzaken was aanwezig om mensen te helpen bij het
aanschaffen van hun identiteitsbewijs. Een organisatie die werkt op het gebied van
drugspreventie was er om voorlichting te geven en verschillende psychologen hielpen de
mensen met hun problemen. De school in de wijk stelde hun ruimte ter beschikbaar. Het was
een mooie, warme dag met veel enthousiaste vrijwilligers.

Los Cachorros in Nederland
Vriendenmiddag 2019
Op 2 februari 2019 is er weer de Vriendenmiddag!
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 te praten.
Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om met elkaar kennis te
maken en om al uw vragen te beantwoorden. Save the date!
Waar: Ariënslaan 1, Utrecht, van circa 14.00-16.00 uur.
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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.

