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Inleiding
Iedereen gunt een kind een dak boven zijn hoofd. Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen en
andere kinderen in risicosituaties van 8 tot 18 jaar en hun families in Ayacucho, Peru. In verschillende fases
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.
In het werk staan vier pijlers centraal: Straatwerk, nachtopvang, permanente opvang en terugplaatsing bij de
familie. 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. In dit projectplan
beschrijven we wat we ook de komende jaren met de kinderen willen bereiken. Een veilige plek om te
overnachten en op te groeien. Kansen voor een betere toekomst. Positieve ervaringen opdoen en
zelfvertrouwen opbouwen. Met dit doel begon Alanya Santa Cruz in 2003 met het opvanghuis Los Cachorros.
Via Los Cachorros hebben al veel kinderen hun kansen gegrepen om uit hun hopeloze situatie te komen en een
perspectiefvol leven te beginnen. We hopen dat u ons wilt meehelpen dit de komende jaren voor nog veel
meer kinderen mogelijk te maken en ook hen een nieuw toekomstperspectief te geven.

Alanya Santa Cruz, directeur Los Cachorros
Lenny van den Brink, voorzitter stichtingsbestuur
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1. Over Los Cachorros
Stichting Los Cachorros zet zich in voor kwetsbare kinderen van 8 tot 18 jaar en hun families in Ayacucho, Peru.
In verschillende fasen begeleiden we kinderen en jongeren 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 met
nachtopvang voor straatkinderen in Ayacucho. Los Cachorros heeft een vergunning van het Ministerie van
Sociale Zaken en Vrouw om als opvang van kinderen 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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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. De
aansturing gebeurt vanuit Nederland. Door maandelijks Skypecontact tussen bestuursleden en Alanya Santa
Cruz en haar rapportages in de 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 ‘Vriendenmiddag’ rapporteert zij rechtstreeks over het werk in Ayacucho.

2. De kwetsbare kinderen 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 200.000 inwoners en ligt in een van de armste departementen van Peru. De huidige
situatie van armoede en onveiligheid in de gezinnen 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 is er sprake van oorlogstrauma’s.
Dit heeft gevolgen voor de gezinssituaties, er bestaan veel gebroken en eenouder gezinnen in Ayacucho. Er is
huiselijk geweld en seksueel misbruik.
Ook zijn sociaal-culturele factoren oorzaak van de instabiele gezinssituaties. Alcoholisme leidt tot desintegratie
van de familie, geweld is een gangbare methode voor het opleggen van discipline en machismo uit zich in
achterstelling en mishandeling van vrouwen en kinderen. De kinderen belanden op straat omdat de ouders niet
meer in staat zijn hen te onderhouden of ze vluchten met regelmaat voor het huiselijk geweld.

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. Binnen de straatcultuur worden kinderen en jongeren negatief
gestimuleerd door hun leeftijdsgenoten. Los Cachorros is gespecialiseerd in de integrale opvang en
bescherming van deze kinderen.
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1. Doelgroep
Los Cachorros richt zich op straatkinderen en kinderen in risicosituaties tussen de 8 en 18 jaar. De kinderen
hebben door gebrek aan hygiëne, beschermende kleding en ondervoeding vaak een slechte fysieke
gezondheid. Veel van deze kinderen hebben huidinfecties vanwege de onhygiënische omstandigheden waarin
ze leven. Door lijmsnuiven en cocaïnegebruik zijn hun luchtwegen en hersenen en aangetast. Bovendien
hebben zij een verhoogd risico op seksueel overdraagbare 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 sociale netwerken emotioneel vaak zeer beschadigd zijn.

2. Doelstelling
Los Cachorros vangt kinderen op die op straat verblijven of op straat terecht dreigen te komen. Door educatie,
medische zorg, psychologische zorg, sociale zorg, sport en recreatie willen we de persoonlijke ontwikkeling van
deze kinderen intensief bevorderen.

De opvang is gericht op het zelfstandig en psychisch weerbaar maken van de kinderen en zo mogelijk
hereniging met de familie. Van begin af aan wordt met de families van de kinderen samengewerkt om aan de
band tussen familieleden en veiligheid in de gezinssituatie te werken. Met gezinstherapie helpen we de
gezinnen op een goede en gezonde manier met elkaar om te gaan, zodat de kinderen weer verantwoord thuis
kunnen wonen.
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Met nadruk willen we aangeven geen weeshuis te zijn waar kinderen blijvend wonen. We zijn een
gezinsvervangend thuis, een tijdelijke opvang met als doel re-integratie in de eigen familie.
We willen tussen 2020 en 2023 groeien naar een jaarlijks bereik van 250 naar 300 kinderen tussen de 8 en 18
jaar. Hiervoor wordt extra ingezet op straatwerk.
Van deze 300 kinderen, die we via het straatwerk bereiken, willen we er jaarlijks 50 in de nachtopvang
opvangen. We willen jaarlijks 20 kinderen in het gezinsvervangend huis laten wonen en begeleiden.

3. Werkwijze
De opvang van Los Cachorros is te verdelen in vier pijlers.

Fase 3
Permanente
opvang

Fase 4
Terugplaatsing bij
familie

1. Straatwerk

Los Cachorros bereikt de kinderen via straatwerk en preventiewerk. 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 (sport)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
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geven. Ook geeft hij voorlichting over drugs, gezondheid, seksualiteit, SOA’s en voorbehoedmiddelen. Als het
kind zelf aangeeft dat het een ander leven wil leiden, dan kan het kind in de nachtopvang van Los Cachorros
terecht. De preventiewerker gaat langs bij scholen, hostels, gaarkeukens en in de gevangenis. Hij geeft
voorlichting en komt zo ook op het spoor van kinderen in onveilige situaties.

Los Cachorros heeft van de Belgische Stichting Mobile School een mobiele school in bruikleen gekregen.
Daarmee is straateducatie mogelijk geworden. Samen met Peruaanse en Europese vrijwilligers wordt het
programma bepaald en zoeken ze daar de juiste werkborden bij uit. Het blijkt dat de straatkinderen de
educatieve spellen en erg leuk vinden. De kinderen zijn elke keer meer gemotiveerd om te komen en willen
steeds weer aan andere werkbladen werken. Hiermee ervaren zij dat leren ook leuk kan zijn.

5.2 Nachtopvang
In de nachtopvang kunnen de straatkinderen terecht voor bescherming en worden zij voorzien in hun
basisbehoeften door het bieden van een slaapplaats, een douche en een maaltijd.
Toegang tot de nachtopvang is laagdrempelig. Van 19.00 tot 7.00 uur de volgende ochtend kunnen de kinderen
bij de nachtopvang terecht. Ze vinden er een schoon bed, een douche, gelegenheid om hun kleding te wassen,
een maaltijd, ontspanning en persoonlijke aandacht. 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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Er zijn groepsgesprekken waarin ze reflecteren op hun situatie. Samen met de groepswerker stellen ze
verbeterdoelstellingen op. Ze krijgen psychologische behandeling. Met films, gesprekken en workshops wordt
er gewerkt aan hun sociale vaardigheden. Er wordt voorlichting gegeven over hygiëne, seksualiteit, gezondheid,
voorbehoedsmiddelen, soa’s, drugsgebruik. De straatwerker en groepswerker onderhouden contact met de
familie en overleggen regelmatig met de psychologe en maatschappelijk werkster.

5.3 Het gezinsvervangend huis
In het gezinsvervangend huis verblijven kinderen die meer structuur en regelmaat in hun leven aan kunnen,
gemotiveerd zijn voor onderwijs en geen drugs gebruiken. Dit is voor hen een veilige thuishaven en een
liefdevolle omgeving. Ze gaan naar school of ze sluiten aan bij het interne onderwijs van Los Cachorros, dat hen
voorbereidt op het weer kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Dagelijks krijgen de kinderen
huiswerkbegeleiding van de groepsbegeleiders en vrijwilligers. Door workshops gericht op persoonlijke
vorming, doen ze kennis en vaardigheden op en krijgen meer vertrouwen in de toekomst. Samen met de
kinderen, gezinsleden, maatschappelijk werkster, psychologe en groepsleiding wordt een behandelplan met
verbeterdoelstellingen voor het kind en de familie opgesteld en uitgevoerd.

De kinderen worden begeleid in het leren respecteren van
de normen en waarden in de omgang met elkaar. Ze doen
huishoudelijke taken, zoals meehelpen in de keuken, het
uitvoeren van schoonmaaktaken en het onderhouden van
de tuin. De kinderen houden wekelijks hun eigen
vergadering (onder leiding van een adolescent), waarbij ze
leren spreken in een groep, hun mening te geven en
thema’s te bespreken die hen interesseren. Er is ruimte
voor 15 kinderen in de permanente opvang.

5.4 Re-integratie en nazorg
De hulp aan deze kinderen vraagt om structurele veranderingen waarbij de
families van deze kinderen een belangrijke rol spelen. De kinderen komen uit
disfunctionele gezinnen. Los Cachorros streeft er naar om de kinderen na
verloop van tijd weer terug te plaatsen bij hun familie, mits dit mogelijk is.
Daarom wordt de familie vanaf de eerste dag 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, de opvoedstijl en de hygiëne te verbeteren. Door middel van
activiteiten, gesprekken, huisbezoeken en vergaderingen worden de ouders
betrokken bij 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.

4. Aandachtsgebieden
Binnen alle genoemde pijlers – werkgebieden- richten we ons, in samenwerking met andere organisaties in
Ayacucho, op een aantal speerpunten. Educatie, medische, psychische en sociale zorg, maar ook
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recreatieactiviteiten helpen de kinderen zichzelf te ontwikkelen, hun plaats in de maatschappij te vinden en te
werken aan hun eigen toekomst. Dit pakken we als volgt aan.
6.1 Educatie
Educatie is een regulier en zeer noodzakelijk onderdeel van de hulpverlening die Los Cachorros de
straatkinderen biedt. Los Cachorros stimuleert door het vergroten van hun kennis en vaardigheden hun
persoonlijke ontwikkeling en vergroot zo hun weerbaarheid en hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt op
de volgende wijze:


Educatie op straat

In 2017 heeft Los Cachorros de beschikking gekregen over een mobiele school, zie ook 5.1 Straatwerk. De
mobiele school trekt veel aandacht, het is een andere manier van leren dan de kinderen gewend zijn op de
Peruaanse scholen. Daar is de lesmethode erg monotoon. Daarnaast geeft de straatwerker voorlichting,
workshops en organiseert hij (sport)activiteiten.
-

Individueel onderwijs

Door hun verleden hebben straatkinderen een leerachterstand opgelopen, een aantal kan zelfs niet lezen en
schrijven. Voor veel van onze kinderen is het daarom een lastige opgave om in het reguliere onderwijssysteem
in te stromen, des te meer omdat ze een gebrek hebben aan zelfvertrouwen. Midden in het jaar worden
kinderen ook niet meer geaccepteerd in het
onderwijssysteem. Daarom geeft Los Cachorros
deze kinderen individueel onderwijs, zodat ze in hun
eigen tempo en op ieder moment van het jaar
kunnen leren, ter voorbereiding op het reguliere
onderwijs. CEBA, Centro de Educación Basica
Alternatíva (speciaal basisonderwijs) stelt daarvoor
twee leraren ter beschikking. Er wordt op de school
van Los Cachorros dezelfde lesstof gebruikt zoals
deze gegeven wordt in het reguliere onderwijs in
Ayacucho. Zo volgen de kinderen volwaardig
onderwijs.

-

Deelname aan regulier onderwijs en educatieve ondersteuning

De kinderen die hun achterstand al (gedeeltelijk) hebben weggewerkt, worden ingeschreven bij het regulier
onderwijs. De kinderen gaan of ’s ochtends of ’s middags naar school. Het dagdeel dat ze niet naar school gaan

krijgen ze huiswerkbegeleiding van Los Cachorros. De kinderen kunnen in het opvanghuis ook samen met hun
klasgenoten aan groepsopdrachten werken. Door het contact met vrienden van school verbeteren de sociale
vaardigheden van de kinderen.
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-

Trainingen en workshops

Door middel van workshops wil Los Cachorros de kinderen extra educatie geven. Dan gaat het om thema’s die
in het reguliere onderwijs niet aan bod komen, maar die de kinderen helpen steviger in hun schoenen te staan
en ondanks hun slechte start toch volop mee te kunnen gaan doen in de maatschappij.

Ook doet Los Cachorros met workshops veel aan preventie. Los Cachorros heeft contact met gaarkeukens die
de arme bevolking van maaltijden voorzien. In deze gaarkeukens komen veel kinderen en adolescenten eten.
Los Cachorros geeft in de gaarkeukens workshops om ervoor te zorgen dat deze kinderen uit hoogrisicogezinnen niet op straat terecht komen en juist versterkt worden in hun sociale vaardigheden en
weerbaarheid. Ook in de gevangenis van Ayacucho geeft Los Cachorros om dezelfde redenen workshops en
voorlichting aan de jongeren.
6.2 Medische zorg en persoonlijke verzorging
Straatkinderen hebben te kampen met een slechte fysieke
gezondheid. Het bieden van medische zorg is noodzakelijk. Zowel de
straatwerker als de groepsbegeleiders zijn in het bezit van een
officieel EHBO diploma en beschikken over een EHBO-kit voor
basiszorg. Alle kinderen die in Los Cachorros wonen, hebben een
ziektekostenverzekering bij het SIS (Seguro Integral de Salud). Ook
heeft Los Cachorros een overeenkomst gesloten met een
gezondheidskliniek, die de kinderen regelmatig onderzoekt op hun
gezondheid en gebit.
Los Cachorros organiseert jaarlijks een gezondheidscampagne om
laagdrempelige toegang tot de voorzieningen te creëren. Alle
kinderen met gezondheidsproblemen krijgen de juiste zorg van een
gezondheidsprofessional. Alle kinderen beschikken over eigen
handdoeken, pyjama’s, kleding, slippers en een tandenborstel.
6.3 Psychologische en sociale zorg
Alle kinderen van Los Cachorros krijgen begeleiding en counseling afhankelijk van de behoefte, ook met het
doel hen te ondersteunen en te versterken op 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, daarnaast worden er aan de hele groep
workshops gegeven. In de individuele therapie wordt er gewerkt met modules, waarin thema's zoals
eigenwaarde, emotionele intelligentie, aandacht en concentratie, persoonlijke en sociale ontwikkeling worden
behandeld. De maatschappelijk werkster en psychologe van Los Cachorros organiseren als onderdeel van de
therapie minimaal 1 maal per maand een workshop waarbij gewerkt wordt aan de algemene ontwikkeling en
vaardigheden van de kinderen. Door het jaarlijks in december aan andere kinderen uitdelen van chocolademelk
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en kerstbrood en met elkaar spelletjes te doen - de Chocolatada- ervaren de kinderen hoe het is om iets voor
een ander te doen en te delen.
6.4 Recreatie
Even weg uit je dagelijkse routine, je krachten meten, proberen te winnen en leren tegen je verlies te kunnen.
Voor Nederlandse kinderen heel gewoon, voor de kinderen van Los Cachorros niet. Ze gaan zich fitter voelen,

hun gevoel van eigenwaarde wordt vergroot. Al spelend en sportend leren
ze beter met zichzelf en met anderen om te aan en te genieten.
Daarnaast wordt er ieder kwartaal aandacht besteed aan de verjaardagen
van de kinderen die in de afgelopen periode jarig zijn geweest. Voor veel
kinderen is dit een bijzonder moment, omdat er bijna nooit aandacht is
voor hun verjaardag. Los Cachorros organiseert ook kampeer weekends en
wandelingen in de bergen. De eigen omgeving leren kennen en waarderen,
ook dat is onderdeel van de opvoeding.

6.5 Samenwerking met andere instellingen in Ayacucho
Stichting Los Cachorros werkt samen met veel organisaties, zodat we de hulp aan de kinderen kunnen
optimaliseren. Ook raken ze zo beter thuis in de maatschappij. De samenwerking is o.a. met het
gezondheidscentrum Las Nazarenas en twee ziekenhuizen in Ayacucho voor de medische zorg van de kinderen.
De lokale overheid detacheert vanuit CEBA, Centro de Educación Basica Alternatíva, twee leerkrachten voor het
speciaal basisonderwijs van Los Cachorros. In het penitentiaire centrum van Yanamilla geeft de straatwerker
workshops aan de jongeren, net als in de gaarkeukens van CEDIF San Melchor en Pocras.
In het IPD, Peruaans Sportinstituut, kunnen de kinderen wekelijks sporten. Met Mamá Alice, Don Bosco en DIA,
Desarrollo Integral al Adolescente – een opvang van tienermoeders, wordt samengewerkt en worden kinderen
zo nodig doorverwezen. Het folkloristisch centrum Sumaq Wayra verzorgt culturele voorstellingen bij het
jaarfeest van Los Cachorros.
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