Uitstapje naar ''La Picota''
Een paar weken terug gingen de kinderen samen met de groepsbegeleiders op stap naar
‘‘La Picota,’’ een berg gelegen ten noorden van Ayacucho. De berg geeft een prachtig
uitzicht over de stad en is daarom ook een plek waar veel mensen voor even de drukte
van de stad ontvluchten. Na een busritje van tien minuten kwamen ze aan bij ‘‘Grifo
Ayacucho.’’ Vanaf daar kunnen Ayacuchanen bijvoorbeeld reizen naar Lima. De kinderen
beklommen vanaf hier te voet de 300 meter hoge berg ‘‘La Picota’’ en werden getrakteerd
op een wonderlijke panorama. Genoten is er zeker deze dag!

Hygiënepakketten actie
Mede dankzij al jullie inzet is het Los Cachorros
gelukt! In samenwerking met vijf gemeenten
krijgen 136 families een voedsel- en
hygiënepakket. Dit biedt hen de mogelijkheid
om weer even rustig te kunnen ademhalen en
– net als wij hier in Nederland – over een paar
maanden de oude draad weer op te kunnen
pakken. Dank aan al onze sponsoren, klein en
groot!!

Eens familie, altijd familie
Oud-bewoner Daniel klopte onverwachts aan de deur. Hij wil graag zijn school afmaken
en vroeg of hij gebruik kon maken van het interne onderwijs van Los Cachorros. Toen
Daniel vroeger bij Los Cachorros verbleef vond hij alles stom en vervelend. Het is leuk
om te zien dat hij nu erg gemotiveerd is. Hij is zelfs zo gemotiveerd at hij van zijn
spaargeld een telefoon heeft kunnen kopen om de lessen online te kunnen volgen.
Natuurlijk is Daniel welkom bij Los Cachorros want eens familie, is altijd familie.

Vacature
Binnenkort vertrekt helaas onze penningmeester Monique Sonnevelt na trouwe jaren bij
Los Cachorros. Daarom zoeken wij per 1-9-2021 een nieuwe penningmeester om ons
enthousiaste team van vrijwilligers te versterken. Voor meer informatie, bekijk gerust de
gehele vacature op onze website, via onderstaande link of neem contact op met de
voorzitter van het bestuur Lenny van den Brink, voorzitter@loscachorros.nl of via 06 2141
9607.
https://www.loscachorros.nl/wp-content/uploads/2021/06/Vacature-Penningmeester.docx

Jaarverslag 2020
Ook het jaarverslag van 2020 is via onze website of onderstaande link te lezen. Daarin
kunt u teruglezen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en welke mooie doelen er
bereikt zijn voor de kinderen van Los Cachorros.
https://www.loscachorros.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-Los-Cachorros2020.pdf

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.

