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1. Woord vooraf
In 2010 bestond stichting Los Cachorros officieel tien jaar. In 2000 werd de stichting officieel opgericht en
in 2003 kon Los Cachorros voor het eerst haar deuren openen voor de straatkinderen in Ayacucho. We
kijken met een goed gevoel terug op deze bijzondere jaren. Dit jaarverslag heeft betrekking op 2010, een
jaar waarin veel stappen zijn gezet om de kwaliteit van de organisatie in zowel Peru als Nederland verder
te verbeteren.
We hebben onze organisatie verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Zo heeft Los Cachorros in
Ayacucho een eigen schooltje opgezet waar de kinderen beter worden voorbereid op instroming in het
reguliere onderwijs. Ook is er veel aandacht besteed aan het gezinswerk, waarmee Los Cachorros
ondersteuning biedt om de situatie te verbeteren waarin het kind en de familie verkeren. Maatschappelijk
werk en de straatwerker bezoeken regelmatig de families van de kinderen die bekend zijn bij Los
Cachorros. Zodoende hebben we nu beter zicht op de situatie van de (straat)kinderen en hun families en
kunnen wij meer gerichte begeleiding bieden en eerder ingrijpen in risicovolle situaties.
Acties in Nederland
De organisatie in Nederland heeft ook niet stilgezeten. Zo zijn er stappen gezet om de organisatie verder
te professionaliseren, zodat Los Cachorros in de toekomst in aanmerking kan komen voor het CBFkeurmerk. In Groningen is de actie ‘Wees Een Held Met Statiegeld’ afgetrapt, waarmee Los Cachorros in
supermarkten aandacht vraagt en geld inzamelt voor straatkinderen in Peru. Ook op andere plekken in
Nederland hebben vrijwilligers zich met diverse projecten ingezet voor Los Cachorros.
Straatwerk en huiswerkbegeleiding
Dit alles leidt ertoe dat de hulp aan straatkinderen in Ayacucho steeds verder verbetert. Door
voorlichtingsactiviteiten zijn veel kinderen bereikt die nog niet zijn afgegleden tot de straat.
Straatwerkers zijn dagelijks actief in de straten van Ayacucho om hulp te bieden aan de kinderen. De
kinderen in het opvanghuis zijn stabieler en meer kinderen worden met succes teruggeplaatst bij familie
of in de maatschappij. De psychologische begeleiding komt de kinderen zichtbaar ten goede. Door directe
(externe) huiswerkbegeleiding verbeteren de schoolprestaties van zowel de kinderen in huis, als ook van
hun zusjes en broertjes.
Dankzij de steun van onze donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen was 2010 een succesvol jaar
voor Los Cachorros. We willen hierbij ieder bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan
ons werk. En we hopen dat u zich, net als wij, ook in de toekomst blijft inzetten voor de straatkinderen
van Ayacucho.

Niels de Heij (voorzitter)
Alanya Santa Cruz (directrice Los Cachorros Peru)
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1 Los Cachorros
1.1 Ontstaan van de stichting
Op 18 januari 1976 werd Alanya Santa Cruz geboren in een van de armste streken van Peru: Ayacucho.
Haar ouders waren niet meer samen en haar vader wist niet van haar bestaan af. De moeder van Alanya
kon niet voor haar zorgen en stond haar af ter adoptie. Een maatschappelijk werkster ontfermde zich
over Alanya en nam haar op in haar eigen gezin. Negen maanden oud werd Alanya geadopteerd door een
Nederlands echtpaar en kwam ze terecht in het Brabantse Goirle, waar Alanya opgroeide en naar de
basis- en middelbare school ging.
Dakloos in Utrecht
Op haar vijftiende liep ze weg van huis en kwam terecht in het daklozencircuit van Utrecht. Drie jaar lang
zwierf ze door de straten van Utrecht. Voor een tiener is het leven op straat zwaar en gevaarlijk, maar
Alanya is een overlever. Omdat ze onvoldoende hulp bij de bestaande daklozenopvang vond, besloot ze
het heft in eigen handen te nemen. Samen met een aantal andere daklozen richtte ze in 1994 de NoiZ
op, de Nachtopvang in Zelfbeheer. Reacties vanuit de gemeente waren negatief en het bestaande
hulpverleningscircuit verklaarde hen voor gek, maar Alanya en de anderen zetten door. Doel: daklozen
zélf verantwoordelijk maken voor hun opvang en het negatieve beeld over daklozen tegengaan. Alanya
werkte er jarenlang als coördinator. De aanpak is inmiddels ruimschoots bewezen: zestien jaar later is de
NoiZ een bekend fenomeen in Utrecht en draait deze nachtopvang nog altijd op volle toeren.
Terug naar Peru
Na de oprichting van de NoiZ kreeg Alanya beetje bij beetje meer grip op haar leven. Begin 2000 hoorde
Alanya over een ‘rootsreis’ die geadopteerde jongeren in Nederland gingen maken naar hun geboorteland
Peru. Dit was voor Alanya aanleiding om de banden met haar adoptiefamilie te herstellen en samen met
hen haar afkomst te leren kennen.
Zo vertrok Alanya in 2000 met haar adoptieouders naar Peru. Alles viel op zijn plek toen ze rondliep in
haar geboorteland. Dit was haar thuis! Het zien van de armoede, de bedelaars en de straatkinderen was
echter niet gemakkelijk en het lot van de straatkinderen trok ze zich direct aan. Alanya besloot al snel om
iets voor deze kinderen te doen in haar geboortestad Ayacucho.
Oprichting Los Cachorros
Terug in Nederland verzamelde Alanya een aantal mensen om zich heen en richtte, met het idee van de
NoiZ in haar achterhoofd, op 28 september 2000 de stichting Los Cachorros op. Drie jaar lang was ze
samen met het bestuur van de stichting bezig om fondsen te werven, sponsoractiviteiten te organiseren,
publiciteit te genereren en contacten te leggen in Ayacucho. Op 29 mei 2003 gingen dan eindelijk de
deuren open van de nachtopvang voor straatkinderen in Ayacucho. Sinds 2006 biedt Los Cachorros naast
nachtopvang ook 24-uursopvang aan. Bovendien is er veel aandacht voor begeleiding van straatkinderen
in de omliggende wijken en voor voorlichting op scholen.
Wat begon met sympathie voor het lot van de Ayacuchaanse straatkinderen is uitgegroeid tot een
succesvolle opvang waar inmiddels honderden straatkinderen hulp kregen. Samen met een team van
groepsbegeleiders, straatwerkers, maatschappelijk werkers, een psycholoog, een verpleegkundige en een
leraar zet Alanya zich in om de veelal getraumatiseerde kinderen een kans te geven op een mooiere
toekomst.
1.2 Missie en doelstelling
In oktober 2009 hield het bestuur van Los Cachorros een visiebijeenkomst. Mede op basis van de inbreng
van het team in Peru is daarbij de missie van onze stichting opnieuw geformuleerd:
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De missie van Los Cachorros is het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen,
met als uiteindelijk doel te komen tot sociale re-integratie. Ons werkgebied is Peru, om te beginnen
Ayacucho.
Kerndoelstelling is dat de kinderen groeien naar een bestaan op eigen benen, via de verschillende fasen
van hulpverlening: van straatwerk via opvang en onderwijs terug naar familie, of naar (begeleid)
zelfstandig wonen. Om de resultaten van Los Cachorros structureel te kunnen volgen, is in 2010 een
monitoringsysteem opgezet.

2. Los Cachorros Peru
2.1 Geschiedenis en achtergrond Ayacucho
Ayacucho, gelegen op 2750 meter hoogte, is een oude koloniale stad, midden in de centrale hoogvlakte
van de Andes. Ayacucho telt circa 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
tachtig en negentig tussen de terreurbeweging Lichtend Pad, met als thuisbasis Ayacucho, 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 eenoudergezinnen in de stad.
Door structurele beperkingen moeten veel families een dagelijkse strijd leveren om te overleven.
Sommige kinderen belanden op straat, omdat de ouders niet meer in staat zijn om hen 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, 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.
2.1.1 Straatkinderen
Een algemeen aanvaarde definitie van straatkinderen, zoals ook UNICEF die hanteert, verdeelt
straatkinderen in twee categorieën:
•

Kinderen die een of andere economische activiteit op straat uitvoeren, zoals bedelen of
verkopen. Zij gaan aan het eind van de dag naar huis om hun verdienste aan hun familie af
te dragen. Omdat deze families vaak instabiel zijn, kiezen kinderen soms voor een permanent
leven op straat.

•

Kinderen die buiten een familiekring op straat leven. Familiebanden bestaan wellicht wel,
maar zijn los en worden weinig onderhouden.

Armoede, alcoholisme en huiselijk geweld doen kinderen op straat belanden: in Ayacucho leven dan ook
zo’n 600 kinderen geheel of gedeeltelijk op straat. Gedeeltelijk wil zeggen dat ze na school op straat
bijvoorbeeld snoep verkopen of schoenen poetsen en ’s avonds weer naar huis gaan. Kinderen die geheel
op straat leven, verblijven daar permanent, zij gaan niet meer naar school en keren niet of sporadisch
terug naar huis.
Marginalisering en uitsluiting
Los Cachorros is gespecialiseerd in de opvang van de meest complexe groep straatkinderen: de kinderen
die permanent op straat leven. Deze kinderen zijn veelal verslaafd en crimineel actief. Vanwege het
marginale bestaan van de kinderen nemen de meeste mensen een onverschillige houding tegenover hen
aan. De autoriteiten reageren vaak met geweld op afwijkend gedrag met als gevolg dat de
marginalisering en uitsluiting van deze kinderen toenemen. Binnen de straatcultuur worden kinderen en
jongeren negatief gestimuleerd door hun leeftijdsgenoten.
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Deze kinderen hebben intensieve en gespecialiseerde zorg nodig. Ze hebben vaak een zeer slechte
fysieke gezondheid door ondervoeding en door gebrek aan hygiëne en beschermende kleding. Veelvuldig
lijmgebruik heeft hun longen, hersenen en luchtwegen aangetast. Bovendien hebben straatkinderen een
verhoogd risico op seksueel overdraagbare aandoeningen als gevolg van vroege seksualiteit en seksueel
misbruik. Deze kinderen zijn daarnaast emotioneel vaak zeer beschadigd door constante marginalisatie,
afwijzing en uitsluiting door familie en maatschappij.
Los Cachorros wordt erkend door de lokale autoriteiten en is de enige integrale opvang in Ayacucho voor
straatkinderen van zes tot achttien jaar. Los Cachorros heeft een vergunning van het Ministerie van
Vrouwen en Sociale Zaken om als opvang te fungeren. De familierechter en het Openbaar Ministerie doen
daarom geregeld een beroep op Los Cachorros om kinderen op te vangen die uit huis zijn geplaatst.
2.2 Het team van Los Cachorros
Momenteel bestaat het team van hulpverleners uit lokale betaalde krachten, waaronder twee
straatwerkers, onderwijzend personeel, een psycholoog, een maatschappelijk werker en zes
groepsleiders. In 2010 waren er, verspreid over het jaar, dertien vrijwilligers werkzaam. Nacht- en
dagopvang bieden elk plaats aan twaalf kinderen. Los Cachorros bereikt, inclusief het wijkwerk,
ongeveer 200 kinderen.
Peruaans personeel

1. Alanya Santa Cruz
2. Luisa Lizana Palomino-

Directeur
Coördinator

3. Gloria de la Cruz Rivera4. Vanessa Egas Mantari-

Psycholoog
Maatschappelijk werker

5.
6.
7.
8.

Kok
Groepsbegeleider
Groepsbegeleider/lerares
Groepsbegleider
Groepsbegeleider/straatwerker

9.

Marcelina Mendez BautistaYessica Palomino RamosLilia Martinez NavarroHaydee Altamirano de la CruzJuan Pariona Godoy

10. Johnny Hurtado Huarcaya
11. Betzabé Huaman Quispe
12. Carolina Vargas Arango
13. Leonel Coayla Carrillo
2.3.

Straatwerker
Groepsbegeleider nachtopvang
Maatschappelijk werker (vervanger per december van Vanessa)
Psycholoog (vervanger per december van Gloria)

Werkwijze Los Cachorros

2.3.1 Preventie en voorlichting
De allereerste stap in de hulpverlening van Los Cachorros is voorkomen dat kinderen op straat belanden.
Daarom onderneemt Los Cachorros een aantal activiteiten in het kader van preventie en voorlichting. Los
Cachorros kiest er bewust voor om preventieve activiteiten te ontplooien onder de kinderen in het
netwerk van Los Cachorros omdat er met deze kinderen al een connectie is. Daarnaast zorgt deze aanpak
voor een selectie binnen de grote groep kinderen die een mogelijk risico lopen om op straat terecht te
komen. Los Cachorros werkt samen met andere organisaties in achterstandswijken in Ayacucho die ook in
de preventieve sfeer werken.
2.3.2 De fase-aanpak
De hulpverlening van Los Cachorros is georganiseerd op basis van een vier-fasen aanpak. In
verschillende fasen begeleidt zij kinderen en jongeren van de straat naar re-integratie met familie of naar
zelfstandig wonen. Deze aanpak is mede gebaseerd op ervaringen van andere stichtingen die werken met
straatkinderen.
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het
het gezin
gezin en/of
en/of in
in
de
de maatschappij
maatschappij

Figuur 1. Fase

Fase 1.Straatwerk
Voor veel straatkinderen is de stap van de straat naar een opvang te groot omdat ze gehecht zijn aan
hun vrijheid en moeite hebben om regels te accepteren. Straatwerkers van Los Cachorros zijn daarom
dagelijks actief in de straten van Ayacucho, zodat ze op de hoogte zijn van wat er speelt en hulp kunnen
bieden als dat nodig is. Doel van dit straatwerk is om meer straatkinderen richting hulpverlening te
bewegen. Door de aanwezigheid op straat scheppen de straatwerkers een vertrouwensband met de
kinderen en worden de kinderen afgeleid van drugsgebruik en criminele activiteiten. Als het kind zelf
aangeeft dat het een ander leven wil leiden, dan kan het in de (nacht)opvang van Los Cachorros terecht.
De straatwerker is continu met de kinderen en jongeren in gesprek om hen te adviseren in de
verschillende problemen die zij op straat tegenkomen en om hun levensstijl te veranderen. De
straatwerker biedt een luisterend oor en begeleidt de kinderen het juiste pad op.
Vóór de openingstijden van de nachtopvang zijn er nog straatdiensten om de kinderen te vragen of ze
naar de nachtopvang komen.
De straatwerker gaat elke dag de straat op om het contact met de straatkinderen te onderhouden, altijd
in de avonduren. In de middagen en in het weekend zijn er sportactiviteiten op straat. Het komt ook voor
dat de kinderen buiten de straatdiensten een beroep doen op de straatwerker. In dat geval komen ze
naar de opvang toe en vragen ze naar de straatwerker. Het team neemt dan contact op met de
straatwerker.

Fase 2. Nachtopvang
De nachtopvang is de tweede fase in de hulpverlening. De nachtopvang biedt de straatkinderen
bescherming en voorziet hen van basisbehoeften als onderdak, een douche, een avondmaaltijd en een
ontbijt. De toegang is laagdrempelig. De kinderen kunnen van 19.00 uur tot 07.00 uur bij de
nachtopvang terecht.
Bij binnenkomst nemen zij een douche en wassen zij hun kleren. De nachtopvang heeft de beschikking
over een droger zodat de kinderen de volgende ochtend hun kleren weer droog kunnen meenemen.

Fase 3. 24-uursopvang
De derde fase in de hulpverlening is de 24-uursopvang. Hier wordt 24 uur per dag integrale zorg
verleend. Kinderen in de nachtopvang kunnen doorstromen naar de 24-uursopvang. Dit gebeurt na een
evaluatieperiode van twee weken waarin gekeken wordt naar gedrag en (mogelijk) drugsgebruik. De
kinderen moeten in deze periode elke nacht in de nachtopvang hebben geslapen en diverse afspraken
hebben gehad met de psycholoog.
De evaluatieperiode levert positieve resultaten op. De kinderen zijn beter voorbereid op de 24-uurs
opvang waardoor zij minder snel een terugval krijgen. Als ze een terugval krijgen en weglopen, wordt de
straatwerker gewaarschuwd. Binnen een aantal uren kan het kind nog terugkeren naar de 24-uurs
opvang. Anders begint het kind weer bij de eerste fase: het contact op straat.
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In de 24-uursopvang verblijven kinderen die meer structuur en regelmaat in hun leven aankunnen. Los
Cachorros biedt ook onderdak aan kinderen uit risicovolle huiselijke omstandigheden die bijvoorbeeld
door de lokale kinderrechter uit huis zijn geplaatst. De opvang kenmerkt zich door intensieve en
persoonlijke zorg.
Door het stellen van regels probeert Los Cachorros de kinderen kennis te laten 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.
Een professioneel en betrokken team zorgt voor de psychosociale begeleiding. De kinderen krijgen
onderwijs en er is ruimte voor spel en ontspanning. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind
kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst.
Via Los Cachorros worden 20 tot 25 kinderen opgevangen in de nacht- of 24-uursopvang.
Fase 4. Terugplaatsing bij het gezin en/of in de maatschappij
De hulp aan straatkinderen vraagt om een structurele aanpak waarin de families een belangrijke rol
spelen. Straatkinderen komen uit disfunctionele gezinnen. Los Cachorros streeft er naar om de kinderen
na verloop van tijd weer terug te plaatsen bij de familie, mits dit mogelijk is. Daarom wordt de familie
vanaf dag één betrokken bij dit proces. De maatschappelijk werkster brengt de thuissituatie in kaart aan
de hand van interviews en huisbezoeken. Met activiteiten, gesprekken, huisbezoeken en vergaderingen
worden de ouder(s) vervolgens betrokken bij het welzijn van hun kind. Daarnaast verzorgt de psychologe
gezinstherapie en kunnen de families altijd bij Los Cachorros terecht voor advies. Als het kind niet kan
terugkeren naar de familie, wordt er een ander opvanghuis gezocht of wordt er gekeken of het kind kan
doorgroeien naar een zelfstandig bestaan.

3 Resultaten Los Cachorros Peru in 2010
3.1 Resultaten voorlichting & preventie
Preventie
In maart 2010 startte Los Cachorros huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de buurt, kinderen van
ouders die in de wijk op straat werken, en broertjes, zusjes en klasgenootjes van de kinderen in de 24uursopvang. Veel van deze kinderen hebben leerproblemen en worden in de thuissituatie niet of
nauwelijks gestimuleerd in hun schoolwerk. Om te voorkomen dat zij op straat belanden bij gebrek aan
een beter toekomstperspectief, is het van belang hen te ondersteunen bij hun schoolgang. De lerares van
het schooltje van Los Cachorros verzorgt de huiswerkbegeleiding en vrijwilligers helpen met het huiswerk
Engels. Drie keer per week vinden de huiswerkklassen plaats in de ruimte van de nachtopvang.
Gemiddeld zeventien kinderen en adolescenten van verschillende niveaus maken gebruik van de
huiswerkklassen.
Naast de huiswerkbegeleiding werden de kinderen betrokken bij workshops theater en muziek en
workshops sociale vaardigheden over verschillende thema’s.
Alle kinderen van de externe huiswerkbegeleiding gingen over met goede cijfers. Toch waren er ook
problemen:
• De kinderen kregen geen hulp van de ouders bij het huiswerk;
• De kinderen kwamen zowel van de lagere school als het voortgezet onderwijs, terwijl de lerares
zich alleen richt op lager onderwijs;
• De lerares had een grotere groep kinderen dan ze aankon. Daarom zijn de vrijwilligers uit
Nederland en België als hulp ingeroosterd. Zij beschikten echter over onvoldoende kennis van het
Spaans en het onderwijs in Peru.
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Voorlichting
Los Cachorros organiseerde in 2010 een aantal voorlichtingsprojecten:
•

•

•

•

Mei: een mars om mensen aan te sporen om geen lijm aan minderjarigen te verkopen. Los
Cachorros werd vergezeld door leerlingen en docenten van twee scholen.
September: organisatie van de jaarlijkse gezondheidscampagne, dit keer in de wijk Vista Alegre:
een wijk waar veel families wonen van kinderen waarmee straatwerk en de opvang contact
hebben. Een team van vrijwilligers (verplegers, tandartsen, gynaecologen, psycholoog en
medewerkers van een apotheek) behandelden mensen gratis. Ook waren er kappers die gratis de
haren van alle aanwezigen. Er kwamen 400 mensen op deze gezondheidscampagne af.
Oktober: een kermis voor kinderen van de collega-instellingen met zestien spelletjes in het
sportcomplex van Ayacucho. Doel was de kinderen van Los Cachorros kennis te laten maken met
andere kinderen en de relatie met de collega-instellingen te versterken. Acht instellingen deden
mee. In totaal kwamen er 270 mensen.
Los Cachorros vergaderde met lokale autoriteiten om het thema ‘straatkinderen’ te bespreken en
te kijken of er een afkickkliniek in Ayacucho kan komen.

3.2 Resultaten straatwerk
In 2010 heeft straatwerk contact gehad met 54 kinderen: jongens, meisjes, kinderen en adolescenten. In
mei was er een pedofiel actief die straatkinderen in Ayacucho ronselde en ze meenam naar Lima.
Hierdoor had het straatwerk in mei slechts met een kleine groep kinderen contact. Los Cachorros heeft
tegen deze man een rechtszaak aangespannen. Op deze manier hoopt Los Cachorros de kinderen te
beschermen tegen dergelijke praktijken.
In januari tot april stroomden achttien straatkinderen door van de straat naar de nachtopvang. Zeven
kinderen zijn direct van de straat doorverwezen naar de 24-uursopvang.
In 2010 is straatwerk begonnen met huisbezoeken. Er was onvoldoende contact met de families van de
kinderen. Het resultaat is dat nu meer families Los Cachorros weten te vinden en dat de families van de
straatkinderen nu ook worden betrokken bij de workshops. Tijdens de afwezigheid van een aantal
kinderen die betrokken waren bij de pedofiliezaak, kon de straatwerker de ouders er van overtuigen
aangifte te doen en kon hij hen daarin begeleiden.
Er werden workshops gegeven aan de straatkinderen, met thema’s als:
• Seksuele intimidatie
• Normen en waarden
• Eigenwaarde
• Respect naar de vrouw
Straatwerk verzorgde verschillende activiteiten zoals sportactiviteiten, zwemmen, voetbal en judo. Er
werden verschillende educatieve video’s getoond met thema’s als normen en waarden, geschiedenis,
natuur, seksuele voorlichting, enzovoort.
Problemen
Een aantal activiteiten zorgde voor te veel onrust voor de jongens van de 24-uursopvang en konden
daarom niet meer in de nachtopvang worden gehouden. Vandaar dat de activiteiten koken, videoforum
en gezelschapsspelletjes niet meer mogelijk waren. De sportactiviteiten gingen gewoon door.
Van januari tot en met mei was er een vrouwelijke straatwerker die het werk met de straatmeiden
oppakte. Hierna zijn de meiden doorverwezen naar de maatschappelijk werker en/of de psycholoog maar
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langzaamaan verdwenen de contacten weer. Het contact met deze doelgroep moet op straat gelegd
worden, omdat de stap om zelf contact te zoeken voor de meeste van deze meiden te groot is. Het is
helaas niet gelukt om een andere vrouwelijke straatwerker te vinden.

3.3 Resultaten nachtopvang en 24-uursopvang
In 2010 bleek dat de integratie van een kind in de 24-uursopvang beter verloopt wanneer het eerst in de
nachtopvang is geweest dan wanneer het direct vanaf de straat in de 24-uursopvang terechtkomt. Door
eerst in de nachtopvang te verblijven wordt een kind ertoe aangezet om zijn keuze voor de 24uursopvang serieus te overwegen en staat het meer achter de keuze die het uiteindelijk maakt. In de
nachtopvang werkten gedeeltelijk de straatwerkers, om de vertrouwensband tussen de kinderen en de
begeleiders te behouden.
De nachtopvang bood onderdak aan 27 verschillende kinderen; 17 kinderen gingen vanuit de
nachtopvang naar de 24-uursopvang.
De kinderen in de 24-uursopvang volgden een aantal workshops met thema’s als zelfvertrouwen,
vaardigheden en seksuele voorlichting. Hierbij werd verschillend materiaal gebruikt dat past bij de leeftijd
en leefwereld van de kinderen om alles zo goed mogelijk uit te leggen en de aandacht van de kinderen
vast te houden.
Religieuze workshops
Wekelijks kwam er tijdens het ontbijt een broeder langs om de kinderen uit de bijbel voor te lezen. De
kinderen luisterden hier altijd aandachtig naar. Het is vaak gebleken dat kinderen een houvast nodig
hebben en het geloof kan dit eventueel bieden. Peru is een religieus land, dus de kinderen zijn al eerder
met het geloof in aanraking gekomen.
Sluiting nachtopvang
Helaas moest de nachtopvang vanaf juni 2010 haar deuren sluiten omdat het niet werkbaar bleek beide
opvangen naast elkaar te hebben. De kinderen in de nachtopvang schreeuwden de namen van de
kinderen in de 24-uursopvang en bonkten op de deuren. Hierdoor werden de kinderen in de 24uursopvang weer naar de straat getrokken.
In augustus ging de nachtopvang, noodgedwongen, tijdelijk weer open. Vanwege de verkiezingen wilde
de gemeente het straatkinderenprobleem oplossen. De stadswachten brachten, op verzoek van het
Openbaar Ministerie, de straatkinderen bij Los Cachorros. Omdat Los Cachorros onder de Peruaanse wet
valt, kon deze niet weigeren de kinderen op te nemen, hoewel zij niet achter deze maatregel stond. De
kinderen werden immers gedwongen naar de nachtopvang te komen terwijl Los Cachorros alleen
kinderen opneemt als dit de wens van het kind zelf is. Los Cachorros besloot de kinderen in de ruimte
van de nachtopvang onder te brengen zodat zij niet in contact kwamen met de kinderen van de 24uursopvang. Omdat er geen personeel beschikbaar was, stelde het hoofd van de stadswachten zijn
personeel beschikbaar. Helaas was dit personeel niet geschikt om te werken met straatkinderen en
hadden zij niet het geduld voor deze doelgroep. De kinderen werden zowel 's nacht als overdag
opgevangen.
Doordat de kinderen gedwongen werden in de opvang te verblijven, zochten ze naar manieren om weg te
lopen. Uiteindelijk heeft dit geen goed gedaan aan het vertrouwen tussen Los Cachorros en de
straatkinderen. Gelukkig is dit vertrouwen inmiddels hersteld. Ook hebben de gemeente en de
stadswachten nu zelf ervaren dat het niet eenvoudig is om straatkinderen tegen hun wil op te vangen.
Na deze korte periode is de nachtopvang opnieuw gesloten. Er wordt hard gezocht naar een nieuwe
geschikte locatie om de nachtopvang voort te zetten.
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3.3.1 Medische zorg
Alle kinderen van de nachtopvang krijgen verzorging bij gezondheidsproblemen. Vaak zijn dit
verkoudheidjes, wonden en schimmel aan de voeten en wonden van vechtpartijtjes. Bij zwaardere
gevallen worden de kinderen meegenomen naar de dokterspost of het ziekenhuis.
Ook de straatkinderen worden geholpen bij gezondheidsproblemen zoals de behandeling van SOA`s, het
signaleren van tuberculose en de verzorging van wonden.
Bij binnenkomst in de 24-uursopvang wordt elk kind getest op parasieten. Ook wordt er regelmatig een
bezoek aan dokter en tandarts afgelegd. Bij andere problemen worden de kinderen doorverwezen naar de
dokterspost of het ziekenhuis.
Dankzij een donatie van twee vrijwilligers zijn de gebitten van de kinderen opgeknapt, behandelingen die
buiten de verzekering vallen. Veel kinderen hebben een slecht gebit: ze hebben een ernstige gele aanslag
en veel tandsteen door het lijmgebruik, maar ze hebben vooral een slecht gebit door gebrek aan
verzorging. Een lelijk gebit tast het zelfvertrouwen aan. Door de tandheelkundige hulp durven de
kinderen weer normaal te lachen.
3.3.2 Psychologische hulp
Alle kinderen van de 24-uursopvang worden doorverwezen naar de psycholoog voor behandeling en het
evalueren van hun ontwikkeling bij Los Cachorros. Hier krijgen ze wekelijks therapie op die gebieden
waar dit nodig is. Het kan hierbij gaan om het verwerken van traumatische gebeurtenissen, het werken
aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, maar ook het verbeteren van concentratie en het aanleren van
alternatieve manieren om met frustratie en boosheid om te gaan. Ook zijn er wekelijks groepstherapieën
met kinderen van dezelfde leeftijd uit een ander opvangtehuis. Het voordeel is dat de kinderen dan ook in
contact komen met kinderen buiten Los Cachorros. Verder geeft de psycholoog familietherapie om de
relatie tussen het kind en de familie te herstellen of om aan de relatieproblemen van de ouders te
werken.
De psycholoog gaf in 2010 verschillende workshops over thema's als sociale vaardigheden en pubertijd
en liefde.
Een stagiaire Sociaal Pedagogische Hulpverlening liet het team kennismaken met het opstellen van behandelplannen. Om de begeleiding van de jongens in de 24-uursopvang te verbeteren, is aan de hand
van het SMART-principe voor ieder van hen een individueel behandelplan opgesteld. SMART wil zeggen
dat er gewerkt wordt met doelen die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.
De behandeldoelen en het behandelplan zijn in overleg met de jongere en een persoonlijk begeleider opgesteld. Los Cachorros merkte dat deze werkwijze een positief effect heeft. Iedere jongere krijgt op deze
manier de aandacht die hij nodig heeft en verdient. Daarnaast biedt het de jongere de mogelijkheid om
onderwerpen aan te kaarten in een vertrouwelijke sfeer, die hij anders mogelijk voor zich had gehouden.
Soms komen zaken aan het licht die eerder misschien niet opgemerkt waren.
3.3.3 Onderwijs
Opening klasje Los Cachorros
Los Cachorros tekende in 2010 een overeenkomst met verschillende reguliere scholen in de stad. Door
deze overeenkomst kregen vier kinderen les bij Los Cachorros. Zo werden zij goed voorbereid op de
overstap naar een reguliere school waar ze vaak problemen tegenkomen: leerachterstand,
leeftijdsverschil en verleidingen onderweg naar school. In het klasje van Los Cachorros krijgen de
kinderen meer individueel onderwijs. Dit voorkomt dat ze vroegtijdig de school verlaten.
Als de kinderen stabiel genoeg zijn en de leerachterstand niet te groot is, gaan zij naar een reguliere
school. Alle kinderen bij Los Cachorros zijn ingeschreven bij een reguliere school of bij het schooltje van
Los Cachorros. Op een enkeling na hebben alle kinderen naar tevredenheid hun schooljaar afgemaakt.
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Huiswerkbegeleiding
In de 24-uursopvang geven de groepsbegeleiders elk kind huiswerkbegeleiding. De opvang beschikt over
een bibliotheek met boeken van alle niveaus waardoor de juiste begeleiding gegeven kan worden. De
begeleiders weten hoe ze moeten werken met de kinderen die een laag concentratievermogen hebben,
veroorzaakt door lijmgebruik.
3.3.4 Creatieve activiteiten en workshops
Handenarbeid
De kinderen krijgen les in het maken van armbandjes.
Therapeutische productieve workshops
De kinderen moeten constant bezig worden gehouden. Daarvoor is een aantal workshops ontwikkeld om
nuttig en geconcentreerd bezig te zijn en daarbij ook nog iets te leren.
Workshop bakken
In 2010 kreeg de workshop chocolatería steeds meer vorm. Ex-bewoonster Deysi maakte op drie vaste
dagen chocotejas en brownies. Deysi werd ondersteund door een van de vrijwilligers en de kinderen uit
de 24-uursopvang hielpen soms mee. De chocoladebonbons en brownies werden verkocht in hotelrestaurant Via via en in een restaurantje in de hoofdstad Lima.
Workshop T-shirt bedrukken
In januari, februari en maart startte een workshop waarbij T-shirts werden bedrukt. Via deze workshop
werd de creatieve kant van de jongens ontwikkeld. Deze workshop kon worden opgezet dankzij een
bijdrage van SOLID International.
Workshop wiegenhangers en portemonneetjes
Onder begeleiding van een vrijwilliger maakten de kinderen van oude melk- en sappakken
portemonneetjes. De kinderen leerden hoe je materiaal kunt recyclen. De portemonneetjes zijn verkocht
op een braderie in Ayacucho en in Nederland. Ook zijn er wiegenhangers gemaakt: een koord met
kleurrijke poppetjes en belletjes. Ook deze zijn verkocht in Peru en in Nederland.
3.3.5 Recreatieve activiteiten
Wekelijks trekt de straatwerker er op uit om met de jongens te voetballen. Ook het zwembad is een plek
waar de straatwerker elke week komt. Bij deze activiteiten zijn de jongens altijd met veel enthousiasme
en plezier aanwezig. Deze activiteiten dragen bij aan zowel hun fysieke als psychische gezondheid. Zo
gebruiken de kinderen tijdens deze activiteiten geen drugs, bouwen ze zelfvertrouwen op, hebben ze
plezier en werken ze aan hun conditie.
Vrije tijd; gezelschapsspelen
In de periode van januari tot en met mei zijn er in de nachtopvang dagactiviteiten georganiseerd voor de
straatkinderen en jongeren. Tijdens deze activiteiten brengen zij op een positieve manier hun tijd door.
De kinderen en jongeren kunnen rustig een spelletje schaak of andere gezelschapspelletjes spelen. Medio
2010 is de nachtopvang gesloten en vinden de activiteiten daar niet meer plaats.
Uitstapjes voor de straatkinderen/adolescenten
In september en december zijn er uitstapjes gemaakt om bij te dragen aan een gezonde
vrijetijdsbesteding. Tijdens de uitstapjes waren er verschillende activiteiten zoals het maken van
armbandje en kleifiguren en het maken van een vlot van flessen. Daarnaast wasten de kinderen hun
kleren in een rivier. De kinderen en jongeren vinden deze uitstapjes fijn, omdat ze even weg zijn van de
straat en een paar uurtjes plezier hebben waarbij ze zich nergens om hoeven te bekommeren.

12

Jaarverslag 2010 Stichting Los Cachorros

Sportdag voor de straatkinderen
In oktober was er een sportdag voor de verschillende instellingen. De kinderen identificeren zich sterk
met hun eigen organisatie en gooien alles in de strijd om de wedstrijden te winnen. De kinderen en
jongeren vermaken zich niet alleen prima, het is ook een dag om de relatie te versterken met de
deelnemende instellingen; in dit geval INABIF, Mama Alice WAWAKUNAMANTAQ en MANTOQ.
Kerstviering 'chocolatada'
Met kerst wordt er altijd chocolademelk en kerstbrood uitgedeeld. Dit jaar was de straatwerker te vinden
in de wijk San Martin, waar de kinderen en jongeren aangesloten zijn bij een bende. Het doel is om meer
contact met deze kinderen en jongeren te krijgen en om te kijken hoe ze in 2011 meer hulp geboden kan
worden. Verder is er natuurlijk ook een chocolatada gehouden met de kinderen van het centrum. Ook
tijdens deze activiteiten valt de warme band op tussen de kinderen en de straatwerker.

3.4 Resultaten terugplaatsing bij het gezin en/of in de maatschappij
3.4.1 Maatschappelijk werk
Gezien de achtergrond van de straatkinderen is het niet altijd gemakkelijk om contact te krijgen met de
families. Toch is dit met enkele families gelukt. Tijdens de huisbezoeken wordt gekeken naar de redenen
waarom een kind van huis is weggelopen. Wanneer dit duidelijk is, wordt gekeken hoe de situatie waarin
het kind en de familie verkeren, verbeterd kan worden.
Maatschappelijk werk voert de volgende werkzaamheden uit:
• Wekelijkse huisbezoeken bij de families van kinderen in de nacht- en 24-uursopvang en exbewoners.
• Beoordelen van de situatie van de kinderen en ondernemen van acties, waar nodig in overleg met
de andere werkgebieden; altijd uitgaand van het welzijn van het kind.
• Informeren van het Openbaar Ministerie en het rechtssysteem over de situatie van de kinderen in
de opvang.
• Kinderen inschrijven op school en contact onderhouden over de voortgang.
• Sociaal-educatieve workshops geven aan de kinderen in de 24-uursopvang, hun families en aan
ex-bewoners.
•
Zorgen voor de gezondheid van de kinderen en actie ondernemen waar nodig.
•
Zorgen voor de gezondheid van de werknemers en hen informeren over de procedures bij de
gezondheidsverzekering.
3.4.2 Versterken van de familiebanden
Hieronder vallen de volgende activiteiten:
• Vier kinderen werden teruggeplaatst in hun gezin.
•
Uitstapje met de kinderen en hun families om de familieband te versterken. Hierbij waren 46
personen aanwezig: kinderen van de opvang, ouders van de kinderen en het personeel van Los
Cachorros.
• Drie moeders werken per toerbeurt in het huis van Los Cachorros en verrichten huishoudelijk
werk. Daarnaast is de kok vervangen tijdens haar vakantie.
• Er is contact met de gemeente om de ouders van kinderen aan werk te helpen. Zo is er een
werkplek gecreëerd voor een van de vaders bij het programma “Rastrillaje”:
schoonmaakwerkzaamheden op straat of in plantsoenen.
• Opvolging van de gezondheid van de gezinsleden van kinderen die in de 24-uursopvang wonen.
• Kleine leningen voor moeders om een kleine onderneming te beginnen. Een van de moeders
kocht bijvoorbeeld in het groot knoflook in, die ze pelde en vervolgens verkocht. Dit gaf haar
voldoende inkomsten om haar kinderen dagelijks te voeden.
• Samenwerking met de organisatie FINCA: een organisatie die vrouwen en gemeenschappen helpt
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•
•

•
•

bij het genereren van inkomsten. Afgelopen jaar sloten enkele moeders van kinderen in de
opvang zich bij dit programma aan. Reden om een bankprogramma te openen met de naam “Luz
de los Cachorros” (licht van Los Cachorros).
Samenwerking met AGRORURAL, een organisatie die training geeft aan enkele moeders in het
proces van zaaien tot oogsten van groente.
DNI-campagne in samenwerking met burgerzaken Ayacucho. Tijdens de campagne zijn
legitimatiebewijzen voor de kinderen en hun families geregeld. Daarvoor moesten alle
geboortebewijzen opgevraagd worden bij de verschillende gemeentes van Ayacucho en
omliggende dorpen zoals San Juan, Carmen Alto, Huamanga, Vinchos, enzovoort. Het is gelukt
om voor 23 kinderen en jongeren hun legitimatiebewijs te regelen.
Workshops productiekosten en kwaliteit voor moeders met een kleine onderneming.
Het was de bedoeling om in 2010 het project ‘versterking van de families’ te starten. Dit project
richt zich via een integrale aanpak op vijf gebieden: onderwijs, gezondheid, psychologische,
sociale en economische aspecten.
Het team bezoekt gezinnen en geeft advies om de woonsituatie te verbeteren zonder veel kosten
te maken. Zoals:
- scheiden van een ruimte met plastic zeil zodat ouders en kinderen apart kunnen slapen,
- een aparte ruimte maken voor de dieren,
- beschikbaar stellen van dozen om kleren netjes op te bergen zodat deze niet meer over
één balk hangen.

Op het gebied van werk hebben de ouders workshops gehad over kwaliteit en prijsbepaling van een
product. Door diverse kleine leningen konden de ouders een eigen handeltje opzetten waardoor er
inkomsten waren om te eten. Helaas was er onvoldoende financiering beschikbaar om dit project volledig
op te pakken. Afhankelijk van de inkomsten voor 2011 zal dit project verder worden ontwikkeld.
3.5 Samenwerking met andere organisaties
Los Cachorros heeft de samenwerking met andere instanties en organisaties hard nodig om de zorg voor
de straatkinderen in Ayacucho te verbeteren. Enkele organisaties waarmee wordt samengewerkt:
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•

Juzgado de familia (kinderrechter).
Alle kinderen die bij Los Cachorros in de opvang zitten, zijn geregistreerd bij de rechter. De
rechter beslist uiteindelijk wat het beste is voor het kind. De rechter brengt ook kinderen bij Los
Cachorros onder die tijdelijk uit huis worden geplaatst.

•

Fiscalía (Openbaar Ministerie)
Volgt de zaken van de kinderen.

•

MIMDES
Ministerie van Vrouwen en Sociale Zaken die Los Cachorros de vergunning geeft voor de opvang.

•

PRONAA
Voedselprogramma van de overheid dat Los Cachorros elk kwartaal voorziet van levensmiddelen.

•

SOLID
Ontwikkelingsorganisatie die trainingen geeft waar het personeel van Los Cachorros aan mag
deelnemen. Daarnaast maakte SOLID de workshop ‘T-shirts bedrukken’ mogelijk.

•

Gezondheidsposten en Cooperativa Santa María Magdalena
De kinderen van Los Cachorros bezoeken regelmatig de dokter bij de gezondheidsposten of de
Cooperativa Santa Maria. Op haar beurt bestelt Cooperativa Santa Maria Magdalena voor moederen vaderdag chocolaatjes bij Los Cachorros.
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•

FINCA PERUFINCA
Een organisatie die vrouwen en gemeenschappen helpt bij het genereren van inkomsten. FINCA
PERUFINCA geeft advies aan moeders van Los Cachorros voor hun werk.

•

UNSCH
Universiteit van Huamanga. Jaarlijks lopen studenten stage bij het maatschappelijk werk van Los
Cachorros.

•

Nuestra casita
Kinderopvang waar een tienermoeder haar kinderen onderbracht tijdens het werken in de
chocolatería.

•

Mama Alice
Een Nederlandse humanitaire hulporganisatie die ook contact heeft met straatkinderen. Waar
nodig overlegt Los Cachorros met deze organisatie.

•

REDENAC
Overlegorgaan van instellingen, werkzaam in de hoofdstad Lima. Medewerkers van Los Cachorros
kunnen deelnemen aan hun trainingen, gericht op het werken met straatkinderen.

•

RED Infancia juventud
Overlegorgaan van organisaties die werken met kinderen in verhoogde risicosituaties (Ayacucho).
Los Cachorros nam deel aan het bestuur.

•

Niños de la esquina
Amerikaanse organisatie die huiswerkbegeleiding geeft aan kinderen in de buurt Carmen Alto. Er
is regelmatig contact, omdat broertjes en zusjes van kinderen in de opvang van Los Cachorros,
daar huiswerkbegeleiding krijgen. Ook gaf de psycholoog op verzoek regelmatig workshops aan
de kinderen.

3.6 Evaluatie van de resultaten in 2010
Goede resultaten
Los Cachorros is zeer tevreden over de behaalde doelstellingen wat betreft het interne onderwijs. Het
aangepaste onderwijs, aan kinderen met concentratieproblemen, blijkt vruchten af te werpen. Alle vier de
kinderen zijn dankzij het onderwijsprogramma in combinatie met hun eigen inspanning overgegaan naar
het volgende leerjaar. Twee kinderen kunnen volgend leerjaar re-integreren in het reguliere onderwijs.
De familiebanden van de straatkinderen (fase 1) zijn in 2010 duidelijk verstevigd. Voorheen bezocht de
maatschappelijk werker sporadisch de familie. Omdat de maatschappelijk werker te veel werk heeft, doet
nu de straatwerker deze huisbezoeken. En met resultaat: de families weten Los Cachorros te vinden en
medewerkers blijven met de families in contact over de voortgang van hun kinderen.
Los Cachorros is ook tevreden over de invoering van een monitoringsysteem. In samenwerking met het
bestuur in Nederland is een systeem opgezet om alle activiteiten goed in kaart te brengen. Het
monitoringsysteem is een goed hulpmiddel voor de directie en is heel bruikbaar voor het opstellen van
rapportages voor financiers.
Tegenvallende resultaten
Ondanks dat Los Cachorros met tevredenheid terugkijkt op het jaar 2010, zijn er ook zaken die om
verschillende redenen niet goed verliepen.
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Helaas moest de nachtopvang in juni 2010 worden gesloten. Het bleek niet werkbaar om 24-uursopvang
en nachtopvang naast elkaar te hebben. Omdat de nachtopvang als tweede fase heel belangrijk is voor
Los Cachorros, wordt er naar een nieuwe locatie gezocht. Los Cachorros verwacht de nachtopvang in
2011 weer te openen, op een andere locatie.
Een andere tegenvaller was het feit dat het project ‘versterking van de families’ in 2010 niet van start
kon gaan wegens onvoldoende financiering. Afhankelijk van de inkomsten voor 2011 zal dit project
verder worden ontwikkeld.

3.7 Doelstellingen 2011
Om de hulpverlening aan de straatkinderen in Ayacucho in 2011 verder te verbeteren, heeft Los
Cachorros voor 2011 de volgende doelstellingen opgesteld:

1. Nachtopvang
De grootste en belangrijkste prioriteit voor het komende jaar is de heropening van de nachtopvang. Er
wordt hard gewerkt om een geschikte ruimte te vinden.
2. Bakkerij Los Cachorros
In 2009 is Los Cachorros begonnen met workshops bakken, waarbij de kinderen onder begeleiding
chocoladebonbons en taarten maken. De workshops bieden kinderen en jongeren een zinvolle
tijdsinvulling. Door het succes van deze activiteit ontstond al snel het idee om een bakkerij te starten.
Het doel hiervan is tweeledig: de bakkerij dient om de kinderen en jongeren kennis en vaardigheden bij
te brengen waar zij in de toekomst beroepsmatig profijt van kunnen hebben. Daarnaast werkt het project
preventief: zo lang de kinderen en jongeren actief zijn binnen de bakkerij, zullen zij minder de behoefte
hebben om de straat op te gaan.
In samenwerking met De Kroes BV, een producent van hartige aperitief-snacks, is in 2010 een begin
gemaakt met het verder uitwerken van de plannen voor de bakkerij. De Kroes BV heeft aangegeven (een
deel van) de financiering voor haar rekening te willen nemen. Het project zal gefaseerd worden opgezet,
waarbij fase één naar alle waarschijnlijkheid in 2011 van start gaat:
Fase 1: Het produceren van gebak (later mogelijk ook brood) door de kinderen van Los
Cachorros, onder begeleiding van een leraar met de volgende doelen:
- verkoop op kleine schaal,
- verkennen van de markt in Ayacucho en omgeving,
- creativiteit en ontspanning voor de straatkinderen.
Fase 2: Het professioneel opzetten en runnen van een bakkerij en hierdoor werk genereren voor
straatkinderen en hun families. Met als doel deze doelgroep te re-integreren in de maatschappij.

3.8 Dromen voor de toekomst
Om de hulpverlening van Los Cachorros te verbeteren, is het wenselijk om een aantal nieuwe projecten
te starten. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er extra financiën binnen komen.
Zelfstandigheid: begeleid kamerwonen
Het doel van Los Cachorros is het bevorderen van de integrale ontwikkeling van de straatkinderen, opdat
de kinderen na verloop van tijd weer teruggeplaatst kunnen worden bij familie of zelfstandig kunnen
wonen.
Voor een aantal kinderen betekent terugplaatsing bij familie echter achteruitgang en een tenietdoening
van wat het kind heeft geleerd bij Los Cachorros. Voor deze kinderen is het niet verstandig om hen terug
te plaatsen vanwege mishandeling of onverantwoordelijkheid van de ouders. Adoptie is niet mogelijk
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omdat de kinderen daar te oud voor zijn en er blijven twee opties over: een ander opvanghuis als de
kinderen nog te jong zijn om zelfstandig te wonen, of een faciliteit voor begeleid kamer wonen.
De opvang van Los Cachorros is tot achttien jaar. Een kind is dan voor de wet volwassenen, maar niet
ieder kind kan op deze leeftijd zelfstandig wonen. De nachtopvang heeft zestien jaar als grens zodat er
bij doorstroming naar de 24-uursopvang nog voldoende tijd is om met de kinderen aan hun toekomst te
werken.
Voor de oudere straatkinderen, die niet meer in de opvangcentra van Los Cachorros terecht kunnen, is
een project 'zelfstandig begeleid kamer wonen' nodig. Met een woonunit van drie of vier kamers kan Los
Cachorros zorgen voor begeleiding van de adolescenten. Het is de bedoeling dat zij zelf de huur betalen
en in hun eigen onderhoud voorzien. Dit betekent dat ze een baan moeten hebben.
Familieproject
De families van de straatkinderen kennen bijna altijd extreme armoede. Het gaat dan om materiele
armoede die over het algemeen ook heeft geleid tot morele armoede. Door gebrekkige huisvesting,
onvoldoende inkomen en levensmiddelen ontstaan er vaak problemen op psychosociaal gebied; zoals
emotionele problemen, alcoholisme, gevoelens van hulpeloosheid en relatieproblemen. Dit is vaak de
oorzaak dat kinderen op straat gaan zwerven. Daarom moeten deze omstandigheden worden aangepakt
om terugplaatsing in de thuissituatie mogelijk te maken. Los Cachorros werkt middels maatschappelijk
werk, in samenwerking met de psycholoog, aan het herstel van het contact tussen kind en ouders, het
voorbereiden van ouders op de terugkeer van hun kind en het vergroten van de belastbaarheid van
ouders. Het maatschappelijk werk heeft echter onvoldoende mogelijkheden om zo intensief met de
families te werken dat de leefomstandigheden duidelijk verbeteren. Uitbreiding van de hulpverlening door
Los Cachorros is dan ook noodzakelijk.
Los Cachorros heeft als doelstelling voor het familieproject: het verbeteren van de leefomstandigheden in
de gezinnen van (ex)straatkinderen door de armoede met een integrale aanpak op vijf gebieden terug te
dringen: onderwijs, gezondheid, psychologische, sociale en economische aspecten. Hierbij kan gedacht
worden aan het vergroten van de inkomsten van een gezin, het zorgen voor een ziektekostenverzekering,
het bijstaan van ouders bij bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en het geven van voorlichting over
hygiëne in huis. Uitgangspunt hierbij is dat de familie zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
begeleidingsplan. Door het gezin verantwoordelijkheid te geven, neemt de motivatie toe.
Succeservaringen en verbeteringen in de leefomstandigheden heeft men dan zelf bewerkstelligt wat de
eigenwaarde en het zelfvertrouwen versterkt.
Het familieproject richt zich op families met kinderen in de 24-uursopvang met het doel dat zij op den
duur terug naar huis kunnen; mits er in de thuissituatie voldoende geïnvesteerd kan worden om een
gezondere leefomgeving te creëren. Vaak zijn er meerdere kinderen in een gezin en heeft dit project ook
een preventieve werking voor de andere kinderen. Ook families waarvan een kind pas net op straat leeft,
kunnen in aanmerking komen voor deze hulpverlening. Op deze wijze kan een 'nieuw' straatkind relatief
snel terugkeren binnen het gezin en wordt verder afglijden voorkomen. Een belangrijk criterium bij de
selectie van de gezinnen is de leerbaarheid van het gezin en de aanwezige motivatie tot verandering.
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4 Los Cachorros in Nederland
4.1 Organisatie
De Stichting Los Cachorros wordt geleid door een onbetaald bestuur in Nederland dat verantwoordelijk is
voor (controle van) het inhoudelijke en financiële beleid, fondsenwerving, voorlichting en publiciteit.
Verder zetten vrijwilligers in Nederland en Peru zich in voor de stichting. Inmiddels heeft Los Cachorros
de ANBI-status toegekend gekregen van de Belastingdienst.
4.2 Activiteiten bestuur
2010 was bestuurlijk een uitdagend jaar. Het bestuur besloot eind 2009 tot een ambitieuze begroting om
de hulp aan de straatkinderen in Ayacucho te kunnen uitbreiden. De belangrijkste focus van het bestuur
was dan ook om hiervoor voldoende financiële middelen te realiseren.
Helaas heeft bestuurslid Jaap May besloten zijn bestuurslidmaatschap na een jaar op te zeggen. Jaap
heeft in dat jaar onder andere de monitoring van de activiteiten in Ayacucho verbeterd, waardoor we
beter aan financiers en donateurs kunnen rapporteren welke resultaten maandelijks behaald worden.
Helaas bleek voor Jaap het bestuurslidmaatschap niet goed te combineren met zijn nieuwe baan.
De eerste vier maanden van 2010 werd het bestuur in Nederland ondersteund door een parttime
secretariële medewerker. Wegens persoonlijke omstandigheden stopte deze medewerker de
werkzaamheden in mei. In eerste instantie heeft het bestuur besloten deze vacature niet in te vullen en
de werkzaamheden onderling te verdelen. Dit bleek echter een te zware belasting voor de bestuursleden.
Per augustus is daarom Gerry Jöris ingehuurd om de secretariële werkzaamheden van Los Cachorros in
Nederland te organiseren.
Financiën en fondsenwerving wordt gezien als de kerntaak van het bestuur in Nederland. Deze
onderwerpen worden dan ook uitvoerig besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Daarnaast waren er
in 2010 drie onderwerpen die tot veel discussie leidden.
1. Allereerst de huisstijl van Los Cachorros. Na discussie besloot het bestuur een nieuwe huisstijl
te laten ontwerpen. Reden hiervoor was met name het oude logo dat gedateerd was en niet meer
de juiste uitstraling had om geschikt te zijn voor de communicatiedoeleinden in Nederland. Alanya
Santa Cruz had echter bezwaren bij dit besluit zodat besloten werd de nieuwe huisstijl alleen voor
Los Cachorros Nederland te ontwikkelen. Rudolf Das van Das Design ontwikkelde geheel
belangeloos de nieuwe huisstijl. Het beeldmerk symboliseert behalve een hart ook twee huisjes
die aan een veld staan.
2. Ten tweede stond het bestuur langdurig stil bij de ontwikkelingen rond de sluiting van de
nachtopvang in Ayacucho waar het bestuur grote moeite mee had. De nachtopvang is immers een
van de belangrijke pijlers van de hulpverlening van Los Cachorros. Het bestuur heeft daarom
Alanya verzocht heropening van de nachtopvang prioriteit te geven.
3. Ten derde voerde het bestuur een discussie over de vraag of Los Cachorros een keurmerk
zoals het CBF-keur moet ambiëren. De belangrijkste redenen voor het voeren van een
keurmerk is de communicatieve waarde van een dergelijk keurmerk: de buitenwereld tonen dat
de stichting transparantie serieus neemt.
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Samenstelling van het bestuur
Bestuurslid

Functie

Indiensttreding

Uitdiensttreding

Niels de Heij

Voorzitter

1-10-2008

31-3-2012

Willemien Steenks

Secretaris

21-11-2010

20-11-2013

Louwris Kroon

Penningmeester

9-5-2009

8-5-2012

Inge Thijssen

Bestuurslid Vrijwilligers

15-11-2009

14-11-2012

Sietske de Vries

Bestuurslid Fondsenwerving

21-3-2010

20-3-2013

Jaap May

Secretaris

4-10-2009

26-9-2010

4.3 Communicatie Peru-Nederland
Vanuit het bestuur heeft de vrijwilligerscoördinator eens per twee weken telefonisch contact met Alanya,
via de gratis internetservice ‘Skype’ . De skypegesprekken gaan onder andere over de vrijwilligers die
werkzaam zijn in Peru. De vrijwilligerscoördinator in Nederland is op deze manier goed op de hoogte van
de actuele stand van zaken rondom de vrijwilligers, kan inspelen op de behoefte aan nieuwe vrijwilligers
en is op de hoogte van zaken waar vrijwilligers tegenaan lopen. Daarnaast zijn deze gesprekken bedoeld
om de belangrijke ontwikkelingen rondom Los Cachorros in Nederland en Peru met elkaar te delen, zodat
het bestuur en de projectleiding in Peru nauw betrokken op elkaar blijven. Met enige regelmaat hebben
ook andere bestuursleden via Skype contact met Alanya. Hiernaast is er intensief e-mailcontact tussen
het bestuur en Alanya en verzorgt Alanya voor iedere bestuursvergadering een rapport waarin de laatste
ontwikkelingen worden vastgelegd.
4.4 Vrijwilligersbeleid
Stichting Los Cachorros werkt met vrijwilligers om verschillende redenen:
1. Ter ondersteuning van het Peruaanse team van het opvanghuis. Vrijwilligers uit Nederland en
België steunen de groepsleiders in Ayacucho. Hiermee bespaart Los Cachorros op salariskosten.
2. Vergroten van team en netwerk in Nederland.
3. Bevorderen van bewustzijn van Nederlandse jongeren over problematiek van derde
wereldlanden, in het bijzonder de positie van straatkinderen.
Voor vrijwilligers die zich willen inzetten in Peru gelden de volgende criteria:
- Minimale leeftijd 20 jaar, alleen bij hoge uitzondering lager.
- Minimaal zes maanden aanwezig, alleen bij hoge uitzondering drie maanden.
Specifieke ervaring (pedagogiek, psychologie, maatschappelijk werk, onderwijskunde, bedrijfs-

-

-

kunde, sportacademie)
Goed niveau Spaans of verplicht volgen van lessen.
Minimaal één van de voorbereidingsweekeinden volgen (indien mogelijk buitenlandse vrijwilligers
een dienst mee laten draaien in hun lokale daklozenopvang)
Vragen om voorstel(len) voor sponsoracties vooraf, tijdens of na verblijf in Peru

Doel is om niet meer dan drie of vier vrijwilligers tegelijk ter plaatse te hebben, ongeacht hun taken
(straatwerk, groepsleider, creatieve activiteiten, begeleiding van projectleiding)
Meer informatie: zie bijlage Vrijwilligersprotocol
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4.4.1 Vrijwilligers Opvanghuis Peru
In 2010 zijn verschillende Europese vrijwilligers werkzaam geweest voor Los Cachorros Peru. Vrijwilligers
hebben vaak een achtergrond in psychologie of pedagogiek en ondersteunen het Peruaanse team.
Los Cachorros werkt in de werving en voorbereiding van vrijwilligers samen met Commissie SAMEN
(www.commissiesamen.nl). SAMEN is een organisatie, opgericht vanuit Don Bosco, voor jongeren die zich
in willen zetten voor straatkinderen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. De samenwerking met Los
Cachorros houdt in dat SAMEN kandidaat-vrijwilligers door kan sturen naar Los Cachorros en vice versa.
Daarnaast kunnen aanstaande vrijwilligers van Los Cachorros meedoen met de voorbereidingsactiviteiten
die SAMEN organiseert, zoals het straatkinderweekend en het meeleefweekend in Amsterdam. Door deze
weekenden leren vrijwilligers meer over de achtergrond van straatkinderen en leren ze wat het inhoudt
om in een andere cultuur te werken met kinderen met heftige problematiek.
Naast het ondersteunen van het team in de dagelijkse werkzaamheden binnen het opvanghuis vervullen
vrijwilligers vaak specifieke taken die aansluiten bij hun eigen kennis, ervaring en interesses. Het
afgelopen jaar maakte een van de vrijwilligers filmpjes met en over de straatkinderen van Los Cachorros.
De kinderen genoten en hun eigenwaarde groeide zichtbaar omdat ze voor de camera in het middelpunt
van de belangstelling stonden. Het resultaat hiervan is te zien op www.calletv.nl. Ook werd een dvd
gemaakt, samen met de kinderen. Naast het filmproject organiseerden vrijwilligers creatieve workshops
zoals portemonneetjes en wiegenhangers maken. Ook verzorgden zij de productie en verkoop van
chocolaatjes, brownies en pannenkoeken.
Buiten het onmisbare werk dat de vrijwilligers verzetten in Peru, is de kennis, motivatie en energie
waarmee zij werken in Peru van onschatbare waarde voor het team. Door de constante aanwezigheid van
vrijwilligers blijft het team leren van nieuwe invloeden en zienswijzen.
In 2010 hebben vrijwilligers alleen een eindevaluatie gehouden met Alanya in Peru. De ervaringen
werden teruggekoppeld naar de vrijwilligerscoördinator in Nederland. In vrijwel alle gevallen kwamen
vrijwilligers enthousiast en vol nieuwe ervaringen terug naar Nederland. Er zijn in 2010 geen vrijwilligers
voortijdig gestopt met het werk in Peru. Vanaf 2011 zal de vrijwilligerscoördinator in Nederland weer
eindevaluaties houden met vrijwilligers na terugkomst in Nederland. Op deze manier kunnen de
ervaringen van vrijwilligers nog beter worden meegenomen in de werving, selectie en voorbereiding van
nieuwe vrijwilligers.
4.4.2 Vrijwilligers Nederland
In Nederland zijn veel vrijwilligers actief voor Los Cachorros. In 2010 bestond het vrijwilligersbestand uit
ongeveer 40 mensen. Zij helpen bij activiteiten zoals de verkoop van spullen tijdens Koninginnedag of
organiseren zelf een kerstmarkt, sponsorloop of inzamelingsactie op een school. Veelal zijn dit
vrijwilligers die op het project in Peru hebben gewerkt of gaan werken. Daarnaast zijn er vrijwilligers die
op een andere wijze bij Los Cachorros terechtkomen, zoals via onze website, Facebook of de 1%-club
(www.1procentclub.nl). Zij bieden hun kennis op een specifiek vakgebied aan om Los Cachorros te
ondersteunen bij bijvoorbeeld PR, communicatie, beleid en het ondersteunen en uitwerken van acties
zoals ‘Wees een held met statiegeld’.
De volgende activiteiten werden in 2010 georganiseerd:
•
Verkoop van spullen tijdens Koninginnedag
•
Deelname aan de Nacht van de Fooi (www.nachtvandefooi.nl)
•
Deelname aan drie Perumiddagen, georganiseerd door Inkapacha (www.inkapacha.nl)
•
Peruplein Leidsche Rijn (www.uitinleidscherijn.nl)
•
Benefietfeest Vereniging Spontaan (www.spontaanutrecht.nl)
•
MMFest (www.mmfest.be)
•
Sponsorloop Bommen Berendloop (www.bommenberendloop.nl)
•
Artesenale kerstmarkt in Winksele (België)
•
Kerstmarkt basisschool Aquamarijn
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Een aantal van deze acties is georganiseerd door Los Cachorros zelf, zoals de actie met Koninginnedag en
de sponsorloop. Soms wordt er contact met ons opgenomen als organisatoren van een activiteit de
opbrengst aan Los Cachorros willen doneren, zoals het benefietfeest van Vereniging Ponton en bij het
Mest. Los Cachorros zou zonder de belangeloze inzet van deze mensen niet kunnen voortbestaan en is
deze mensen dan ook uiterst dankbaar voor de tijd en energie die ze aan Los Cachorros besteden!

4.5 Beleid Fondsenwerving
De fondsenwerving wordt gedaan door het bestuurslid fondsenwerving in samenwerking met de
voorzitter. De fondsen in Nederland zijn helaas niet onuitputtelijk. Vaak is de financiële bijdrage van een
(vermogens)fonds eenmalig of bijvoorbeeld één keer per vier jaar. De beperkte visvijver zorgt ervoor dat
Los Cachorros minder afhankelijk van (vermogens)fondsen moet gaan worden. De doelstelling voor de
komende twee jaar is dan ook om andere vaste financiële zekerheden te genereren voor de dekking van
de standaardbegroting. Dit houdt in dat de financiële kosten voor de continue zorg gedekt moeten
worden door bijvoorbeeld meer donateurs of structurele acties. De projecten die een kop/staart hebben
en extra activiteiten betreffen, kunnen dan door fondsenwerving worden gefinancierd.
Dankzij de steun van Impulsis voor de komende twee jaar hebben we ook de mogelijkheid om tijd te
investeren in het consolideren van de begroting.
De projecten van Los Cachorros zijn in 2010 mede gefinancierd door de volgende fondsen:
De Kootje Fundatieën / Moeke-fonds
Doelstelling: het Moeke-fonds ondersteunt projecten die iets te bieden hebben aan kinderen die een
steuntje kunnen gebruiken, varierend van een wasmachine in een opvanghuis voor
zwerfjongeren tot apparatuur voor een onderzoeksmethode om kindermishandeling te herkennen.
Projectonderdeel: Educatie
Financiële bijdrage: €2500,Rotary Amsterdam ZO
Projectonderdeel: Inrichting nieuwe accommodatie
Financiële bijdrage: € 3524,- (betreft restant van een toezegging uit 2008)
Een fonds dat anoniem wenst te blijven
Projectonderdeel: Educatie
Financiële bijdrage: €2500,Impulsis
Doelstelling: Impulsis is hét loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in
ontwikkelingssamenwerking. Een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie.
Impulsis wordt gefinancierd door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en is mede
verantwoordelijk voor het versterken van draagvlak in de samenleving voor internationale
samenwerking.
Projectonderdeel: care and shelter for streetchildren in Ayacucho
Financiële bijdrage: meerjarige toezegging waarvan in 2010 € 22.263

4.6 Communicatie
In 2010 liet Los Cachorros een nieuwe huisstijl ontwikkelen voor haar activiteiten in Nederland. Rudolf
Das van Das Design heeft geheel belangeloos een nieuw logo ontwikkeld. Het nieuwe logo en de nieuwe
huisstijl zijn onder andere doorgevoerd in de vernieuwde website www.loscachorros.nl, en in de nieuw
ontwikkelde verjaardagskalenders.

21

Jaarverslag 2010 Stichting Los Cachorros

In 2010 besloot het bestuur het jaarverslag (over 2009) door een professionele vormgever te laten
opmaken en te laten drukken. Eelko van der Made, grafisch ontwerper bij reclamebureau XXS uit
Amsterdam, zorgde belangeloos voor de vormgeving van het jaarverslag. Hierdoor werd het jaarverslag
een visitekaartje van Los Cachorros.
In 2010 is Roel van Keeken als vrijwilliger naar Ayacucho gegaan om een filmproject te starten genaamd
CalleTV (StraatTV). Op www.calletv.nl zijn verschillende filmpjes te zien die het werk van Los Cachorros
en het leven van de straatkinderen laten zien. Deze filmpjes worden onder andere gebruikt bij
presentaties in Nederland.
Hoewel er goede stappen zijn gezet om de communicatie en PR van Los Cachorros te verbeteren, is er
nog steeds behoefte aan structurele aandacht voor communicatie. Zo is de e-mailnieuwsbrief aan
vernieuwing toe en is er behoefte aan meer en betere content voor de website. Vooralsnog heeft de
zoektocht naar een ervaren bestuurslid Communicatie nog niks opgeleverd.

4.7 Acties
Om de naamsbekendheid van Los Cachorros verder te vergroten en om fondsen te werven, zijn in 2010
verschillende acties gevoerd.
4.7.1 'Wees Een Held Met Statiegeld'
De actie 'Wees Een Held Met Statiegeld' zamelt via supermarkten geld in voor Los Cachorros.
Deelnemende supermarkten plaatsen bij de lege-flessenautomaat een speciale collectezuil van Los
Cachorros. Klanten kunnen het werk van Los Cachorros steunen door hun emballagebonnetje te doneren.
In oktober is de actie 'Wees Een Held Met Statiegeld' officieel van start gegaan met de plaatsing van
collectezuilen in vijf supermarkten in Groningen. Dit heeft in zes maanden zo'n €1000,- euro opgeleverd.
De collectezuilen zijn speciaal voor Los Cachorros gemaakt door de Groningse Stadswerkplaats maar
kunnen natuurlijk in heel Nederland geplaatst worden. Meer informatie over de actie is te vinden op
www.weeseenheldmetstatiegeld.nl
4.7.2 'Doneer je Rommel'
Kleding, boeken, meubels, servies. Iedereen heeft spullen in huis die niet meer gebruikt worden of die
aan vervanging toe zijn. Via de actie 'Doneer je Rommel' vraagt Los Cachorros mensen deze spullen te
verkopen en de opbrengst te doneren. Voor deze actie heeft DAD-ZZP belangeloos een speciale website
gemaakt en zijn vrijwilligers aan de slag gegaan. Helaas hebben twee vrijwilligers wegens
omstandigheden hun activiteiten moeten staken waardoor deze actie voorlopig nog niet op een hoger
plan is getrokken.
4.8 Public Relations
Los Cachorros is in 2010 regelmatig in regionale en landelijke media te zien geweest. In september zond
NCRV's Mambapoint een reportage uit over Los Cachorros. En in dezelfde maand verscheen op website
www.joop.nl een videoreportage over Los Cachorros. Deze reportage was een onderdeel van de serie ‘Van
straatjongens tot groene chocolade’, waarin Joop.nl in zes afleveringen stilstaat bij de dagelijkse praktijk
van de strijd om de millenniumdoelen te halen. Ook was er aandacht voor Los Cachorros in JAN Magazine
en in de VIVA.
Ook vrijwilligers zorgen regelmatig voor publiciteit. Zo was onder andere vrijwilliger Hennerieke Rietberg
te horen op Omrop Fryslân, en stonden er artikelen in de Nieuwe Dockumer Courant en de Meppelse
Courant.
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4.9 Doelstelling Los Cachorros Nederland
De begroting van Los Cachorros is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Inmiddels bedraagt de
jaarbegroting meer dan €100.000,-. Hierdoor kan de dienstverlening aan de straatkinderen in Peru
verder verbeterd worden. Het vergt echter veel inspanning van het bestuur om hiervoor voldoende
financiering te krijgen. Wij zijn bijzonder verheugd over de steun van Impulsis, die ons de komende twee
jaar financieel ondersteunt. Een belangrijke doelstelling op de lange termijn is ervoor te zorgen dat de
continuïteit van Los Cachorros gewaarborgd is op het moment dat de steun van Impulsis wordt
afgebouwd. Daarom zal de komende periode extra energie gestoken worden in het betrekken van meer
(particuliere) donateurs bij het werk van Los Cachorros. Daarnaast zal het bestuur extra energie steken
in het versterken van het bestuur. Behalve een bestuurslid Communicatie zal er gezocht worden naar
opvolgers van de penningmeester en de voorzitter, aangezien beide functies in 2012 vacant komen.
4.10 Los Cachorros België
Het bestuur van Los Cachorros Nederland heeft in 2010 contact gezocht met de contactpersoon in België
om te onderzoeken of het haalbaar is om een zusterstichting in België op te richten. Naar de mening van
het Nederlandse bestuur liggen er goede kansen om in België een stichting op te zetten die daar de
fondsenwerving voor het project in Peru verder intensiveert.
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5 Financiën
5.1 Inleiding
In het jaar 2010 kwamen de financiën van Los Cachorros weer in balans. Na de uitbreiding van de
activiteiten in Ayacucho in 2008 stond het bestuur voor de uitdaging de inkomsten in gelijke mate te
laten stijgen. Dat lukte in 2009 nog niet en we calculeerden een verlies van € 19.000. In 2010 zijn wij in
staat gebleken weer met een gering positief resultaat af te sluiten.
Opnieuw werd met succes een beroep gedaan op enkele Goede Doelen fondsen. Ook steeg het aantal
donateurs licht. Een aanzienlijke stijging was er van incidentele giften van personen, instellingen en
enkele bedrijven. Een belangrijke bijdrage ontvingen wij van Impulsis. Deze organisatie is met ons een
verbinding aangegaan voor een periode van twee jaar.
In ons verslag over 2009 jaar spraken wij over het avontuur dat wij waren aangegaan met de uitbreiding
zonder op dat moment enige zekerheid te hebben over de mogelijkheid de hogere kosten te dekken.
We kunnen nu vaststellen dat althans voor 2010 dat avontuur goed is afgelopen met dank aan de inzet
van velen die in financiële zin dit mogelijk hebben gemaakt.
5.2 De financiën in meerjarig perspectief
Om in beeld te brengen hoe de resultaten zich over de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en hoe 2010
zich daarin onderscheidt, het volgende overzicht.

Opbrengsten
Kosten
Overboeking naar Peru
Besteed aan de doelstelling
Uitgaven Los Cachorros
Nederland

2007

2008

2009

65.916

60.660

43.500

50.000

6.136
49.636

18.172
68.172

83.789

2010
Begroting
106.982

2010
Realisatie
103.594

74.159

84.382

87.825

28.712
102.861

22.600
106.982

12.263
100.088

Uit dit overzicht blijkt dat de kosten in 2010 iets lager zijn dan de opbrengsten. Het positieve resultaat
bedraagt € 3505 dat ten gunste van de reserve wordt gebracht. Vorig jaar moest een verlies van €
19.072 op de reserve worden afgeboekt.
Los Cachorros wil op termijn het CBF-certificaat voor Klein goede doelen behalen (zie hierna). Daartoe is
de resultaatsbepaling in overeenstemming gebracht met de daarvoor geldende voorwaarden. Voor de
vergelijkbaarheid zijn in deze tabel de cijfers van 2009 aangepast.
Het verloop van de reserve over deze jaren is als volgt.

Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds

2007
72.880

2008
65.365

2009
46.293
12.333
58.889

2010
49.799
9.791
59.590

Opmerking: In voorgaande jaarverslagen werd voor de term continuïteitsreserve het begrip “eigen
vermogen” gebruikt. De terminologie is nu aangepast aan de VFI Richtlijn Reserves Goede doelen.
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De in 2010 ontvangen bijdrage van Impulsis (zie hierna) is bedoeld voor een periode die doorloopt in
2011. Daarom is een deel ad. € 9.971 niet ten gunste van de continuiteitsreserve gebracht maar geboekt
als bestemmingsfonds.
Een behoorlijke reserve acht het bestuur noodzakelijk en wenselijk voor de continuïteit van steun aan de
doelstellingen. Deze maakt het immers mogelijk bij het achterblijven van inkomsten de activiteiten
geleidelijk aan te passen. Zonder een voldoende grote reserve zou er radicaal moeten worden
ingegrepen. Dat is slecht voor de kinderen die op zo’n moment door Los Cachorros worden begeleid en
onzorgvuldig in de richting van het vaste personeel.
Het bestuur heeft daarom in 2009 met betrekking tot de hoogte van het eigen vermogen het volgende
beleid vastgesteld:
•
De reservepositie van Los Cachorros Nederland mag niet dalen beneden 50% van de jaarbegroting van Los Cachorros Nederland en Los Cachorros Peru gezamenlijk.
•
Blijkt in de loop van enig jaar dat daar niet aan kan worden voldaan, dan wordt de directie in
Peru een bezuinigingsvoorstel gevraagd.
Deze situatie heeft zich begin 2010 voorgedaan; vervolgens is in Peru een aantal maanden gewerkt met
een lager budget. In de loop van mei bleken de inkomsten zich gunstig te ontwikkelen. Het bestuur heeft
daarop de directrice toestemming gegeven de oorspronkelijke begroting weer aan te houden.

5.3 Donateurs en incidentele giften
De financiële basis voor onze activiteiten zijn de periodieke donateurs en een groot aantal incidentele
giften.
Periodieke donateurs maken veelal maandelijks bijdragen over. Eind 2010 waren dit er ruim 70.
Daarnaast waren er in 2010 een groot aantal spontane incidentele donateurs. Daarbij zijn er die vorige
jaren ook al af en toe bijdroegen. Er zijn onder de periodieke donateurs maar ook daarbuiten, velen die
bijzondere gelegenheden als bruiloft, pensionering, verjaardag, etc aangrijpen om in plaats van cadeaus
bijdragen voor Los Cachorros vragen.
Er is een vijftal bedrijven dat vrijwel elk jaar een bijdrage stort. Er zijn ook bedrijven die ons sponsoren
in natura, bijvoorbeeld bij ontwerp en druk van jaarverslag en ander voorlichtingsmateriaal. Voor zover
bedrijven daar prijs op stellen bieden wij vermelding van hun logo op de website aan.
En dan zijn er acties op enkele scholen, worden hier en daar in kerken collectes gehouden etc.
Veel van de goede gevers bevinden zich in de netwerken van Alanya en de vrijwilligers die in Ayacucho
werken of hebben gewerkt.

5.4 Bijdragen van Goede Doelen Fondsen
Diverse fondsen bleken bereid onze aanvragen te honoreren. Voor een deel betrof dit aanvragen die
reeds in vorig verslagjaar waren ingediend. Veelal zijn de toegekende bijdragen geoormerkt in die zin dat
ze zijn toegekend voor met name genoemde activiteiten of benodigdheden in Ayacucho. Vervolgens
vragen ze ook allen een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording achteraf.
Dat vraagt zowel van onze mensen in Peru als het bestuur nogal wat aandacht.
Een bijzondere bijdrage was het resultaat van De Nacht van de Fooi ad € 11.850. Deze organisatie roept
jaarlijks een nacht uit waarop deelnemende cafés de fooienpot beschikbaar stellen voor een goed doel.
Los Cachorros mocht in 2010 één van die goede doelen zijn.

25

Jaarverslag 2010 Stichting Los Cachorros

5.5 Impulsis
Impulsis is een gezamenlijk programma van Edukans, Kerk in Actie en het ICO.
Deze organisatie heeft ons gesponsord in de periode september 2009 tot oktober 2010. In de loop van
het verslagjaar is intensief overleg gevoerd met Impulsis. Dat heeft geresulteerd in de bereidheid van
deze organisatie om een verbinding aan te gaan voor twee jaren, te beginnen per 1 oktober 2010. De
organisatie heeft daarvoor € 77.000 in het vooruitzicht gesteld.
Daarbij is in het overleg wel aan de orde geweest dat Impulsis er vanuit gaat dat die periode gebruikt
wordt om de eigen inkomsten structureel te verhogen en minder afhankelijk te worden van bijdragen als
die van Impulsis.
Het is een principetoezegging die voor wat betreft betaling na 31-12-2010 niet is gegarandeerd.
Bezuinigingen op de rijksbegroting voor ontwikkelingssamenwerking kunnen roet in het eten gooien.
Maar voorlopig is het bestuur zeer verheugd dat deze aanzienlijke ondersteuning is toegekend.
5.6 Acties
In de jaarrekening zijn onder de post acties de opbrengsten verzameld als bedoeld in hoofdstuk 7 van het
jaarverslag
5.7 CBF Certificaat voor Kleine Goede Doelen
Het Centraal Bureau Fondsenwerving kent sedert enkele jaren een apart keurmerk voor zogenaamde
Kleine Goede Doelen. Los Cachorros valt onder de criteria die daarvoor gelden.
Het bestuur heeft besloten om zo spoedig als mogelijk dat certificaat te behalen. Dit geeft immers de
buitenwacht de nodige zekerheid dat het bestuur de zaken correct en transparant beheert.
Om een dergelijk certificaat te kunnen verkrijgen moet Los Cachorros beschikken over een jaarrekening
die voldoet aan de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Ook dient een geregistreerd accountant over deze jaarrekening een
beoordelingsverklaring af te geven.
Daarom is, vergeleken met vorig verslagjaar de opzet van de jaarrekening gewijzigd en in
overeenstemming gebracht met de betreffende Richtlijn. En voorts is door Steraccountants te Eelde een
beoordelingsverklaring afgegeven.
5.8 Verlies en winstrekening en balans
Aan de na het verkrijgen van de samenstellingsverklaring op 8 mei 2010 door het bestuur vastgestelde
jaarrekening is tenslotte het volgende overzicht te ontlenen.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010.
2010
Baten
Periodieke donateurs
Reeds geboekt in 2008
Eenmalige giften
Fondsen,
waarvan vooruit ontvangen
Vrijval fondsuitkeringen 2009
Acties
Overige
Rente
Terugboeking LC Peru
Extra comptabel
Donatie in Peru
donateurs België
Som der baten
Lasten.
Besteed aan doelstelling
LC- Peru
Directie kosten
Bankkosten
Werven vrijwilligers
Extra comptabel
Donatie Peru
Donateurs België
Overige kosten
Eigen fondswerving
Beheer en administratie
Coördinator Nederland
Bestuur en organisatie
Bankkosten
Som der lasten
Resultaat uit bedrijfsoefening
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2009

13.921.18

25.887.77
-263.00
13.504.97
41.695.78
-12.333.70

31.752.84
45.386.80
-9.791.00
12.333.70
2.442.75
101.40
1.546.35

2.088.12
809.20
1.641.80
2.758.27

1.400.00
4.500.00

8000.00
103.594.02

77.000.00
4.605.95
274.00
46.03

83.789.21

76.007.43

1.400.00
4.500.00
87825.98

8.000.00
84.007.43

3.356.18

1.580.95

6.242.00
2.534.79
129.21

11.472.24
4.600.90
1.200.12
100.088.16

102.861.64

3.505.86

-19.072.43
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (NA WINSTVERDELING)
Activa

31-12-2010
Liquide middelen
Rekening bank 1
Rekening bank 2
Spaarrekening

31-12-2009

990.16
-4.30
58.603.92

1662.14
6.91
56.957.57

59.589.78

58.957.57

49.798.78
9.791.00

46.292.92
12.333.70

59.589.78

58.626.62

Passiva
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds

5.9 Jaarrekening Los Cachorros Peru
De jaarrekening van Los Cachorros Peru wordt afzonderlijk gepresenteerd vanwege het volgende.
Deze is opgesteld in de locale munt PEN, ofwel Soles. De waarde van deze munt in euro varieerde in de
loop van het jaar tussen € 0,20 en 0,25.
De hierna vermelde inkomsten zijn ontleend aan de bijschrijvingen op de bankrekening van LC-Peru
enerzijds en voor wat betreft de in Nederland geboekte kosten van de directie omgerekend tegen de
gemiddelde koers.
De verantwoording van de uitgaven in relatie tot de door het bestuur vastgestelde begroting voor de
activiteiten in Peru, worden maandelijks gerapporteerd door de directie. Begroting en rapportages zijn
opgesteld naar de onderscheiden werksoorten. Deze rapportages worden gemaakt door de boekhouder
die ook de jaarrekening van Los Cachorros Peru vervaardigd.
Het hiernavolgende maakt inzichtelijk wat de verschillende werksoorten in Peru hebben gekost en is
enerzijds ontleend aan de jaarrekening opgesteld door de lokale boekhouder en anderzijds aan de
hiervoor genoemde maandrapportages.
5.10 Verlies en winstrekening Los Cachorros Peru
De bedragen zijn vermeld in de lokale valuta PEN of wel Soles
Inkomsten.
Overgemaakt uit Nederland
Directie kosten Nederland
Bruto inkomsten

Uitgaven.
Straatwerk
Nachtopvang
24-uurs opvang
Psychologisch Programma
Maatschappelijk werk
Workshops en diversen
Bruto uitgaven
Bruto Resultaat
vooruit ontvangen
Totaal
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297.161
16.489
313.650

€
€
€

82.900
4.605
87.505

47.544
6.038
147.034
48.794
33.279
4.303
286.992
2.031
24.627
313.650

Jaarverslag 2010 Stichting Los Cachorros

Opmerking: De post “vooruit ontvangen” betreft een overboeking voor de uitgaven van LC Peru in
januari/februari 2011 in december 2010.

5.11 Besteed aan de doelstelling
Het is van belang om inzicht te geven in het percentage van de baten dat wordt besteed aan de
doelstelling. Voor de bepaling van dit percentage worden de bijdragen uit België en de rechtstreeks in
Peru ontvangen donaties meegerekend.
Het totaal van de baten is
Overige kosten.
Eigen fondswerving
Coördinator Nederland
Bestuur en organisatie
Bankkosten
Besteed aan de doelstelling

103.594.02

3.356.18
6.242.00
2.534.79
129.21
12262.18

100

%

11.8
88.2

%
%

Of anders geformuleerd: Van elke Euro die wij inzamelen, komt 88 Eurocent ten goede aan het werk in
Ayacucho.

Volledige jaarrekening
De volledige jaarrekening van Stichting Los Cachorros is bij ons op te vragen. Stuur een e-mail naar
info@loscachorros.nl of neem contact op via telefoonnummer 030-2667556.
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6 Comité van aanbeveling
Om het werk van Los Cachorros extra onder de aandacht te brengen en te versterken is een Comité van
Aanbeveling in het leven geroepen. Het Comité bestaat uit personen die Los Cachorros een warm hart
toedragen en die achter haar doelstellingen en activiteiten staan. Deze groep bestaat op dit moment uit:
Mr. Titia Fernig
Titia Fernig is manager bij DAS, Rechtsbijstand en plaatsvervangend rechter voor de rechtbank Den
Bosch. Zij is verschillende jaren actief betrokken geweest als bestuurslid bij stichting Los Cachorros.
Drs. Harry van Bommel
Harry van Bommel is sinds 1998 lid van de Tweede Kamer voor de SP. In 2005 verwierf hij veel
bekendheid gedurende de nee-campagne tegen de Europese grondwet. In de Kamer zet Van Bommel zich
als woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken onder meer in voor de Rechten van het Kind en voor
ontwikkelingssamenwerking.
Drs. Jessica de Jaeger
Jessica de Jaeger studeerde sociale geografie van internationalisering en ontwikkeling met als
specialisatie Latijns-Amerika. Zij is oprichtster en creatief leider van het Latin American Film Festival in
Utrecht.
Drs. René Jansen
René Jansen was tot voor kort lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa). Hij is bestuurslid van Stichting Greenpeace Nederland en lid van de Raad van Toezicht
woningcorporatie AWV Eigen Haard in Velsen.
Drs Willem Renes
Willem Renes is mede-oprichter en oud-directeur van Kern Konsult. Kern Konsult werd onder meer
bekend door haar concepten ‘Kernkwaliteiten‘ en het ‘Kernkwadrant‘. Willem was daarnaast een van de
pioniers op het gebied van projectmatig werken in Nederland. Hij is mede-auteur van het succesvolle
boek ‘Projectmatig werken‘.
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Colofon
Los Cachorros houdt de kosten in Nederland zo laag mogelijk. Zo komt het grootste deel van de financiële
steun direct ten goede aan de straatkinderen in Peru. Bestuursleden van Los Cachorros ontvangen geen
vergoeding en er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vrijwilligers. Dit jaarverslag is tot stand gekomen
dankzij de belangeloze bijdrage van de volgende personen:
Redactie: Los Cachorros, Eindredactie: Rina Bartels en Marike de Reuver

Los Cachorros bedankt de volgende organisaties:
DAD ZZP (Gerry Jöris)
Impulsis
Gemeente Utrecht
BB Hosting
Werner Yacht Design
Transfer Solutions
Hotel Mitland
Transfer Solutions
Future Technologies Today
Buitenhuis Advies BV
Werner Estrada Beheer

Donateur worden?
Al voor een paar euro per maand kunt u de straatkinderen in Peru helpen aan een betere toekomst. Via
onze website: http://www.loscachorros.nl kunt u eenvoudig donateur worden. Als u vragen hebt, kunt u
deze stellen via mail (info@loscachorros.nl) of telefonisch via 030-2667556.

Contact
Stichting Los Cachorros
Postbus 545
3500 AM Utrecht
tel. 030-2667556
info@loscachorros.nl

Fundación Los Cachorros Utrecht Holanda Filial Peruana
Jiron Los Andes 221
Huamanga Ayacucho
Peru
tel. +51 66 31 34 83
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BIJLAGE: Beoordelingsverklaring accountant
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BIJLAGE: Verslag vrijwilliger Ayacucho door Matties Eversdijk
Vrijdagochtend 11 februari, ochtenddienst bij Los Cachorros. Om 5.00 u. (jawel, 5 uur ´s ochtends!!!)
ging mijn wekker, ben ik snel opgestaan om me in een half uurtje aan te kleden en te ontbijten, en nu
loop ik de heuvel af, richting het centrum van een langzaam ontwakende stad, midden in de Andes.
Her en der worden rolluiken omhoog geschoven en worden de ijzeren hekken van de winkeltjes open
gezet. Wanneer ik een bruggetje over een drooggevallen rivier oversteek, zie ik een man z´n huis
uitlopen met een zak vuilnis onder zijn arm. Zonder aarzeling of schaamte landt de zak een paar
seconden later met een droge plof in de rivierbedding...heel normaal hier. Niet veel later duikt een groep
straathonden er op af, op zoek naar voedselresten, en wordt de zak uit elkaar getrokken,.Oude vrouwtjes
met traditionele zwarte hoeden en grote kleurige draagdoeken op hun rug schuifelen langzaam naar de
markt, waar verschillende taxi´s, boordevol zakken aardappelen, kisten met groente en hompen vlees,
ook net zijn aangekomen. Het begin van een werkdag in Ayacucho, Peru.
Om 6.00 u., op een paar minuten lopen buiten het centrum, kom ik aan bij Los Cachorros. De deur wordt
opengedaan door de nachtdienst die er die nacht heeft geslapen. Zij vertrekt en ik loop naar binnen,
tegelijkertijd met Carlos, de Peruaanse groepsbegeleider van die ochtend. Even kletsen we wat over een
voetbalpartijtje van gisteren en vervolgens gaan we naar boven om de kinderen wakker te maken. Elf
kinderen, verdeeld over drie slaapkamers, en al snel druppelen de eersten in hun groene pyjama´s de
woonkamer binnen. Op tafel liggen al de spelletjes, kaarten, puzzeltjes en stripboeken klaar die ik voor
iedere dienst als een soort wandelende speel-o-theek in m´n rugzak meebreng. Het liefst zou ik ze
natuurlijk aan het einde van m´n dienst voor ze achterlaten, maar dat werd me al aan het begin van mijn
tijd hier afgeraden. Spullen raken hier in huis heel snel kwijt of gaan kapot. De kinderen hebben veel
moeite om zorgvuldig met gezamenlijke spullen om te gaan.
Direct storten de meeste kinderen zich op de spelletjes. Niet allemaal dus, want in de hal hangt een groot
bord waarop de huishoudelijke taken van de kinderen voor die dag geschreven staan, en twee kinderen
hebben daarop gelezen dat zij vandaag voor het ontbijt moeten zorgen. Kaas snijden, brood kopen,
sinaasappels persen... Na het ontbijt gaan de andere kinderen aan de slag met hun taken, zoals afwassen
en afdrogen, de vloer vegen en wc´s schoonmaken. Zelf loop ik dan rond om wat “aan te moedigen”, te
helpen, te controleren of ze zich er niet wat te gemakkelijk vanaf maken en tandpasta uit te delen aan
kinderen die hun tanden willen poetsen. Vervolgens gaan ze zich omkleden en maken ze zich klaar om
naar school te gaan.
De meeste kinderen gaan naar scholen in de buurt, maar voor vier kinderen is dat niet mogelijk. Deze
kinderen hebben dermate grote achterstanden dat ze op reguliere scholen niet goed geholpen kunnen
worden. Yuri bijvoorbeeld, is van school gestuurd nadat hij drie keer in dezelfde groep is blijven zitten.
Voor deze kinderen heeft Los Cachorros een eigen klaslokaaltje ingericht waar zij met dit miniklasje les
krijgen van Lily, onze leerkracht. Doordat er zo weinig kinderen in dit klasje zitten, kan Lily ze veel meer
aandacht geven dan in een klas die tien keer zo groot is.
Om 8.00 u. begint school en help ik Lily tijdens haar lessen. Ik neem Abel apart, zet een tafel en een
stoel in z´n slaapkamer, pak een boekje erbij en samen oefenen we met lezen. Woorden van één of twee
lettergrepen gaan nu vrijwel zonder problemen, maar drielettergrepige woorden zijn nog een probleem
voor hem. Na het lezen geef ik Abel een paar minuten pauze, en daarna oefenen we de tafels. Op dit
moment zijn we bezig met de tafel van 4.
By the way, Abel is 15 jaar oud...
Erg gemakkelijk om deze kinderen aan het lezen of studeren te krijgen is het vaak niet. Abel bijvoorbeeld
heeft vroeger veel lijm gesnoven, en door de effecten daarvan op zijn hersenen kan hij zich nu erg slecht
concentreren. Ik ben blij wanneer ik een half uur onafgebroken met hem heb kunnen werken. Wat ook
meespeelt is dat deze kinderen niet uit families komen waar een leerklimaat heerst. Ze hebben vaders of
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moeders die zelf amper kunnen lezen, of al van jongs af aan in bijvoorbeeld de bouw werken.
Ook het onderwijs in Peru verschilt enorm van het onderwijs in Nederland. Leerstof wordt hier veel droger
aangeboden. Overschrijven en nadoen wat de leerkracht voordoet zonder er zelf bij na te hoeven denken,
zo wordt veel leerstof “aangeleerd”. Inzicht is niet vereist, het doel is slechts om uiteindelijk het goede
antwoord in je schrift te hebben staan. Daarvoor worden allerlei trucjes aangeleerd waarbij de kinderen
zelf geen flauw benul hebben wat ze aan het doen zijn. Ook wordt de leerstof in een moordend tempo er
doorheen gedrukt. In tien bladzijden wordt bijvoorbeeld de complete leerlijn breuken behandeld! Met
enkele zeldzame tekeningetjes wordt op de eerste bladzijde uitgelegd wat een breuk is, en negen
bladzijden verder wordt verteld hoe je breuken met elkaar moet vermenigvuldigen en delen... tien
bladzijden dus, waar we in Nederland drie schooljaren de tijd voor nemen.
Om 10.00 u. hebben de kinderen een kwartiertje pauze, en schrijf ik alvast mijn les Engels op het bord.
Abel doet nog twintig minuten mee met de les, maar is het daarna beu en gaat in een hoek van de klas
liggen. Nadat ik hem vijf minuten heb genegeerd en verder gegaan ben met de drie andere kinderen,
loop ik naar hem toe en zie ik dat hij in slaap is gevallen! Daar sta je dan met je goede bedoelingen, je
lesplan, werkbladen, tekeningetjes op het bord, Engelse memory en rollenspelletjes...meneer ligt gewoon
te tukken! Ik maak hem wakker, maar opnieuw meedoen met de les wil hij niet en nors loopt hij de klas
uit. Tien minuten later staat hij toch weer in de deuropening, hij wil het weer proberen...
Ook geef ik één keer per week zwemles aan de kinderen van ons klasje. In een buitenzwembad op het
sportcomplex van Ayacucho springen we het koude water in en probeer ik ze stap voor stap de schoolslag
aan te leren. Dat is overigens een grote onbekende in Peru, want alle kinderen krijgen hier alleen maar
de borstcrawl aangeleerd. Omdat het zwembad geen drijfmateriaal heeft, neem ik lege flessen mee die ik
met een plastic zak aan elkaar vastbind...zelf-geïmproviseerde kurken dus.
Om 12.00 u. is school afgelopen (kinderen in Peru hebben per dag maar één dagdeel les) en druppelen
de kinderen langzaam weer binnen. De spelletjes worden er weer bijgepakt en sommigen ploffen neer op
de bank en gaan armbandjes maken. Wanneer iedereen weer binnen is kunnen we gaan middageten.
Afgezien van de kinderen probeert Los Cachorros ook zoveel mogelijk hun families te ondersteunen. Zo
werken er bij ons twee moeders als schoonmaakster, en één moeder kookt doordeweeks voor ons. Deze
keer heeft ze pasta met aardappelen en een sausje voor ons gemaakt. Veel groente wordt hier niet
gegeten. Aan tafel wordt druk gekletst en de grappen vliegen in het rond. Af en toe grijpen Carlos of ik in
wanneer het uit de hand dreigt te lopen.
Na het middageten gaan de kinderen weer aan de slag met hun taken, waarna sommigen hun tanden
poetsen en vervolgens snel naar boven rennen om op het dak te gaan voetballen.
Zelf ga ik met Carlos rond de tafel zitten om te bespreken hoe het gedrag van de kinderen was en vullen
we het puntensysteem in. Met goed gedrag, maar ook wanneer ze bijvoorbeeld hun tanden poetsen,
kleren wassen, bed opmaken en netjes eten, kunnen ze punten verdienen. Aan het einde van de week
worden die punten opgeteld en daarmee kunnen ze internetminuten verdienen, of een uitstapje met één
van de vrijwilligers.
Om 14.00 u. is mijn ochtenddienst afgelopen, en heb ik twee uurtjes vrij, want om 16.00 u. neem ik
vandaag de kinderen mee om te gaan voetballen op het sportcomplex.
Wanneer we om 17.30 u. terug naar huis rennen om voor de naderende regenbui binnen te zijn, zie ik de
kinderen op allerlei roekeloze manieren oversteken en door de straten rennen. De eerste keren heb ik
nog geroepen dat ze op de stoep moesten blijven lopen, maar dat had weinig zin...het zijn niet voor niets
straatkinderen.
Een kwartiertje later wandelt een knalgele poncho door de stromende regen naar huis, moe maar
voldaan na weer een dag Los Cachorros...
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