Nieuwsbrief Los Cachorros 10 jaar

Voorwoord
10 jaar Los Cachorros – een
moment om bij stil te staan.
Samen met het bestuur in Nederland, Alanya en haar team
in Peru en talloze vrijwilligers
en donateurs hebben wij het
voorrecht de straatkinderen in
Ayacucho een steun in de rug
te geven. Iedere vergadering,
ieder gesprek met Alanya sta
ik wéér versteld van het werk
dat wij verrichten. In de afgelopen jaren zijn er veel indrukwekkende momenten geweest: verhalen van terugkerende vrijwilligers die kippenvel veroorzaken, gesprekken
met Alanya in Peru die je keer
op keer aan het denken zetten. De verhalen uit Ayacucho
zijn eenvoudig, maar zijn iedere keer weer raak. Ze laten je
beseffen dat wij een wereld
van verschil kunnen maken
voor de kinderen daar.

Voor de toekomst dromen wij
van een uitbreiding van onze
activiteiten om de straatkinderen nog beter te kunnen ondersteunen op hun weg naar een
zelfstandige toekomst. Daarnaast werken wij toe naar een
onafhankelijk(er) Los Cachorros. Zodat de steun uit Nederland en België minder belangrijk
wordt.
Dankzij de steun van onze donateurs, vrijwilligers en andere
betrokkenen – dankzij jullie –
zijn de afgelopen tien jaar mogelijk geweest. 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.
Annelien Ronda,
voozitter

10 jaar Los Cachorros
De tijd gaat hard, Los Cachorros bestaat alweer 10 jaar.
Tien jaar geleden was ik veel
op straat te vinden, ik maakte
contact met de werkende
straatkinderen. Door me veel
te laten zien bouwde ik een
mooie vriendschapsband met
ze op. Omdat het eeuwig
duurde voordat de papieren in
orde waren om de opvang te
openen, ontving ik de kinderen
overdag in het huis waar ik
zelf ook woonde. Ze kwamen
douchen, wasten hun kleren
en vaak deden we spelletjes
en bleven ze ook nog mee-

eten. Ook organiseerde ik voetbaltoernooitjes voor de schoenpoetsers, dit was altijd ontzettend gezellig want in Peru zijn
ze erg fanatiek wat betreft
voetbal.

Het huis van LC in 2003
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Op 29 mei 2003 gingen dan eindelijk de deuren van
Los Cachorros open, ik kan het me nog goed herinneren.
Inmiddels waren er stagiaires van de universiteit,
waardoor er al een echt team werd gecreëerd. Het
team verrichtte aardig wat voorwerk, er werd een
programma opgesteld en op gezette tijden gingen
we de straat op voor veldwerk. De eerste jongens
kwamen slapen. Onwennig kwamen ze binnen, het
programma van de avond was douchen, kleren wassen, eten en een corvee taak uitvoeren. Na het eten
nog een spelletje en daarna lekker naar bed. Prachtig vond ik het, de opvang was begonnen!
Een nieuw huis
In het begin betrokken we een eengezinswoning wat
op den duur erg klein werd voor de jongens en meisjes. Weinig beweeg- en speelruimte. We kwamen in
contact met Huize Buitenveldert die de stichting een
huis in bruikleen gaf. Een groot ruim huis waar zowel de 24 uurs opvang als de nachtopvang kunnen
plaatsvinden. In dit huis wonen we tot op de dag
van vandaag.

Met dit nieuwe pand kon Los Cachorros de 5 fase
hulpverlening ( preventie, straatwerk, nachtopvang,
permanente opvang en terugkeer naar familie of
maatschappij) aanbieden aan onze kinderen/
jongeren. De kinderen/jongeren kunnen op hun eigen tempo doorgroeien van de straat naar een bestaan op eigen benen. Elke dag staat er voor hen
een team klaar die hen hoop en liefde geeft. Die
hen belangeloos begeleidt om de stap naar een betere toekomst te zetten.
Ik kijk terug op tien onvergetelijke jaren. In al die
jaren is Los Cachorros een “thuis” geweest voor
meer dan 200 kinderen. Kinderen die geen liefde thuis hebben
gekregen en daar
door
hun
heil zochten
op
straat,
kinderen die
vergeten waren om zich
kind te voelen, kinderen
die uitgebuit
werden en zo
voort. Al deze kinderen
herinneren
Los Cachorros als een
veilig
thuis
waar
aandacht voor hen was, waar hun verjaardag werd gevierd en waar ze werden gerespecteerd. Jaren die
gepaard gingen met frustraties en verdriet maar
vooral met een hoop gelukzalige momenten, plezier
en kracht.

Het nieuwe gebouw

Alanya Santa Cruz

Stukjes uit de nieuwsbrief van juni 2003
….in de zomer van 2002 werd de eerste stap gezet
om op zoek te gaan naar een geschikt onderkomen
voor de opvang. Al gauw werd een mooi huis gevonden, vlakbij het centrum van Ayacucho met 4
slaapkamers, ruimte genoeg! Maar ja, aan een leeg
huis heb je ook niet veel, dus ging ik op jacht naar
meubels. Het zou makkelijk geweest zijn om gewoon meubels te kopen die al klaar zijn. Maar helaas heeft Ayacucho niet zo'n uitgebreide keus. De
meubels die er zijn, zijn zo groot en onhandig en
met lelijke gouden randen en bloemen daar verzuipen Peruanen gewoon in. In de gevangenis heb ik
een deel van de meubels besteld….
…….Om echt te kunnen beginnen met de nachtopPagina 2

vang moeten we eerst als rechtspersoon geregistreerd staan in Peru. Dit betekent dat we een lange weg door de bureaucratische jungle moeten afleggen. Het gaat traag, maar we komen er wel! We
wachten nog op een inschrijving bij de laatste instantie. Hoelang dat precies duurt durf ik niet te
zeggen…..
……Verder komt Jona, een jongetje van 10 jaar,
vaak op bezoek Hij heeft gevraagd of hij bij me
mag komen wonen, aangezien hij het thuis niet
naar zijn zin heeft. Hij woont bij oma en zijn ouders
werken ver weg op het platteland. Hij heeft 10
broertjes en zusjes en wordt door zijn oudere zus
mishandeld.
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naar haar heeft gegooid. Triest hoor! Yonar en zijn
zusjes komen nu regelmatig langs. Dan eten we
wat, en spelen een spelletje. Ze vinden het douchen
een groot feest en dat is dan ook het eerste wat ze
vragen als ze binnen komen. Het liefst zouden ze 2
keer douchen maar dat vinden we een beetje overdreven. Als ze schoon zijn dan wassen ze hun kleren. Ook vraagt de oudste (Karina) of we ze wat
kunnen leren. Met Karina gaan we dan rekenen,
Muri leren we letters te schrijven en Yessica gaat
tekenen…….
Alanya Santa Cruz
De opvang is open!

Zijn 2 jongere zusjes van 5 en 3 zitten vaak op Jiron Asablea te bedelen om geld. Ze hebben dan een
geschreven kaartje voor hun liggen. Ik heb gezegd
dat ik daar niet over kan beslissen. Ik neem hem
een keer mee naar de rechter om te kijken of hij
daar bekend is. Overigens nam hij zijn zusje laatst
ook mee, ik heb ze onder de douche gezet omdat ze
ongelooflijk stonken. En op de gezichtjes heb ik de
heerlijke amandelolie van Gabrielle gesmeerd. Ik
schrijf dit net op en de bel gaat, wie staan daar?
Jona en nog 2 zusjes. Een nieuwe die ik nog niet
gezien had, met een lelijke wond op haar gezicht.
Volgens haar is dat gekomen omdat oma een steen

De eerste vrijwilligers in Ayacucho
De allereerste vrijwilligster, Odeke, kwam eind 2002
en bleef 3 maanden. Daarna kwamen Sanne van
Bergen en Floris Maas. Zij maakten van september
2001 tot september 2002 een wereldreis waarvan
zes maanden door Midden- en Zuid Amerika. Zij
schreven het volgende in de nieuwsbrief van juni
2003.
“De wereldreis heeft onze ogen geopend voor de
minder bedeelde mensen in de wereld. Naar aanleiding van onze ervaringen op reis willen we ons nuttig maken en iets betekenen voor de Peruaanse
(kans)arme kinderen, die een (t)huis, liefde, zorg
en een toekomst missen…..
…..De eerste twee weken bij Alanya in Ayacucho
zijn zeer positief verlopen. We zijn voornamelijk
druk met klussen in en gezellig maken van het huis.
Door de aanloop van Alanya’s vele vrienden en kennissen, het spelen van gezelschapspellen en vaste
eet- en sporttijden vormen we al echt een gezinnetje. We hopen binnenkort echt van start te kunnen
met de nachtopvang.
We beseffen ons goed dat Los Cachorros zich in de
startfase bevindt. De basis is gelegd, maar er moet
nog daadwerkelijk gestart worden met de opvang
van de kinderen. Geen gespreid bedje dus. Een onzekere fase, maar voor ons des te uitdagender omdat we vanaf de eerste draaidag nauw betrokken
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zullen zijn bij de uitvoering van het project. Onze
vrijwillige bijdrage als (activiteiten)begeleiders
(educadores) zal voornamelijk bestaan uit er voor
de kinderen te zijn, ze de broodnodige liefde en
aandacht te schenken, ze een veilige thuishaven
proberen te bieden, ze te verzorgen en begeleiden
en voor afleiding te zorgen, waardoor ze hopelijk
het vertrouwen in zichzelf en hun zelfrespect weer
een beetje kunnen opbouwen en een stap kunnen
zetten op weg naar een toekomst op eigen benen………”

