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Benefietdiner
Zaterdag 23 februari
in de Kinderwinkel in
den Haag
Kosten: € 35,van 17.30 –20.30 uur
Van Baerlestraat 113115, den Haag
Voor aanmelden en
meer informatie

We zitten alweer ruim een maand in
2013. Dit is een mooie gelegenheid,
zo aan het begin van een nieuw jaar,
om alle vaste donateurs, die ook regelmatig nog een extra gift schenken,
mensen die een eenmalige donatie
gedaan hebben, onze grote en kleine
sponsoren, de hardlopers van de
sponsorlopen, de maker van onze
nieuwe flyers, onze webmaster, de
beheerder van onze e-mail accounts,
alle vrijwilligers in alle mogelijke functies in Peru, België en Nederland ( en
nu hoop ik dat ik niemand vergeten
heb), enorm te bedanken voor alle
steun. En niet te vergeten de eigenaar van het hotel die altijd weer zijn
zalen gratis beschikbaar stelt voor
onze vergaderingen en bijeenkomsten. Zonder al uw steun en inzet
kunnen Alanya en haar team hun
mooie werk in Peru niet verrichten.
Heel, heel veel dank!
Ondanks al deze geweldige giften en
opbrengsten van alle acties waren we
toch gedwongen om bezuinigingen
door te voeren in Peru en Nederland.
In Nederland werden ondersteunende
secretariële werkzaamheden uitbesteed. Dit gebeurde in een periode
van zware onderbezetting van het
bestuur en een vacante functie van
secretaris. Nu ook wij moeten bezuinigen en er wel een secretaris is die dit
werk onbezoldigd kan doen, hebben
we besloten dit niet meer uit te besteden Dit bespaart toch een aanzienlijk
bedrag op onze begroting. Het bestuur is erg blij dat Gerry Jöris aangeboden heeft om de website kosteloos
te onderhouden.

Sytske Jellema maakte in november jl.
voor de IKON een reportage in Peru, zij
is ook bij Alanya geweest en voor de
Buitenlandredactie hield zij een dagboek
bij. In deze nieuwsbrief kunt u een
fragment hieruit lezen. Ook heeft ze een
opname gemaakt, dit kunt u beluisteren
via: http://radio.omroep.nl/f/89304/.
Een aanrader!
Verder treft u natuurlijk een stukje aan
van één van de vrijwilligsters die momenteel nog in Ayacucho werkt.
Helaas is nog steeds de bestuursfunctie
bedrijven- en fondsenwerving vacant.
Wie kan en wil dit mooie werk op zich
nemen voor 3 jaar? Wij bieden u een
hele fijne werksfeer aan in een enthousiast hard werkend team. Help ons
a.u.b. uit de brand!
Willemien Steenks

Vlnr: Willemien, Alanya, Inge, Annelien, Paul,
Sietske, Jacqueline en Maaike

activiteiten@loscacho
rros.nl

Nieuws uit Ayacucho
Preventie
In november zijn er weer een aantal

workshops gegeven door straatwerk en
maatschappelijk werk.
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Gezondheidscampagne
Op 10 november
hebben we zoals
elk jaar een gezondheidscampagne georganiseerd in samen
werking met andere instellingen
zoals World Vision
en de gemeente.
Vier en tachtig
vrijwilligers waaronder het team
van Los Cachorros;
do k te r s ,
tandartsen
en
kappers droegen
hun steentje bij.
Dit keer werd de
campagne gehouden in de achterstandswijk Mollepata. In deze wijk leven veel mensen in armoede en
is de kindersterfte nog hoog. In totaal kwamen er
394 kinderen/jongeren en ouderen. We kunnen
spreken van een geslaagde dag.
Externe huiswerkbegeleiding
In de externe huiswerkklassen zitten 19 kinderen.
De Nieuw Zeelander Jamie heeft een maand vrijwilligerswerk gedaan en de kinderen enorm geholpen
met hun Engelse huiswerk.

Nachtopvang
De jongens hebben een workshop gekregen over
“wie ben ik” en “wie wil ik zijn” met als doel dat ze
er over nadenken waar ze nu staan en welke richting ze op willen. Deze workshops zijn gehouden
volgens een therapeutische methode die is opgezet
door Nederlanders die op de Nederlandse Antillen
werken met jongeren die verslaafd zijn.
Permanente opvang
We hebben met het team de beslissing genomen
dat we ook de meisjes weer een kans willen geven.
Op dit moment leven er 5 meisjes op straat waarvan we weten dat ze erg kwetsbaar zijn. Twee van
hen zijn de zussen Roxana en Marisabel. Beide
meisjes verblijven al een lange tijd op straat en willen/kunnen niet meer naar huis vanwege hun dronken en gewelddadige vader. Ze zijn verhard door de
thuissituatie en het straatleven. Het is dan ook
moeilijk hun vertrouwen te winnen. Ze hebben een
tijdje in ons huis gewoond. Zoals veel straatkinderen vinden ze het moeilijk om aan het ritme van de
24 uurs opvang te wennen. Ook het contact met de
jongeren en groepsbegeleiders was niet gemakkelijk. Ze hebben even geproefd van de opvang en
daarna hebben ze toch weer gekozen voor het leven
op straat. Maar ik ben er van overtuigd dat ze binnenkort weer de stap durven nemen om terug te
komen in de opvang.

Klasje Los Cachorros
Er zijn 13 kinderen ingeschreven in het klasje van
Los Cachorros. Vier komen via de straatnachtopvang. Twee meisjes en twee straatjongens proberen
het schoolritme weer op te pakken. Tevens zijn er
weer drie meisjes van de organisatie DIA. De kinderen van de opvang zullen waarschijnlijk allemaal
over gaan naar de volgende klas.

Een leven op straat

Straatwerk
In de maand oktober heeft straatwerk in totaal 35
jongeren bereikt. Twaalf jongens zijn eind oktober
een weekendje weg geweest. Er werd gekampeerd
op een open veld en daar hebben ze gesport, muziek
gemaakt en gezwommen. Ze sliepen onder een afdakje van plastic, maar dat zijn de jongens gewend.
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(Terug) Plaatsing in het gezin of maatschappij
Helaas gaat de terugplaatsing van Jose Luis bij zijn
familie niet zoals we gehoopt hadden. In de vorige
nieuwsbrief liet ik weten dat zowel Jose Luis als zijn
moeder erg hun best deden om de terugplaatsing
tot een succes te maken. Er werd bijvoorbeeld een
kamer in het huis gebouwd voor Jose Luis, zodat hij
wat privacy had als hij weer thuis zou gaan wonen.
Op de vakopleiding heeft hij een bed gebouwd voor
zijn eigen kamertje. Maar kort geleden bleek dat
moeder ineens weer zwanger was en ze liet Jose
Luis merken dat hij een mond te veel was om te
voeden. Ook wil ze niet vertellen wat Jose Luis doet
als hij in de weekenden bij haar is. Tegen ons vertelt ze dat Jose Luis veel thuis is terwijl wij van anderen horen dat hij met zijn “vrienden” aan het
drinken is. We zullen weer een aantal stappen terug
moeten zetten, vooral ook nu de moeder niet meer
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naar de workshops wil die maatschappelijk werk
en psychologie wilden organiseren. Nu gaan we
bekijken of hij misschien zelfstandig kan gaan wonen. In de opvang gaat het wel goed met hem, zo
heeft hij in al die jaren zijn lijm verslaving aan de
kant kunnen zetten. In het begin kon hij niet lezen,schrijven en rekenen en dat heeft hij nu onder
de knie. Een ander lichtpuntje is dat hij binnenkort
een certificaat van de vakopleiding houtbewerking
in zijn zak heeft. En hij heeft voor het eerst gewerkt voor een baas door folders rond te brengen.
Al deze positieve punten waren voorheen niet
denkbaar.
Workshops maatschappelijk werk
Maatschappelijk werk heeft een reeks workshops
gegeven over hygiëne met de familie van Jeferson.
Hij woonde, voordat hij op straat kwam, altijd bij
zijn oma. Zijn oma heeft meerdere kleinkinderen
onder haar hoede en zorgt daar alleen voor. Ze
wonen in een buitenwijk. Ze hebben daar niet veel

water maar het is natuurlijk toch belangrijk dat ze
wel aan hun hygiëne denken. We merkten dat Jeferson na weekendbezoekjes altijd weer vies terug
kwam. De familie heeft goed gereageerd op deze
workshops.
Training
Los Cachorros heeft een training georganiseerd in
samenwerking met “Voces Latino America” en
“Voces para Lima” voor instellingen in Ayacucho.
In totaal mochten er 40 personen drie dagen deelnemen aan de training die over seksueel misbruik,
drugsgebruik en psychotherapie ging. De overige
twee dagen waren voor 20 personen waar dieper
werd ingegaan op logotherapy. Dit is een therapie
die ontwikkeld is door Victor Frankl die in de oorlog gevangen zat in een concentratiekamp. Het
was ontzettend interessant.
Alanya Santa Cruz

Cadeaubonnen
Sinds kort is Los Cachorros aangemeld
bij Stichting Cadeaubon Doneren. Heeft
u thuis nog cadeaubonnen over? Stuur
ze dan op naar Stichting Cadeaubon Doneren t.a.v. Los Cachorros, de stichting
zet de euro's om als gift aan Los Cachorros. https://cadeaubondoneren.nl/goede
-doelen/los-cachorros

Een woonhuis

Fragment uit het dagboek van Sytske Jellema
Verslaggeefster Sytske Jellema reisde door Peru
om reportages te maken voor de IKON. Ze hield
voor De Buitenlandredactie een dagboek bij over
haar belevenissen. Hieronder een fragment van
haar belevenissen in Ayacucho .
Alex is zijn naam. Hij is klein voor zijn veertienjarige leeftijd en draagt een grote witte pet. Zijn ogen
zijn rood van de lijm die hij snuift. Om de paar
minuten houdt hij het zakje voor zijn neus, verborgen achter de witte pet. Hij rooft, schooit en
zingt om geld te krijgen voor zijn verslaving en
voor eten.
Alex is een van de straatjongens in Ayacucho, een
stad op 2750 meter hoogte in het Andesgebergte,
op zo’n negen uur rijden van Lima. De gelijknamige provincie Ayacucho vormde in de jaren tachtig
en negentig het bolwerk van de terroristische organisatie Het Lichtend Pad. Dit gewelddadige verleden is onder de oppervlakte nog steeds voelbaar,
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en vormt indirect de oorzaak voor het bestaan van
de zwerfjongeren.
Ayacuchonitos zwijgen over familieleden die nog
altijd vermist zijn, of koelbloedig werden vermoord. Boeren die vanwege het terrorisme op het
platteland naar de stad uitweken, zitten werkloos
thuis in de achterbuurten van Ayacucho. Uit wanhoop, frustratie of beide grijpt men naar de fles.
Hoe meer er gezwegen wordt, hoe meer caña –
een goedkope suikerrietdrank met meer dan tachtig procent alcohol – er gedronken wordt. En daar
worden hun kinderen vervolgens weer het slachtoffer van.
Huiselijk geweld, misbruik en gebrek aan stabiliteit
zorgen ervoor dat jongeren hun huis ontvluchten
en uiteindelijk op de straat terecht komen.
Elke avond gaan straatwerkers van de Nederlandse stichting Los Cachorros de straat op in Ayacucho om jongens als Alex opvang voor de nacht aan
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te bieden.
Vanavond is het de beurt aan straatwerker Antonio.
Hij loopt de winkelstraten af en kijkt naar binnen bij
goedkope restaurants. Gokhallen worden gecheckt
en vervolgens wacht hij een tijdje op de trappen van
de telefoonwinkel. Hier verzamelen de straatjongeren ’s avonds om het plan voor de nacht op te stellen. Alex komt al snel aangelopen en wordt uitgebreid begroet door Antonio. “Ga je mee?”, vraagt
Antonio, maar daar moet Alex even over nadenken.
Het is een kat-en muisspel, waarbij Alex elke avond
moet kiezen tussen vrijheid en geborgenheid. Alex
rent weg, Antonio loopt rustig achter hem aan. Alex
verstopt zich om te snuiven, terwijl Antonio aan de
overkant van de straat wacht. Als Antonio na een
uurtje terugloopt richting het opvangcentrum, loopt
Alex met hem mee.
Een uur later zie ik hem schoon gedoucht in een witte Snoopy-pyjama in de huiskamer van Los Cachorros zitten. Antonio geeft hem een dikke welterustenknuffel en vist zijdelings nog even een zakje lijm
uit z’n broek. Morgen is de straat weer van Alex,
vannacht is Alex even van de straat.
Antonio en Alex

Sytske Jellema

Een verslag van vrijwilligster Nourit
Nourit is een Belgische vrijwilligster. Zij werkt momenteel nog in Aycucho. Hieronder kunt u enkele
fragmenten lezen van haar blog.

Nourit met enkele kinderen

….Tijdens de workshops besloten Kalyani, ook een
vrijwilligster, en ik dat we eigenlijk eens iets met
de kinderen zouden moeten doen in verband met
drugs. En met de voorbereidingen hiervan zijn we
nu volop bezig! Ook Jamie, een vriend van ons uit
Nieuw-Zeeland, heeft geholpen met de voorbereidingen. Op 31 januari willen we een interactieve
dag geven rond drugs en straatleven. Ik ga nog
niet alles vertellen wat we gepland hebben deze
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dag, omdat nog niet alles vastligt. Maar een uitgebreid verslag komt na afloop van deze dag! Om de
dag te beginnen gaan we filmpje laten zien die we
op dit moment zelf aan het maken zijn. We hebben
interviews afgelegd bij kinderen die nog op straat
leven, bij kinderen die in de permanente opvang
van Los Cachorros verblijven, bij enkele ouders en
bij enkele werknemers in Los Cachorros.
Ook hebben we beelden waarbij twee jongeren uit
de permanente opvang ons gidsten naar ‘el hueco’,
‘het gat’, waar veel van de straatkinderen slapen
en terocal inhaleren (een sterke lijm die men in de
bouw gebruikt). Omdat Jamie terug naar NieuwZeeland vertrok, heeft hij mij geleerd om met een
simpel programma de beelden te monteren. Het
afleggen van de interviews en het zien van ‘el hueco’ was allemaal heel leerzaam, we kwamen meer
te weten over wat deze jongeren zelf denken over
het straatleven. Een aantal jongeren konden heel
volwassen praten over het straatleven en over wat
zij als oorzaken zien waarom zij er leven of geleefd
hebben. Een jongen die ondertussen al een tijd op
straat leeft, antwoordde op de vraag ‘hoe is de
straat voor jou?’ heel kort ‘triestig’ waarbij ook zijn
gelaatsuitdrukking boekdelen sprak…
Het is heel interessant en leuk om aan de voorbereidingen van deze dag te werken! We hopen vooral
dat we de jongens iets kunnen bijleren op een leuke
manier, zonder hen de les te lezen…..
…..Op 21 december (aka, de laatste dag van de
wereld) gingen we ’s ochtends we met iedereen
uit LC met de bus naar een arme buitenwijk van
vervolg pagina 5

Nieuwsbrief februari 2013
Ayacucho om daar gratis chocomelk en paneton
(een soort zoete cake) aan de kindjes te geven;
met een kerstmuts op ons hoofd. Sommige van
deze kinderen hadden korsten op hun gezicht
door de hoogte en de zon.. We speelden spelletjes
met deze kinderen, waarbij ze ook weer vals geld
konden verdienen en koekjes en speelgoed konden kopen. …..

Nourit VandenBussche
De kerstman in Ayacucho

Bestuurslid Sietske neemt afscheid
Na 3 jaar bestuurslid fondsenwerving te zijn geweest stop ik per 1 februari 2013.
In deze 3 intensieve jaren heb ik veel ups en
downs gekend in de wereld van fondsenwerving.
Helaas is de recessie goed merkbaar en wordt het
steeds moeilijker om de projecten gefinancierd te
krijgen. Gelukkig zijn er veel donateurs die Los
Cachorros een warm hart toedragen! Ook wordt er
hard gewerkt aan eigen inkomsten in Peru, zodat
de afhankelijkheid van de fondsen minder wordt.
Er zit een top bestuur in Nederland en in Ayacucho waardoor ik alle vertrouwen heb in een mooie
toekomst voor Los Cachorros.
Ik heb met enorm veel plezier de afgelopen 3 jaar
mijn bijdrage geleverd aan het goede werk van
Los Cachorros en zal altijd betrokken blijven bij
Los Cachorros. Bestuur, vrijwilligers en donateurs
allen bedankt voor 3 top jaren!
En….Los Cachorros zoekt nog een bestuurslid
fondsenwerving. Ik kan het in ieder geval iedereen aanraden!
Sietske de Vries

Bestuurslid bedrijven en
fondsenwerving gevraagd
Bent u op zoek naar een leuke en
veelzijdige uitdaging? Los Cachorros
zoekt een nieuw bestuurslid
bedrijven en fondsenwerving die
vanaf 1 maart 2013 gedurende
(minimaal) drie jaar actief aan de
slag wil gaan.
Voor meer informatie:
info@loscachorros.nl

Nuttige informatie

Wees een held
De succesvolle actie 'wees een held met statiegeld' is uitgebreid naar de regio Den Haag. In oktober stond de emballagezuil in de Albert Heijn in
de Fahrenheitstraat in Den Haag. Maar liefst zes
weken konden de bezoekers van de supermarkt
hun emballagebonnen doneren aan Los Cachorros.
Dat Hagenaars gulle gevers zijn was al bekend,
maar de opbrengst overtrof de verwachtingen. Er
is maar liefst € 700 euro opgehaald. Inmiddels
zijn er contacten gelegd met drie andere Albert
Heijn supermarkten verspreid over Den Haag. Bij
twee supermarkten mag Los Cachorros de actie
'wees een held met statiegeld' in de loop van
2013 voortzetten. De derde supermarkt neemt
ons verzoek in overweging.
Paul Nedermeijer
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Stichting Los Cachorros

info@loscachorros.nl

Postbus 545

www.loscachorros.nl

3500 AM Utrecht

bankrekening:4596521

( +31 (0)630881026)

t.n.v. Stichting Los
Cachorros Bilthoven

