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Voor u ligt de nieuwsbrief van Los Cachorros
mét ons nieuwe logo. Na een lange discussie is
besloten om ons logo te veranderen, aangezien
het oude logo gedateerd was en niet meer de juiste uitstraling had voor communicatiedoeleinden in
Nederland.
Rudolf Das van Das Design heeft geheel belangeloos dit logo ontworpen. Het symboliseert een
hart en twee huisjes die aan een veld staan.
Het bestuur is het afgelopen half jaar zwaar onderbemand geweest, waardoor de zittende bestuursleden behoorlijk belast waren. Hierdoor
bleef er geen tijd over om een uitgebreide nieuwsbrief te maken. Inmiddels zijn er 2 bestuursleden
bijgekomen en niet te vergeten Gerry Jöris, die

veel ondersteunende secretariële werkzaamheden
verricht.
Het is ieder jaar hard werken om voldoende geld
binnen te halen, zodat Alanya en haar team hun
werk kunnen doen. We zijn dan ook heel dankbaar
voor alle mooie donaties die we ook in de afgelopen maanden weer hebben mogen ontvangen.
Dankzij de onmisbare inzet van vrijwilligers zijn de
kosten laag. En kunnen we trots zeggen dat van
iedere euro die we ontvangen 88 cent naar het werk
in Ayacucho gaat.
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is het jaarverslag zo goed als klaar. U kunt dit binnenkort op
onze website lezen.

Alanya op bezoek in Nederland

Vacatures
bestuursleden:
zie pagina 4 en onze
website
www.loscachorros.nl

Van half april tot half mei was Alanya in Nederland om onder andere sponsors, donateurs en
vrijwilligers te ontmoeten en te bedanken. En
natuurlijk ook om te vergaderen met het bestuur.
Ieder jaar komt Alanya voor ongeveer een maand
terug naar Nederland om deze zaken alhier te
regelen.
Op 1 mei bezocht ik met Alanya de Oranjekerk in
Amsterdam. De collecte tijdens de zondagochtenddienst kwam geheel ten goede aan Los Cachorros, na een enthousiast praatje van Alanya.
Na de kerkdienst vertelden wij nog meer over wat
Los Cachorros allemaal doet en verkochten wij
onder andere wiegenhangers en kalenders. Hierna
pakten wij snel de trein naar Utrecht, waar `s
middags de jaarlijkse Los Cachorros vrijwilligersmiddag plaatsvond. Tijdens deze middag, die
plaatsvond in Hotel Mitland, vertelde het bestuur

Alanya

over de gang van (de financiële) zaken in Nederland en vertelde Alanya over de gang van zaken in
Peru. Het was leuk zoveel enthousiaste vrijwilligers
en donateurs te ontmoeten op deze middag!
Maaike de Reuver
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Nieuws uit Ayacucho
Team Peru:
Er zijn een aantal wisselingen geweest binnen het team. Zo had
Johnny, de straatwerker, in december al aangegeven dat hij
vanaf maart in Lima zou gaan werken. Jammer voor de straatjongens, want hij had ontzettend goed contact met hen. Er is
afscheid van hem genomen met de kinderen van het huis en
later met de straatkinderen. Er is een andere straatwerker aangenomen.

weer van start gegaan. Twee jongens Edgar en Jefferson komen
uit het huis en dit keer zijn er ook twee meisjes bij; Mayli en
Maria Luz. Deze meisjes komen uit gezinnen waar het team van
Los Cachorros al contact mee had. Beide meisjes hebben een
behoorlijke achterstand, een van hen zit al voor het derde jaar in
dezelfde klas.

Vanuit straatwerk zijn er twee kinderen naar de permanente
opvang gegaan.
vlnr: Mariano, Angel, Carlos,
Jesus Manuel, Johnny

Dicno

Plannen voor 2011

∗ Uitbreiding bakactiviteiten
Permanente opvang
Op dit moment wonen er 9 kinderen in de 24 uurs opvang. Er
zijn twee kinderen (broers) weer terug naar huis. Niet omdat ze
er klaar voor waren, maar ze misten hun familie ontzettend.
Maatschappelijk werk blijft contact met ze houden .
Sergio is overgeplaatst naar Don Bosco, wat hij zelf graag wilde. Hij heeft in totaal 3 jaar in Los Cachorros gewoond. Alanya
schreef dat ze erg trots zijn op hem, omdat alleen de betere leerlingen worden toegelaten in huize Don Bosco. Erick was ook
genomineerd om naar Don Bosco te gaan, maar zijn schoolresultaten waren toch niet goed genoeg. Hij werkt nu nog harder
om hopelijk in juli naar Don Bosco te kunnen gaan..
Schooltje van Los Cachorros
De kinderen die op het schooltje van Los Cachorros zaten hebben allemaal erg hun best gedaan om over te gaan naar het volgende schooljaar. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot, want
het concentratievermogen van deze jongens is laag. Eind december tijdens de afsluiting van het schooljaar kreeg Diosdado
een oorkonde. Niet alleen omdat hij de beste leerling van de
klas was, maar ook vanwege zijn enorme inzet. Diosdado was al
drie keer blijven zitten. Toen hij zijn oorkonde overhandigd
kreeg huilde hij van geluk!
Op 7 maart (Noot redactie:het nieuwe schooljaar in Peru begint
in maart) is het schooltje van Los Cachorros met vier leerlingen
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In 2009 was één van de activiteiten voor de kinderen chocolaatjes en taarten maken. Dit werd een groot succes. In 2010
werden er zelfs op vaste dagen met hulp van een vrijwilliger
chocolaatjes en brownies gemaakt , die o.a. te koop werden
aangeboden in het hotel restaurant Via Via in Ayacucho. Ook
werden er empanadas gemaakt en andere soorten lekkernijen.
Van sponsorgeld (bijeengebracht door 2 vrijwilligers) werd een
bakfiets gekocht. Hiermee konden al die lekkernijen en ook
pannenkoeken op straat verkocht worden. De kinderen verdienden hier een zakcentje mee. Om dit verder uit te kunnen breiden zou een grotere oven nodig zijn. Op dit moment is het bestuur met De Kroes bv, internationaal expert op het gebied van
productie en verkoop van hartige en zoete snacks, in onderhandeling over financiële hulp om deze activiteiten te verbeteren en
uit te breiden.
Het project zal dan eventueel in fases van start gaan. In de eerste fase zal gebak en later mogelijk ook brood door de kinderen
van Los Cachorros geproduceerd worden onder begeleiding van
een docent bakken. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar
welke producten de meeste vraag is. Als fase 1 succesvol is
gaat fase 2 van start. Voor nu focussen we ons op de eerste fase!

∗ Fotografe
Masja Stolk, professioneel fotografe, zoekt ieder jaar een project uit waarvoor ze bereid is foto’s te maken. Enkele maanden
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geleden nam zij met Los Cachorros contact op.
Haar voorstel heeft het bestuur met beide handen
aangegrepen. De onkosten die ze hiervoor vraagt
worden door een sponsor betaald. Begin oktober
vertrekt Masja naar Ayacucho. Het bestuur hoopt
met Masja’s foto’s het leven van deze straatkinderen beter in beeld te brengen.

Financiën
In ons jaarverslag dat u binnenkort op onze
website kunt lezen staat een uitgebreid financieel overzicht. Eén ding willen we er uitlichten,
dat betreft de financiën voor de toekomst.
Op dit moment komt er geld binnen via:

∗
∗
∗
∗
∗

Vaste donateurs.
Incidentele giften, die natuurlijk wisselend zijn.
Bedrijven; het aantal bedrijven die Los
Cachorros tot nu toe steunden is redelijk
stabiel.
Acties, die leveren 5 -10 % van de totale
opbrengst op.
Onze hoofdsponsor Impulsis, die vanaf

september 2010 tot september 2012 L.C.
sponsort voor meer continuïteit.
∗
Diverse andere fondsen
Impulsis en de andere fondsen zijn eindig. Daardoor zullen we meer aan selfsupporting moeten
doen. Dat is een enorme uitdaging. Het beste is
als er een vaste bron van inkomen is. Het is daarom voor het voortbestaan van Los Cachorros van
essentieel belang dat we meer vaste donateurs
werven. Voor een relatief klein bedrag kan er in
Ayacucho zoveel gedaan worden. Mocht u donateur willen worden, dan kunt u zich opgeven via
onze website. Weet u een leuke actie, waardoor
we meer donateurs zouden kunnen krijgen, laat
het ons weten!

vlnr Dicno, onbekend, Jonathan

Het is voor het
voortbestaan van Los
Cachorros van
essentieel belang dat
er meer vaste
donateurs komen

Acties
Een taart is wat waard
Sinds een paar weken is Los Cachorros bezig
met een nieuwe actie: Een taart is wat waard!
Dus binnenkort iets te vieren? Een verjaardag,
etentje of ander feestje? Of gewoon geen zin en/
of tijd om zelf in de keuken te gaan staan? Geen
probleem: Los Cachorros bakt een taart voor u!
En die taart… is wat waard!
Op de website www.eentaartiswatwaard.nl staat
het aanbod van hartige en zoete taarten. Via het
bestelformulier kan een taart besteld worden,
die –gratis en voor niets!- kan worden opgehaald in Amsterdam, Utrecht of Nijmegen. In
ruil voor de taart wordt een donatie voor stichting Los Cachorros gevraagd. U een taart, wij
een donateur!
Actie in Boskoop
Op zondag 29 mei 2011 vond in Boskoop Run 4
Ladies plaats, een hardloop wedstrijd voor da-
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mes. `Een taart is wat waard` was aanwezig en
bemande een standje op het terrein. In totaal werd
namens `Een taart is wat waard` €205,60 opgehaald voor stichting Los Cachorros. Volgend jaar
is `Een taart is wat waard`er weer bij!
Wees een held met statiegeld
Wees een held met statiegeld' is een actie om via
supermarkten geld in te zamelen voor Los Cachorros. In supermarkten worden professioneel
vormgegeven collectezuilen naast het emballageapparaat geplaatst. Klanten worden via een display op de collectezuil met daarop informatie
over de actie, gevraagd hun statiegeldbonnetje in
de collectezuil te deponeren en op die laagdrempelige manier een bijdrage te leveren aan de hulp
aan straatkinderen in Peru.
Tot een maand geleden stonden er alleen in supermarkten in Groningen `Wees een held met statiegeld`collectezuilen. Tegenwoordig kunt u ze ook
in supermarkten in Amsterdam tegenkomen.

Jonathan, Dicno

Zie ook onze website
www.loscachorros.nl
voor meer informatie
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Korte impressie van vrijwilligster Hennerieke
Hennerieke heeft als psychologe het afgelopen half jaar in Ayacucho als vrijwilligster gewerkt.
…….Verder ben ik ook begonnen met straatwerk, dat is toch
echt een hele andere wereld. De kinderen zitten allemaal lijm te
inhaleren en echt een gesprek voeren is lastig omdat ze voortdurend zijn afgeleid door alles om hen heen en doodleuk weglopen als ze daar zin in hebben. Ze knokken veel met elkaar,
schelden, vloeken, zitten tegen elkaar (en mij) aan te rijden,
allemaal dingen die in huis niet voor (mogen) komen. Het heeft
me ook doen inzien hoe hard ze moeten werken als ze hier in
huis komen, er zijn zoveel dingen die ze niet meer kunnen en
mogen doen. Ze leveren al hun vrijheid in, dat wist ik al maar
nu heb ik ook gezien hoe het is en dat maakt het een stuk duidelijker.
De meeste jongens ken ik al, maar naarmate ik meer in het werk
kom, leer ik ook nieuwe jongens kennen, waaronder ook de
oudere (en dus grotere en sterkere) straatjongens. Die grote
kerels, daar zal ik nog een beetje aan moeten wennen, maar
zolang ze weten dat ik van Los Cachorros ben zullen ze me vast
niets doen. Bovendien heb ik nooit iets bij me als ik de straat op
ga, dus er valt ook niets te jatten, ze moeten alleen van me afblijven. Gelukkig ben ik altijd samen met de straatwerker dus
dat komt wel goed.

teld over de geschiedenis van Peru, dat doet hij dan met mooie
plaatjes over de Incatijd. Afgelopen week moesten ze sommen
maken. Sommigen doen dat redelijk goed, sommigen krijgen er
niets uit en anderen zitten stoïcijns voor zich uit te kijken omdat
ze onder invloed van lijm of pasta zijn (bestanddeel van cocaïne).
Verder spelen we veel tafelvoetbal.
De laatste keer kwam één van de jongens op tijd, de rest kwam
veel te laat maar dat heeft wel een heel bijzonder moment opgeleverd. Hij kwam bij me zitten, met zijn hoofd bij mij op schoot en
ging mij onder begeleiding van de straatwerker vertellen wat er
met hem gebeurd is. Een tijdje geleden was er een pedofiel actief
in Ayacucho en dit jongetje is één van de slachtoffers, hij vertelde
alles wat hij zich er nog van herinnerde. Dat is niet veel omdat hij
gedrogeerd werd voordat de bewuste meneer misbruik van hem
maakte. Maar hij weet wel dondersgoed wat er gebeurd is. Ik had
nooit verwacht dat die jongens zoiets aan mij zouden vertellen. In
zekere zin is het positief dat ze zoiets aan je durven te vertellen
maar jeetje, wat een ellende weer zeg!

Het straatwerk betekent niet alleen de straat opgaan. Iedere
woensdag komen de kinderen voor een beker warme chocolademelk of gewone melk en brood. Ook kunnen ze douchen en hun
kleding wassen. De straatwerker probeert in deze tijd dan ook
nog een beetje les te geven. Vorige week heeft hij een wat ver-

Romel, Carlos, Luis, Ruben

Vacatures
Gaat u binnenkort met pensioen of bent u dat al? Of ben je jong
en enthousiast? In ieder geval heeft u zin om uw tijd en energie
gedurende 3 jaar in een goed doel te steken! Ons bestuur waarin
alle leeftijden vertegenwoordigd zijn heeft 2 vacatures!
Voor de voorzitter en de penningmeester zit de driejarige termijn
er bijna op. Ze hebben aangegeven er mee te willen stoppen.
Spreekt één van deze functies u aan of wilt u er iets meer over
weten neem dan geheel vrijblijvend contact op met Niels de
Heij, voorzitter, 06-20690646 of mail: nielsdeheij@loscachorros.nl.
We kijken uit naar reacties!
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Nuttige informatie
Stichting Los Cachorros
Postbus 545
3500 AM Utrecht
 +31 (0)302667556
info@loscachorros.nl
www.loscachorros.nl
bankrekening: 4596521
t.n.v. Sichting Los Cachorros Eelde

Jack

