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Nieuwsbrief Los Cachorros

Nieuws uit Ayacucho
Door: Alanya Santa Cruz

Nieuw project: De mobiele school!
Los Cachorros gaat in Februari van start met het werken met de mobiele school. Dit is een
schooltje op wielen met schoolborden die je kunt uitklappen tot een reikwijdte van 1.5 meter.
Hiervoor zijn ongeveer 300 werkbladen gemaakt van hardboard met verschillende reken- en
taalopdrachten. De opdrachten hebben een verschillende moeilijkheidsgraad, die wordt
aangegeven met verschillende kleuren (rood, oranje en groen).
Daarnaast zijn er informatieve werkbladen aanwezig waarbij je de kinderen kunt laten nadenken
over drugsgebruik, rechten van kinderen en seksualiteit. Maar ook
discussieborden (grote tekeningen), waarmee je de verbeelding en het concentratievermogen
van de kinderen kunt prikkelen.
Door middel van de mobiele school wordt er op een laagdrempelige manier gewerkt aan een
positieve ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de straatkinderen.
Delmir de straatwerker kijkt erg uit naar deze nieuwe ontwikkeling. Het vult het straatwerk
enorm aan en het past binnen onze doelen om educatie op straat aan te bieden!

De kinderen van Los Cachorros
Hieronder vertel ik in het kort over een aantal van onze kinderen bij Los Cachorros.
Evelyn
Evelyn woont alweer een paar maanden bij ons in huis. Ze komt uit de jungle en is via de
rechter naar Los Cachorros overgeplaatst. Evelyn gaat naar het schooltje van Los Cachorros.
Ze is blij, ze studeert hard en vind het ook nog eens heel erg leuk. Inmiddels heeft ze al leren
schrijven, lezen en rekenen. Ook vindt ze het erg leuk om brownies te maken en weet ze alles
goed af te wegen. Maar toch mist ze iets in haar leven, namelijk het contact met haar oma. We
hebben al een aantal acties ondernomen om haar oma te vinden en inmiddels hebben we
contact met een gemeenteambtenaar uit haar dorp in de jungle. Hopelijk kan hij ons verder
helpen en lukt het ons om Evelyn in contact te brengen met haar oma.
Abel
Met Abel gaat het goed. Hij gaat graag naar school en via zijn school kan hij voetballen in een
voetbalteam. Hij is blij dat hij weer in Los Cachorros woont en hij pakt alles wat serieuzer op.
Ondertussen gaan de trainingen vanuit het maatschappelijk werk met moeder en het gezin
gewoon door, want uiteindelijk zetten we nog steeds in op een terugplaatsing thuis.
Heydi
Met Heydi zijn we hard aan het werk om haar haar verantwoordelijkheden te laten nemen ten
aanzien van werk. Ze heeft een maand bij een opticien gewerkt, waar ze de hele dag brillen
stond te poetsen en klanten te woord moest staan. Verder stond er in de winkel een tv de hele
dag aan, dus Heydi had het wel naar haar zin. Aangezien er niet veel klanten kwamen vond de
eigenaar het belangrijk dat Heydi flyers zou gaan uitdelen, maar dit vond Heydi niet leuk, omdat
ze veel reacties kreeg van mannelijke voorbijgangers. Dit is de reden dat ze haar werk heeft
opgezegd en weer op zoek is naar iets anders.
We merken dat het ontzettend belangrijk is om duidelijke afspraken te maken tussen Heydi en
de groepsbegeleiders. Ze heeft moeite om thuis te komen op de afgesproken tijden. In haar vrije
tijd speelt ze graag een spel op internet en vraagt ze zelf vrij aan bij haar werk. Om die reden
hebben we niet altijd zicht op waar ze precies is.
Heydi is klaar met haar voorgezet onderwijs en zou graag dokter willen worden. Om die reden
wil ze graag les nemen bij een privé universiteit. Dit is helaas niet mogelijk voor haar, omdat de
kosten te hoog zijn. Zelfs met een parttime baantje kan ze dit zelf niet bekostigen. We gaan met
haar in gesprek waarbij we alle kosten op een rijtje te zetten. Hopelijk ziet ze dan in dat een
universiteit van de staat meer mogelijkheden biedt.

Bezoek Buitenveldert aan Los Cachorros
Stichting Huize Buitenveldert, eigenaar van het pand waar Los Cachorros in zit, heeft in September een bezoek
gebracht aan Los Cachorros. Onderstaand een verslag van hen over dit bezoek.

'Om 4 uur komen we bij het huis aan. Een groep kinderen is onder begeleiding bezig met
creatief werk. Het ziet er gezellig uit en we spreken ondertussen met Alanya en Hennerieke.
Hennerieke hebben wij 3 jaar geleden ook ontmoet, ze was toen bestuurslid en inmiddels is ze
ruim een jaar werkzaam in Ayacucho als psychologe.
Beiden geven aan dat het prettig samenwerken is en dat ze een goed team vormen.
In het gezinsvervangend huis verblijven 13 kinderen. Drie meisjes en tien jongens. De
nachtopvang varieert tussen 7 en 14 kinderen. De groei ten opzichte van ons laatste bezoek
hangt sterk samen met de straatwerker Delmir. Een stevige charismatische man van 30. Hij
werkt met enthousiasme op straat en gaat met de straatkinderen zwemmen, voetballen, sporten
etc. en neemt ze daarna mee voor een douche, het wassen van kleding en een lekkere maaltijd.
Los Cachorros is aan het sparen om een “mobiele school” te laten maken, een soort bakfiets
waarop een aantal educatieve spelen zijn geplaatst. Een dergelijke bakfiets werd geleend van
een andere stichting en met succes uitgeprobeerd. Het trekt de kinderen enorm aan.
De samenwerking met de openbaar aanklager is goed. Om een voorbeeld te geven; iemand
werd opgepakt voor mensenhandel en de meisjes die vrij kwamen werden bij Los Cachorros
ondergebracht.
Twee lokalen worden gebruikt als schooltje. Bij elkaar zijn er momenteel 10 leerlingen en twee
leraren, zij komen van de Staat. De leerlingen worden opgevangen tot ze het niveau hebben om
naar een school te gaan.
Vaak worden de meisjes die weer naar de reguliere school gaan gepest en moet er alles aan
gedaan worden om ze op school te houden.
In de "garage" wordt een maal per maand een maatschappelijk werk bijeenkomst gehouden. Dit
wonen gemiddeld 6 ouders bij.
Van de kinderen in de dagopvang komen er drie uit het oerwoud. Eén daarvan is een meisje
van 14 jaar en ze was nog nooit naar school geweest. Haar naam is Evelyn en ze is erg
leergierig.
In totaal werken 16 man voor Los Cachorros waarvan 7 vrijwilligers. De vrijwilligers doen
maatschappelijk werk. Een aantal van hen op het gebied van psycho motorische therapie en
een ander duo doet een project om uit te testen of het stukje land van Los Cachorros gebruikt
kan worden om een speeltuintje cq pannenkoekenhuis te beginnen.
Toen we vertrokken was een groep van zeker 6 man samen met de kinderen aan het zingen.
Een koortje vanuit de kerk. Echt goed om te zien hoe de kinderen ervan genoten en ook hoe
leuk het gezelschap het vond. Ze komen elke zondag avond voor deze activiteit.'

Paseo Familiar
Elk jaar organiseert Los Cachorros een dag
waarop alle families van de leerlingen uit het
gezinsvervangend huis en de leerlingen van het
klasje van Los Cachorros op stap gaan.
Afgelopen Oktober was het weer zo ver en
trokken ze eropuit, met drie volle bussen, om
een mooie dag met elkaar te beleven.
De dag begon met een rugbyspel. Groot en
klein, jong en oud renden achter de bal aan met
als doel de piramide (gemaakt van takken) om
te gooien van de tegenstanders. Het was een
leuk actief spel, waarbij je het plezier van ieders gezicht kon aflezen. Vervolgens was het tijd
voor een estafetteloop, waarbij familieleden in tweetallen met een been aan het been van de
ander werden vastgemaakt en ze al strompelend zo snel mogelijk bij de finish moesten komen.
Door de spelletjes zie je de samenwerking en communicatie tussen de verschillende
familieleden. En daarnaast is het erg mooi om te zien hoeveel plezier iedereen heeft. Even geen
zorgen van thuis, lekker in de natuur en als familie met elkaar bezig zijn.
Later op de dag stonden er ook een aantal belangrijke thema’s op het programma, zoals
Maatschappelijk werk en Psychologie. De families werkten aan het uitbeelden en herkennen
van emoties. Zo kregen ze de opdracht om de basisemoties te benoemen met een voorbeeld uit
hun dagelijks leven. Er werd geoefend om elkaar aan te raken door middel van het tekenen van
figuren met de vinger op de rug van de ander. Dat lijkt voor velen misschien allemaal heel
vanzelfsprekend, maar voor de Ayacuchaanse families is dit vaak erg moeilijk. Na een drietal
oefeningen zat de dag er weer op en was het tijd voor de terugreis naar Ayacucho. Al met al
was het weer een gezellige en leerzame dag!

Halloween
Op 31 oktober was het halloween. De vrijwilligers Maarten, Steven, Oscar, Vera en Alanya
hadden de dans Thriller van Michael Jackson voorbereid. Voor de kinderen werd er een klein
feestje gehouden, met de Franse vrijwilligers hadden zij die middag maskers gemaakt. Een
uitgeholde pompoen en een discobal maakte het feestje compleet. De kinderen hebben zich
enorm vermaakt.

Los Cachorros in Nederland
Even voorstellen: nieuw bestuurslid secretaris!
Mijn naam is Kees Buuts. Ik ben getrouwd en ik woon in
Boekel. Ik ben vader van twee dochters en een zoon. Met
ingang van november 2016 mag ik me inzetten voor Los
Cachorros. Na een opleiding in de agrarische sector ben ik via
omwegen als bestuurder in het basisonderwijs terecht
gekomen. Scholen in Nederland zijn er samen met ouders op
uit om alle kinderen een leuke jeugd te geven en uitzicht op
een mooie toekomst. In veruit de meeste gevallen lukt dat. Als het toch mis gaat, dan staan
organisaties klaar om hulp te bieden. Bij één van die organisaties, Go4it! in Eindhoven, ben ik
als vrijwilliger actief in de rol van jongerencoach. Maar de wereld is groter dan Nederland alleen
en de nood op veel plaatsen groter. Na een indrukwekkende reis door Ecuador besloot ik op
zoek te gaan naar een mogelijkheid om ook voor kinderen in Zuid Amerika iets te kunnen
betekenen. Via internet ben ik terecht gekomen bij Los Cachorros. In de rol van secretaris hoop
ik bij te kunnen dragen aan een betere toekomst voor de kinderen van Ayacucha in Peru.

Ter versterking van het bestuur in Nederland zijn we op zoek
naar een eventmanager! Ben jij enthousiast, organisatorisch
sterk én heb je tijd en energie die je in een goed doel wilt
steken? Dan horen we het graag!
Kijk voor meer informatie op onze website en/of social media.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@loscachorros.nl toe aan uw adresboek.

