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Voorwoord
Een extra lange nieuwsbrief deze
keer. Er valt ook veel te melden, zoals
Alanya’s jaarlijkse bezoek aan Nederland, interviews met onze vorige voorzitter, Niels
en penningmeester
Louwris en zoals altijd een update uit
Peru en een artikel over de ervaringen
van een vrijwilligster.
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Succesvolle NRC
Charity Awards
wederom van start.
Stem op Los
Cachorros!
nrccharityawards.nl

Het bestuur is enorm blij dat Annelien
Ronda te kennen heeft gegeven dat
zij het werk als voorzitter kan combineren met haar baan. Louwris heeft
na 3 jaar hard werken zijn functie als
penningmeester overgedragen aan
Jacqueline Vermaat. Louwris heeft in
de afgelopen 3 jaar financieel alles
goed op de rit gekregen. Ook heeft hij
ervoor gezorgd dat het CBF keurmerk
voor Los Cachorros aangevraagd is.
Samen met Alanya heeft het bestuur
afscheid genomen van deze drijvende
kracht binnen het bestuur. We zijn
heel blij dat we in Jacqueline een geweldige opvolgster van Louwris hebben gevonden. Financieel zitten we
dit jaar krap. Het bestuur werkt heel
hard en zit vol goede initiatieven om
het mooie werk van Alanya en haar
team goed draaiende te kunnen houden halen.
Los Cachorros dingt dit jaar mee naar
de NRC Charity Awards. Vergeet vooral niet op ons te stemmen, we kunnen
hiermee een gratis advertentie verdienen in het NRC handelsblad. Naamsbekendheid is heel belangrijk en we
hopen daardoor op meer donateurs,
want deze hebben we zo hard nodig.

Indien u boeken
wilt
bestellen
via
internet,
dan kunt u dat
vanaf nu ook
doen bij www.
youbedo.com,
waar 10% van
de waarde van
uw
aankoop
naar een door u
zelf te kiezen
goed doel gaat.
Vergeet daarbij
Los
Cachorros
niet, want sinds kort staan wij vermeld
als goed doel op deze website.
Rudolf Das van PLOT ontwerpbureau
heeft, geheel belangeloos, prachtige
brochures ontworpen voor Los Cachorros.
Mocht u de schitterende foto’s, die
Masja
Stolk in Ayacucho heeft gemaakt, willen bewonderen dan kunt u
de tentoonstelling tot 25 augustus in de
Oranje Kerk te Amsterdam bezichtigen.
Aansluitend gaan ze naar de Nieuwe
Kerk in Groningen. De data van de tentoonstellingen kunt u op onze website
vinden. Het bestuur is op zoek naar
meer tentoonstellingsruimtes. Een verzoek hiervoor vindt u elders in deze
nieuwsbrief.
Tot slot nog een rectificatie: Het was
vrijwilligster IvoN en niet Ivo die in onze
vorige nieuwsbrief zo leuk over haar
ervaringen schreef. Onze oprechte excuses Ivon!
Willemien Steenks

Nieuws uit Ayacucho
Preventie
In juni heeft het Los Cachorros team
verschillende workshops gegeven aan
jongeren in diverse instellingen. Workshops over de gevolgen van het roken
en drugsgebruik(naar aanleiding van de

landelijke niet-rokersdag) en over assertiviteit, liefde en tederheid. Met wijkagenten en de jongeren samen is er een
workshop gehouden over “eigenwaarde”.
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Ook was er weer het jaarlijkse etentje met de leraren van de verschillende scholen waarop de LC kinderen zitten, met als doel achtergrondinformatie te
verstrekken over de LC kinderen. Het is heel belangrijk dat een leraar bij problemen contact opneemt
met LC. Doordat de ouders geen interesse tonen zijn
de leraren niet gewend om dan automatisch contact
met LC op te nemen.

vang) ingeschakeld om twee keer per week de
brownies met de jongens te maken. Deze worden
verkocht in ViaVia (hotel-restaurant in Ayacucho),
het is van groot belang dat dit door kan blijven
gaan.

Brownies maken

Sinds kort is er een forum (CREDNNA) opgericht dat
opkomt voor de rechten van kinderen en adolescenten. Los Cachorros participeert hier in, zoals vele
andere organisaties die werken met kinderen en
adolescenten. De kinderen van deze instellingen
kaarten problemen aan en krijgen de mogelijkheid
dit te bespreken met de autoriteiten. Tevens versterkt het de band tussen de verschillende instellingen.
Externe huiswerkbegeleiding heeft een klasje van
ongeveer 10 kinderen die drie middagen in de week
hun huiswerk komen maken. Onlangs is de lerares
op huisbezoek gegaan om bij de ouders te pijlen wat
zij hier van vinden. Alle ouders zijn zeer te spreken
over de begeleiding die wordt gegeven aan hun kinderen en de kinderen komen graag.

Nachtopvang
In juni hebben 17 jongens gebruik gemaakt van de
nachtopvang. Er is een workshop gegeven over gebitsverzorging en seksuele voorlichting. De jongens
zijn heel actief op seksueel gebied, de meesten hebben vervelende ervaringen opgedaan. Vandaar dat
het noodzakelijk is hier veel met hen over te praten
om ze te laten inzien dat ze er op een gezonde manier mee om moeten leren gaan.
Enkele jongens van de nachtopvang zijn ingeschreven in het klasje van Los Cachorros. Het kost hun
veel energie om de regelmaat er in te houden. Het
LC team was trots dat Sabas*, die veel lijm snuift,
van de 21 dagen 15 dagen naar school is gegaan.
Inmiddels is Sabas overgeplaatst naar een rehabilitatiecentrum in Lima.
Omdat er geen vrijwilligers meer zijn die de brownies maken met de jongens van de permanente opvang hebben we Saul (groepsbegeleider nachtopPagina 2

Permanente opvang
In de permanente opvang zijn op dit moment 6 jongens. Gilberto* en Alejandro* gaan ´s ochtends
naar het schooltje van Los Cachorros en ´s middags
volgen ze een vakopleiding voor houtbewerking.
Met name Gilberto doet het heel erg goed. Mooi om
te zien, te meer omdat hij hard heeft moeten werken om het straatverleden achter zich te laten. Hij
worstelde een hele lange tijd met lijmgebruik, maar
heeft dit helemaal aan de kant gezet. Deze opleiding doet hem goed. Hij komt met mooie resultaten
thuis zoals kapstokken en nachtkastjes.
Alejandro is een
jongen van 15
jaar
die
zeer
moeilijk is
momenteel. Hij is
thuis veel mishandeld, hij ziet
in alles een aanval en gebruikt
zijn
leiderschap
op een negatieve
manier. Het kost
de groepsbegeleiders moeite om
niet
over
zich
heen te laten lopen. Toch heeft
hij
wel
kleine
sprongen vooruit
gemaakt. Hij zit
in het klasje van
Los
Cachorros
omdat hij graag
wil leren schrijven. Hij schaamt zich dat hij al 15
jaar is en dit nog steeds niet kan.
Eduardo* is een jongen met moeilijk niet te plaatvervolg pagina 3
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sen gedrag. Hij kan niet goed mee komen in de
groep en hij heeft een afwijkend gedrag tegenover
vrouwen. Een van de LC teamleden is met hem
naar een neuropsycholoog geweest. Er werd geen
duidelijke diagnose gesteld. Er werd alleen gezegd
dat hij “slecht” geboren is. Dat komt nogal hard
over maar volgens de LC psycholoog betekent dit
dat het kind geen liefde heeft ervaren tijdens de
zwangerschap. Verder werd aangeraden hem
vooral niet teveel vertrouwen te geven, duidelijk
regels aan te geven en niet over je heen te laten
lopen en zonodig hem te straffen met de zweep.
Ongelooflijk!
De neuropsycholoog schreef een
medicijn voor waardoor Eduardo wat rustiger zou
worden. Een medicijn waar hij alleen maar afhankelijk van wordt. Er wordt naar mogelijkheden gekeken voor een second opinion.

Half juni zijn er drie meisjes bijgekomen via de
organisatie Día. De meiden zitten bij Día in de opvang vanwege seksueel misbruik. Alle drie hebben
ze moeite met leren en hebben ze een extra begeleiding nodig. De organisatie Día deelde mee dat
de meisje het prima naar hun zin hebben en dat
ze de lessen veel beter begrijpen. Een mooi compliment dus.
In totaal zijn er 13 kinderen ingeschreven in de
klas waarvan 8 jongens en 5 meisjes. 8 leerlingen
volgen de lessen dagelijks de overige kinderen
hebben nog moeite om dagelijks te komen
Terugplaatsing in het gezin of in de maatschappij
Edgar* is vanuit de permanente opvang weer
thuis geplaatst. Het koste Edgar veel moeite om
bij Los Cachorros te blijven. Hij wilde zo graag
naar huis. Zijn gedrag ging achteruit en hij wilde
niet meer aan de verschillende activiteiten van Los
Cachorros meedoen. Na veel gesprekken heeft het
team besloten hem de kans te geven om het thuis
weer te proberen. Eind mei klopte hij weer bij LC
aan. Hij zag in dat de situatie waarin zijn familie
verkeerd verre van goed voor hem is. Hij lijkt tot
inzicht te zijn gekomen dat hij er nog niet klaar
voor is.
Alanya Santa Cruz
*i.v.m. de privacy van de kinderen, zijn de namen veranderd. De kinderen op de foto’s corresponderen niet met de
kinderen genoemd in het artikel

Alanya in Nederland
Psycholoog aan het werk

Johny* is de Benjamin van het huis, ook hij is
enorm vooruit gegaan. Vorig schooljaar heeft hij in
het klasje van Los Cachorros gezeten, nu gaat hij
naar een reguliere school in de stad. En dat gaat
redelijk. Johny woonde voorheen bij zijn oma die
geen enkel gezag over hem had, waardoor hij op
straat belandde. Hij is vaak wel de pineut in huis
en wordt door de andere jongens gepest, maar dat
lokt hij dan zelf uit. Hij weet zich staande te houden in de groep en hunkert naar liefde en aandacht.
Fernando* is een intelligent jochie die uit de jungle komt. Het LC team heeft contact met de ouders, maar die doen geen enkele moeite om contact op te nemen met Fernando. Hij wordt mishandeld door zijn vader en is hij niet van plan terug te
gaan. Omdat zijn familie ver van Ayacucho woont
is het moeilijk wat te ondernemen. Voorlopig blijft
hij dus in Los Cachorros.

De maanden april en mei stonden in het teken van
het bezoek van Alanya aan Nederland. Hieronder
volgt een kort overzicht
Bezoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Samen met bestuurslid Maaike de Reuver bracht
Alanya een bezoek aan CIS, Centrum voor Internationale Samenwerking, dit bevordert internationale ontwikkelingssamenwerking tussen organisaties in oa. Latijs Amerika. Een mogelijke samenwerking tussen de VU en LC werd besproken. Studenten die op zoek zijn naar maatschappelijke stages kunnen in
Vrijwilligster aan het werk

Klasje Los Cachorros
Vanaf april heeft Los Cachorros een lerares (Maria)
van de staat aangewezen gekregen. María begint
langzamerhand haar draai te vinden. Ze is niet
gewend om met leerlingen die leerproblemen en
moeilijk gedrag vertonen te werken. Maar gelukkig
heeft Lilia die kennis wel daarom is het ook belangrijk dat zij er bij blijft.
Pagina 3
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Oproep!

contact gebracht worden met LC.
Bezoek aan LC België
Sinds enkele maanden verzorgt ex Peru vrijwilligster
Karolien Schepens de coördinatie van de Belgische
giften. Karolien is gemotiveerd om meer acties op
touw te zetten. Alanya en 2 bestuursleden uit Nederland, o.a. Inge Thijssen, hebben samen met de Belgische vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken om
mooie plannen te maken, zodat er hopelijk meer
donaties binnen komen.
Libre Foundation
Alle managers en directeuren willen bij tijd en wijle
getraind worden en zo vergaat het Alanya ook.
De Libre Foundation is bereid dit te doen. Deze foundation geeft trainingen aan bedrijven in Nederland
door onbezoldigde professionele trainers. De Libre
Foundation verdient hiermee zijn eigen geld waarmee ze trainingen aanbieden aan kleinschalige
NGO’s in ontwikkelingslanden. Alanya heeft samen
met een bestuurslid een gesprek met deze foundation gehad en overeengekomen dat de training in oktober plaats zal vinden. Deze is dus geheel gratis!

TENTOONSTELLINGSRUIMTE GEZOCHT
Masja Stolk heeft prachtige, professionele foto’s
gemaakt die het straatleven van de kinderen in
Ayacucho haarscherp in beeld brengt. Onlangs
heeft Masja onder grote belangstelling een fototentoonstelling in de Oranjekerk in Amsterdam
Zuid geopend. Los Cachorros wil de foto’s graag
met meerdere geïnteresseerden delen en is op
zoek naar tentoonstellingsruimtes waar de foto’s
tentoongesteld kunnen worden. Indien u een
mooie locatie weet, neemt u dan contact op met
paulnedermeijer@loscachorros.nl of via de telefoon 06-41602482.

Donateursdag
Jaarlijks verzorgt het bestuur een donateursdag in
hotel Mitland in Utrecht, waar geïnteresseerden bijgepraat worden over de ontwikkelingen in Peru en
Nederland. Ook dit jaar was het weer een succes.
Met veel dank aan hotel Mitland, voor de voortreffelijke gratis verzorging.
Bezoek Nieuwerkerk Groningen
Alanya heeft een dag voor haar vertrek nog een bezoek gebracht en de Nieuwe Kerk in Groningen. Deze kerk houdt al verscheidene jaren inzamelingsacties voor de stichting. Alanya was na het geven van
haar PowerPoint presentatie onder de indruk van de
enorme betrokkenheid.
De fototentoonstelling van Masja is daar vanaf eind
augustus te bewonderen.
Paul Nedermeijer
Lijm snuiven

Interview Niels
Waarom weg bij Los Cachorros? Had je het gezien?
Alles gedaan?

dat ik na 3,5 jaar het stokje overgeef.
Wat ga je nu doen?

Ik heb de afgelopen 3,5 jaar met heel veel plezier
een bijdrage geleverd aan Los Cachorros, eerst als
bestuurslid fondsenwerving en later als voorzitter
van het bestuur. Ik zie het als belangrijkste taak van
het bestuur om voldoende steun te verwerven in
Nederland zodat Alanya haar werk in Peru voor de
straatkinderen kan doen. Het geeft veel voldoening
dat de steun voor het werk van Los Cachorros de
afgelopen jaren gegroeid is. Maar daarmee groeide
ook de tijd en energie die het bestuurswerk vergde.
Dat viel niet altijd goed te combineren met andere
activiteiten, waaronder een drukke baan. Vandaar
Pagina 4

De tijd die ik nu over hou ga ik in eerste instantie
steken in het opknappen van mijn oude Mercedes,
zodat ik daar weer een zomer in kan rijden! En verder blijf ik uiteraard een betrokken donateur van
Los Cachorros.
Terugkijkend, waar ben je het meest trots op?
Ik ben er vooral trots op dat het gelukt is om de
stichting financieel en organisatorisch te laten
groeien. Hierdoor kunnen er meer straatkinderen
vervolg pagina 5
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door Los Cachorros geholpen worden.
Dat vind ik een heel mooi resultaat!
Annelien Ronda volgt je op, wat wil je
haar meegeven?

Veel dank aan hotel
Mitland , Utrecht, voor
de gastvrijheid tijdens
de donateursdag en
alle
bestuursvergaderingen
het hele jaar door.

Ik wil haar heel veel meegeven. Maar
als ik moet kiezen dan wordt het:
“zonder wrijving geen glans”. Een bestuur bestaande uit uiteenlopende,
professionele individuen is niet altijd
gemakkelijk op één lijn te krijgen. Dat
kan leiden tot interessante maar soms
ook pittige discussies. Ik zou iedereen
willen adviseren die discussie niet uit
de weg te gaan, want een goede discussie leidt vaak tot een prachtig resultaat.
Wat is de grootste uitdaging voor het
bestuur?

Los Cachorros staat er op dit moment
gezond voor, maar de grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat de
steun voor Los Cachorros ook de komende jaren behouden blijft. Economisch zit het tij niet mee, dus daar
ligt een flinke klus.
Heb je nog een boodschap voor Alanya, haar toegewijde staf en de kinderen?
Het echte werk voor de straatkinderen
gebeurt in de straten in Ayacucho. Ik
heb heel veel waardering voor de inzet en toewijding van Alanya en haar
staf. Zij zetten zich dagelijks in om
deze kinderen een betere toekomst te
bieden. Ik wil Alanya en haar staf
daar ook in de toekomst heel veel
succes voor toewensen.

Afscheid Louwris
“Waarom blijf je niet wat langer actief
voor Los Cachorros?”
Louwris Kroon was penningmeester bij
Stichting Los Cachorros. In april nam
hij afscheid. Paul legde hem bij zijn
afscheid een viertal steekwoorden
voor.
Afscheid. Ik kreeg geregeld de vraag
van mijn medebestuursleden voorgeschoteld “waarom blijf je niet langer
actief voor Los Cachorros”? Het is natuurlijk prettig als men je niet graag
ziet vertrekken, maar er is een tijd
van komen en een tijd van gaan. Bovendien heb ik drie jaar geleden aangegeven dat ik mij voor maximaal drie
jaar wil verbinden aan deze mooie
stichting. Die termijn zit erop. Ik word
dit jaar zeventig en ook om die reden
wil ik het aantal verplichtingen afbouwen. Naast mijn werkzaamheden voor
Los Cachorros ben ik ook betrokken
als arbiter bij de Raad van Arbitrage
voor de Bouw. Ik wil me hier nog twee
jaar voor inzetten. Verder richt ik mij
de komende tijd op mijn huis en het
tuinieren, daarnaast pas ik graag op
mijn kleinzoons en hoop ik wat vaker
op de golfbaan te zijn.
Onvergetelijk. Totdat ik deze vrijwilligersfunctie aanvaarde, had ik nog
nooit de rol van penningmeester op
mij genomen. Een compleet nieuwe
ervaring. Zélf een financiële administratie voeren, betrokken zijn bij ontPagina 5

wikkelingswerk en de opvang van
straatkinderen, fondsenwerving, het
werken met een bestuur van vrijwilligers, het waren nieuwe ervaringen en
het was ook zeker een uitdaging om
daar de weg in te vinden. Echt onvergetelijk was natuurlijk het bezoek aan
Los Cachorros in Ayacucho en in samenhang daarmee de indrukwekkende reis die ik samen met de adoptievader van Alanya door het Andesgebergte heb gemaakt.
Trots. Ik kijk met voldoening terug op
mijn werk voor Los Cachorros. De financiële administratie en de daarbij
behorende procedures zijn in de afgelopen drie jaar op orde gebracht. Dat
was vooral het eerste jaar erg veel
werk. Voor Alanya ben ik op financieel
gebied regelmatig streng geweest,
maar ook de financiële afstemming
met Los Cachorros in Ayacucho is nu
op orde. Nu ik afscheid neem kan ik
met trots melden dat Los Cachorros
beschikt over een beoordelingsverklaring van een accountant over de jaarrekening 2011 waarmee het CBF Certificaat voor Kleine Goede Doelen kan
worden aangevraagd.
Toekomst. Ik draag vol vertrouwen
het stokje over aan mijn opvolger Jacqueline Vermaat. Ik wens haar, mijn
medebestuursleden en Alanya en haar
staf het allerbeste toe.
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Anekdote van vrijwilligster Annemieke van den Brink
Op dit moment ben ik de mentor van een nieuwe
jongen, Fernando*. Het is een jongen van 11 jaar
die weggelopen is en in Ayacucho terecht kwam.
Inmiddels woont Fernando bij Los Cachorros. Het
is een jongen waar je aan kan zien dat hij netjes is
opgevoed. Helaas laat hij zich erg beïnvloeden
door het slechte gedrag van andere jongens in
huis. Om er voor te zorgen dat hij het slechte gedrag niet kopieert wilde ik hem belonen door hem
mee te nemen naar de dierentuin. Hij wilde graag
samen met zijn vriend, Jesus*, uit het huis. Ze
vonden het heel spannend om naar de dierentuin
te gaan. “Profesora, hoe gaan we er heen? Met de
taxi? Mogen we dan met een moderne taxi?” “Ja
natuurlijk, zoek er maar 1 uit”. Alleen dat al was
bijna voldoende voor de jongens. Het bezoek aan
de dierentuin was ook echt een succes. Fernando
rende in zijn enthousiasme overal naar toe. Jesus
wilde super graag mijn camera gebruiken en overal foto’s van maken. Zo heerlijk om te zien dat de
jongens dan ook gewoon echt jongens kunnen
zijn!
Mijn Spaans wordt natuurlijk steeds beter en ik
maak steeds minder fouten. In huis is ook een
jongen van 16 genaamd Jose*. Hij praat onduidelijk en het was in het begin voor mij best lastig om
hem goed te begrijpen. Nu hij door heeft dat ik
het Spaans steeds beter begrijp is hij ook een stuk
opener. Hij vertrouwt mij persoonlijke dingen toe
waar hij twijfels over heeft of waar hij mee zit.

volhoudt hij het uiteindelijk door heeft hoe de vork
in de steel zit.
Tijdens de vakantie van een educador , hebben
Ivon en ik samen diensten gedraaid. Het was heel
mooi om te zien wat dit bij de jongens te weeg
bracht. We werden gelijk met meer respect behandeld. Normaal gesproken ben je toch de vrijwilliger
waar ze alles tegen zeggen, niet alleen in hun goede maar ook in hun vervelende momenten. Dan kan
je nogal eens wat je over je heen krijgen. Bij het
maken van het ontbijt kwam Jesus erachter dat wij
samen dienst hadden. “Profesora je moet 4 scheppen haver in de melk doen en maar voor 3 Sol
brood kopen hoor”. Een andere jongen ging uit
zichzelf een extra huishoudelijke taak doen om ons
een beetje te helpen. “Nee profesora laat maar dat
doe ik wel”. Supermooi!
Ook hebben Ivon en ik de psychologie weer een
beetje opgepakt, want dat was door omstandigheden naar de achtergrond geschoven. Helaas is het
er nog niet van gekomen om de diagnoses te stellen, maar we zijn nu wel bezig om het GGGGschema in te leiden bij de educadores. De educadores kunnen op deze manier psychologisch onderbouwd communiceren met de kinderen om een positieve verandering bij deze kinderen teweeg te
brengen. Heel leuk om te zien dat de educadores
dan naar je luisteren en echt willen begrijpen wat je
aan het vertellen bent. We zijn nu bezig met rollenspellen zodat ze kunnen leren om het toe te passen.

Een andere jongen, Dave*, waar ik eerst de mentor van was, vertelde mij altijd dat alle vrijwilligers
zijn chica (vriendinnetje) waren. Marit, Florentine,
Anne, Ivon en ik hebben allemaal steeds ons best
gedaan om uit te leggen dat wij niet zijn chica
zijn, maar zijn profesora en dat we ook nooit zijn
chica zullen worden. Na 6 maanden is het kwartje
gevallen. “Jij bent mijn profesora toch? Niet mijn
chica?” “Ja dat klopt inderdaad Dave, heel goed!”
“Je kunt pas seks hebben met iemand als je een
relatie hebt toch?” “Ja inderdaad Dave, heel
goed!” Zo zie je maar weer dat als je maar stug

Annemieke met Fernando

Nuttige informatie
Stichting Los Cachorros

info@loscachorros.nl

Postbus 545

www.loscachorros.nl

3500 AM Utrecht

bankrekning:4596521

( +31 (0)595 769014)

t.n.v. Stichting Los
Cachorros Bilthoven
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