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Beste Lezer,

Wilt u oprichtster en projectleidster
Alanya ontmoeten? Op 18 mei bent u van
harte welkom op onze open middag in
Utrecht!

Goed nieuws! Een nieuwe mijlpaal is bereikt: de koop van een nieuw pand. Los Cachorros
kan uitbreiden, waardoor meer straatkinderen hulp krijgen. In deze nieuwsbrief zult u
lezen over het nieuwe huis.
Behalve de verhuizing zullen de komende maanden in het teken staan van feestelijke
activiteiten. Opvanghuis Los Cachorros bestaat namelijk vijf jaar! Een jubileum dat
gevierd wordt in Peru, maar ook in Nederland. Oprichtster en projectleidster Alanya zal
van 21 april tot 20 mei in ons land zijn. Als u het leuk vindt om Alanya en de vrijwilligers
van Los Cachorros te ontmoeten, dan bent u van harte welkom op onze open middag.
Tijdens deze middag zal Alanya een presentatie geven over het project en de stand van
zaken. Op zondag 18 mei zal vanaf 14.00 uur de koffie klaar staan in Huize Don Bosco in
Utrecht, Abel Tasmanstraat 88b. Wanneer u wilt komen, ontvangen we graag een
bericht vóór 7 mei via info@loscachorros.nl.
Vriendelijke groeten,
Stichting Los Cachorros

Los Cachorros vijf jaar!
Op 29 mei 2008 bestaat het opvanghuis Los Cachorros vijf jaar. Het team in Peru is op
dit moment allerlei plannen aan het maken om dit feest groots aan te pakken. Met dank
aan vrijwilligster Kristina, die zich hard heeft ingezet voor het lustrumfeest.

Lustrum-activiteiten in Peru:
 29 mei een barbeque met het team en de kinderen.
 31 mei een presentatie voor alle instellingen en ouders van de kinderen, stuk
theater, een lied van de kinderen, een lied van het team, film gemaakt door
kinderen.
 1 juni Vlaamse kermis voor alle ex-bezoekers, spelletjes met livebandje.
 6-8 juni pisco, ica, islas ballestas.
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Een nieuw onderkomen

Een maaltijd voor iedereen

Huize Cachorros bestaat vijf jaar. Het kan niet beter gevierd worden dan met de
verhuizing naar een nieuw pand. Dankzij het vertrouwen in onze stichting en onze
werkwijze heeft een groot fonds uit Nederland het mogelijk gemaakt om de komende
jaren zonder huurlasten gebruik te maken van een groot gebouw. In dit nieuwe huis kan
een scheiding tussen dag- en nachtopvang gerealiseerd worden. De nachtopvang wordt
een plek waar straatkinderen ’s avonds om 18.00 uur binnen kunnen voor een maaltijd,
een douche, een bed en wat aandacht. Dit zijn kinderen die gewend zijn aan het
straatleven, die verslaafd zijn aan de vrijheid van de straat en soms niet zonder de lijm
kunnen. Deze kinderen hebben een instabiel leven en komen meestal maar voor een paar
dagen. Het doel is om de kinderen te motiveren hun leven te veranderen en te kiezen
voor een meer stabiel leven met school en werk. Wanneer kinderen deze stap willen
maken, kunnen ze in het nieuwe huis een plek krijgen in de andere groep. Dit is een
groep voor 24-uursopvang, waar kinderen een vaste woonplek kunnen krijgen. Kinderen
in deze groep gaan naar school of volgen een beroepsopleiding.
Het is geweldig dat de stichting deze stap vooruit heeft kunnen maken. De hulp aan
straatkinderen verbetert op deze manier en bovendien kunnen er meer kinderen
terecht!

Carnaval in Peru…(Met tekst van vrijwilligster Tine Deschacht)

Het nieuwe huis

Carnaval

In Nederland is Carnaval alweer weggezakt in ons geheugen. Aan een deel van Nederland
is dit feest zelfs ongemerkt voorbijgegaan. In Peru is dat wel anders. In januari en
februari lag Ayacucho plat door het feestgedruis van Carnaval. De officiële start werd
ingeluid met een stoet van 160 organisaties, waarvan alle mannen en vrouwen in
traditionele kledij door de straten dansten, opgezweept door hun band, die speciaal voor
deze gelegenheid wordt ingehuurd. Met carnaval, en de weken daarvoor, ben je in
Ayacucho niet veilig, want dan wordt iedereen belaagd met waterballonnen, schuim en
modder. Rustig op straat lopen is er niet bij. Voor de kinderen is het één groot feest en
de waterballonnen worden bijna dagelijks gevuld. In het bijzonder voor de Nederlandse/
Vlaamse vrijwilligsters in Peru, zijn de straten van Ayacucho gevaarlijk terrein. Tine,
een van deze meiden, heeft uit voorzorg een eigen watergeweer aangeschaft:
“Elke voorbijganger -wrong place, wrong time- is het mikpunt. Maar natuurlijk vooral die
voorbijgangers met die bleke huid, en als het dan nog vrouwen zijn is het hek helemaal
van de dam. Soms blijft het echter niet bij water. Dan wordt er modder, vissenolie, verf
of zelfs motorolie gebruikt om naar elkaar te gooien. Als ik naar het centrum moet zit ik
heel de tijd als een gek alle daken af te speuren of er geen jongens staan met emmers
of waterballonen. Het zijn namelijk ook de jongens die het op de meisjes gemunt hebben
en omgekeerd. Je kunt je dus ook niet echt meer rustig op straat begeven. Het brengt
natuurlijk ook wel sfeer in de stad, en dat is best ook wel leuk. De kinderen vinden het
alvast geweldig en staan te trappelen om elke dag zo'n gevecht te houden!”
Op dit moment zijn er vier westerse vrijwilligsters aan de slag. Naast Tine is Margot
ook alweer vier maanden in Ayacucho. Zij houdt zich bezig met kunstzinnige therapie.
Het doel van deze creatieve activiteiten is om het voorstellingsvermogen en de fantasie
van de kinderen te stimuleren. Met tekenen en schilderen zijn de kinderen snel geneigd
te kopiëren en laten ze hun eigen verbeelding niet spreken. Stukje bij beetje probeert
Margot de kinderen kennis te laten maken met hun eigen creativiteit.
En de afgelopen maand hebben we vrijwilligsters Jette en Inge mogen verwelkomen.
Jette zal tot half juli blijven en Inge heeft haar familie en vrienden in Holland voor een
jaar gedag gezegd. Via www.loscachorros.nl kunt u de weblogs van alle enthousiaste
meiden vinden.

Nieuwsbrief april 2008

2/3

Nederlandse leerlingen in actie!
Komende maanden zal er weer een school in actie gaan voor Los Cachorros. Kinderen van
basisschool De Grote Reis in Rhoon zullen een sponsorloop en Peru-markt gaan houden.
Een project waarbij Nederlandse kinderen kennis maken met een andere cultuur en
leren wat ontwikkelingssamenwerking kan betekenen. Tegelijkertijd zullen ze beseffen
hoe goed het leven hier in vergelijking met Peru is voor kinderen.

Alanya in Nederland
Kinderen op straat

Eén keer per jaar komt oprichtster en projectleidster Alanya naar Nederland.
Uiteraard om familie en vrienden te kunnen bezoeken, maar ook om het werk van Los
Cachorros te promoten. Behalve de eerder genoemde open middag, zal zij haar gezicht
laten zien op een aantal scholen en bij kerken en verenigingen. Wanneer u
geïnteresseerd bent in een lezing of bezoek van Alanya, neem contact op via
info@loscachorros.nl.

Sponsorloop tijdens de City-Pier-City Den Haag

Het hardloopteam

Op zondag 15 maart was het zover: 16 hardlopers van Haagatletiek liepen de City-PierCity loop voor het goede doel. De halve marathon dwars door Den Haag liepen ze niet
alleen voor zichzelf, maar ook voor de stichting Los Cachorros. Zij werden onder andere
gesponsord door Buitenhuis Advies (www.buitenhuisadvies.nl) en Kaatje aan de Rein
(www.kaatje.com).
Twee vriendinnen van projectleidster Karin Baas zijn de organisatoren van deze
sponsorloop. Om sponsors te vinden zijn zij, gewapend met zelfgebakken cake en
koekjes én Zuid-Amerikaanse koffie, langs de winkels in de Reinkenstraat in Den Haag
gegaan. Een groot aantal winkeliers waardeerde de ludieke actie en gaf graag een
bijdrage.
In totaal is er een bedrag van ruim 700 euro opgehaald, dat geheel ten goede zal komen
aan Los Cachorros. Via deze weg willen wij graag alle deelnemers en sponsoren bedanken
voor hun bijdrage!

Vrijwilliger (m/v) gezocht voor Fondsenwerving
Los Cachorros zoekt een enthousiaste en ervaren vrijwilliger fondsenwerving, Heb je
ervaring met fondsenwerving, een goed netwerk en heb je goede ideeën en voldoende
tijd (min. 8 u. p/w), dan verwelkomen we je heel graag bij ons team. Neem contact op
met Titia Fernig: titiafernig@loscachorros.nl, tel 06 29 00 46 41.

Stichting Los Cachorros
Stichting Los Cachorros
Postbus 545
3500 AM Utrecht
Giro: 4596521
info@loscachorros.nl
www.loscachorros.nl

Stichting Los Cachorros biedt hulp aan kansarme straatkinderen in Peru. Het gaat
hierbij om kinderen tussen de zes en zestien jaar, die om diverse redenen de nacht op
de straat doorbrengen. In de stad Ayacucho heeft Los Cachorros een opvanghuis waar
straatkinderen terecht kunnen voor bad, brood, bed en begeleiding. Alles op alles om
straatkinderen een betere toekomst te bieden.
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