Nieuwsbrief april 2009
Voorwoord van Alanya

Grote actie: doneer je rommel!

Lieve mensen,

Vanwege de financiële crisis zijn veel
ontwikkelingsorganisaties bang voor een afname van
het aantal donateurs. Hoewel Stichting Los Cachorros
vertrouwt op haar trouwe donateurs, willen we mensen
een kans geven ook op een andere manier te helpen.
Daarom: doneer je rommel!
Met uw oude bank of trui kunt u de kinderen in
Ayacucho steunen. Het concept is simpel:
Verkoop uw spullen en stort de opbrengst op Giro
4596521 tnv Stichting Los Cachorros!

Ayacucho maakt zich klaar voor de heilige week
“Semana Santa”. De stad staat hier bekend om en veel
mensen van buiten Ayacucho en Peru komen hier naar
toe om dit bijzondere feest mee te maken.
Los Cachorros timmert ondertussen hard aan de weg.
2009 is ons jaar! In het weekend van 2-3 mei gaan we
over naar ons nieuwe huis. Dan zullen we nog meer
kinderen kunnen helpen. Uiteraard kijken we allemaal
uit naar dit spannende moment en zijn we druk bezig
met de voorbereidingen hiervoor!
Over een paar weken zal ik weer voet op Nederlandse
bodem zetten voor mijn jaarlijkse bezoek. Uiteraard zal
ik ook dit jaar een presentatie houden voor alle
geïnteresseerden van Los Cachorros! Deze vindt
plaats op zondag 3 mei, in Utrecht. Daarnaast ga ik
ook meehelpen met de ‘doneer-je-rommel’ actie op
Koninginnedag. Lees in het artikel hiernaast wat deze
originele actie precies inhoudt.
Ik hoop u allen op 3 mei te zien in Utrecht tijdens de
presentatie! U kunt zich nog tot 19 april aanmelden
door een mail te sturen naar info@loscachorros.nl
Liefs,
Alanya
Oprichtster Los Cachorros

Hoe kunt u helpen?
• Heeft u rommel die wij voor u kunnen verkopen op
Koninginnedag? Breng deze naar onze coördinator
Lieselotte Dirks! Grote meubels lukt niet; ze moeten in
een bakfiets passen.
• Verkoop met Koninginnedag in uw eigen woonplaats
uw oude spullen en doneer de opbrengst aan Los
Cachorros.
• U kunt natuurlijk ook het hele jaar door uw oude
meubilair en dergelijke via Marktplaats.nl verkopen en
de opbrengst aan Los Cachorros doneren.
Oprichtster Alanya Santa Cruz zet zelf ook haar beste
beentje voor! Op Koninginnedag zal zij, met hulp van
het team in Nederland, op de Vrijmarkt van Utrecht
spullen en lekkers verkopen voor de kinderen van
Ayacucho. Kent u mensen die in de binnenstad van
Utrecht wonen, dan houden we ons zeker aanbevolen
voor een goede plek. Namens de kinderen van Los
Cachorros: alvast bedankt!
Voor meer informatie over de actie, zie de website
www.doneerjerommel.nl of neem contact op met
onze coördinator, Lieselotte Dirks. Tel: 06-28529168.
Email: lieselottedirks@loscachorros.nl.
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Een stap naar professionalisering in
Nederland:
Los Cachorros kent een part time vaste
medewerker.
Vanaf de start tot op heden functioneert Stichting Los
Cachorros in Nederland op basis van een vrijwillig
bestuur. Betrokken mensen die naast hun drukke baan
of studie zorg dragen voor het financiële overzicht, het
opstellen van jaarplannen en verslagen, het werven en
coördineren van vrijwilligers en binnen hun netwerk Los
Cachorros onder de aandacht brengen.
In Peru groeide de nachtopvang uit naar een
24uursopvang met een integraal zorgaanbod voor de
straatkinderen. Dit jaar zullen de kinderen verhuizen
naar een groter huis, zal een extra nachtopvang gestart
worden en worden plannen gesmeed om begeleid
kamer wonen te organiseren. Met de plannen in Peru,
groeide ook het werk in Nederland. Om de
duurzaamheid van het project in Peru te kunnen
garanderen, kent Los Cachorros nu een vaste
medewerker voor twee dagen per week.

Even voorstellen:
Lieselotte Dirks werkte in 2006 zes maanden als
vrijwilligster in het opvanghuis in Ayacucho. Eenmaal
terug in Nederland sloot zij zich aan bij het bestuur en
coördineerde de vrijwilligers van de talenschool. Om
zich verder te specialiseren op het gebied van Latijns
Amerika en de straatkinderen in het bijzonder, startte
zij de master Latijns Amerika Studies in Amsterdam.
Mei 2008 keerde ze terug naar Peru, om acht maanden
onderzoek te doen naar de hulpverlening aan
straatkinderen in de hoofstad Lima. In die tijd bezocht
ze ook Ayacucho meermaals.
Lieselotte: “Het project is in volle ontwikkeling en het is
duidelijk te zien dat veel kinderen door het team van
Los Cachorros hun zelfvertrouwen terugwinnen en het
straatleven gedag willen zeggen.
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Er wordt door de Peruaanse gemeenschap nog vaak
neergekeken op straatkinderen, bij Los Cachorros
vinden ze de liefde en begeleiding die nodig zijn om ze
tot zelfstandige jonge mensen te laten opgroeien.
Omdat we als organisatie groeien maar nog altijd
afhankelijk zijn van donaties, is het van groots belang
de stichting in Nederland en ook België verder te
verstevigen en een meer solide financiële basis te
bewerkstelligen. Vol overtuiging, maar met een
professionele inslag zal ik mij dit jaar inzetten om Los
Cachorros in Nederland op de kaart te zetten. Alles op
alles om de kinderen van Ayacucho een mooiere
toekomst te kunnen bieden”.
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Handwerken

Ervaring van vrijwilligster Elske

We zijn zeer blij met de samenwerking met een oudbewoner van Los Cachorros. Carlos Najarro, 17 jaar,
een oude bekende, die lange tijd op straat heeft
geleefd en perioden in Los Cachorros heeft gewoond,
geeft momenteel 3 keer per week les aan de kinderen
van Los Cachorros in handwerk. De kinderen kijken
tegen hem op en luisteren naar hem, want ze kennen
hem van de straat, waar hij respect heeft
afgedwongen. Carlos, op zijn beurt, vindt het prachtig
om dit keer de leraar te zijn en zijn kennis en ervaring
te kunnen overbrengen aan de jongeren. Je ziet hem
glunderen en af en toe als een oudere broer naar hen
kijken met een blik van: “Daar ben ik al geweest, ik ken
het”. Een uniek verhaal: Een oud-jongen van de straat,
die nu les geeft aan de jongere kinderen van Los
Cachorros, die de straat de rug proberen toe te keren,
maar af en toe nog terug vallen in hun oude leven. Een
win-win situatie: De jongens kijken op naar hun oudere
‘maatje’ van de straat. Met het voorbeeld dat Carlos
stelt, geeft hij het signaal af dat het wel degelijk
mogelijk is om de straat gedag te zeggen en voor
Carlos is dit een boost voor zijn zelfvertrouwen, hij is
nu de leraar en hij is een positief voorbeeld voor de
rest!

Beslissingen zijn slechts het begin van iets.
Wanneer iemand een beslissing neemt, duikt hij in feite
in een sterke stroming die hem meevoert naar een plek
waar hij nooit van had durven dromen toen hij de
beslissing nam.
-Paulo CoelhoIk ben inmiddels alweer ruim vijf maanden in Peru. Het
is een cliché, maar wat vliegt de tijd. Ik zie het gelukkig
als een goed teken! Nog twee maanden kan ik
genieten van het Ayacuchaanse leven. Nog twee
maanden jugos drinken op de straathoek of overal een
mototaxi pakken die je naar je plek van bestemming
brengt. En dat voor nog geen 0.25 eurocent. Naar de
Artesaniamarkt, de groente- en fruitmarkt, even
lunchen in San Cristobal, een cuba libre drinken in de
stamkroeg Magia Negra. Wat ben ik al gewend geraakt
aan die dagelijkse dingen. En wat zal ik die gaan
missen als ik straks mijn afscheid heb gehad.
Maar gelukkig mag ik nog twee maanden genieten.
Genieten van de kinderen, genieten van mijn collega´s
en medevrijwilligers en van de cultuur. En daarna
begint mijn volgende avontuur. Het is inmiddels zeker
dat mijn familie en 4 vrienden deze kant op komen om
samen met mij dat reisavontuur te delen. Hoe bijzonder
is dat!
We hebben net het jaarlijkse carnaval achter de rug.
Na ruim 4 weken kunnen alle mensen en in het
bijzonder gringa´s weer veilig over straat lopen zonder
setje reservekleding in hun tas. Het waterballonnen
gooien is weer voorbij. Wat een rust!
Samen met de kinderen en vrienden hebben we
genoten van de optochten, kleurrijke stoeten,
dansende mensen, muziek en zang. Het was bijzonder
om mee te maken.
Daarnaast zijn we in Los Cachorros met de kinderen
druk bezig geweest om chocolaatjes en bonbons te
maken. Deze hebben we in het plaatselijke
winkelcentrum Via7 verkocht rond Valentijnsdag.
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De kinderen hebben allemaal hard meegeholpen en zo
wat geld verdiend. Er is tijdens carnaval een grote
patatbakactie gehouden om geld te verdienen voor
zowel Los Cachorros als collega-organisatie Mama
Alice. Gezamenlijk hebben we rond de 200 kilo
aardappelen geschild!
Sinds deze week is de grote vakantie afgelopen en zijn
de scholen weer begonnen. Het ritme in Los Cachorros
is weer wat strikter. De kinderen moeten vroeger
opstaan en hebben weer meer huiswerkbegeleiding.
Dat is wel even wennen voor ze, maar geeft ook meer
structuur.
Ik ben inmiddels de ´oudste´vrijwilliger in huis. Ineke is
er sinds januari en Eline is in februari aangekomen. Ik
merk nog steeds dat mijn Spaans verbeterd en ik echt
gesprekken kan voeren met zowel collega´s als de
kinderen. Gister had ik deels alleen dienst en de
kinderen luisteren zowaar ook naar ´die gringavoluntaria´. Dat voelt goed en maakt dat ik veel meer
voldoening uit het werk haal dan de eerste maanden.
Ze komen met geheimpjes bij je en weten wat ze aan
je hebben, waar je grenzen liggen. Ook met mijn
collega´s heb ik erg veel lol. Zonet is nog de
psychologe Gloria geweest om mee te dineren. En dan
praat je de gehele avond in het Spaans. Wie had dat 5
maanden geleden gedacht?!

Voortgang nieuwe huis
De verbouwing van het nieuwe pand verloopt zeer
voorspoedig. Eind januari is de eerste hand gelegd aan
het gebouw en het ziet er naar uit dat we begin mei
kunnen verhuizen! De nachtopvang en permanente
opvang zullen gescheiden functioneren in hetzelfde
gebouw. Er is een apart gedeelte voor het kantoor.
Het grove werk is gedaan, nu volgt het afwerken:
pleisteren, schilderen, vloeren leggen en betegelen.
Het sanitair is kleurrijk en ook de muren krijgen een
vrolijke tint. Vanuit het dakterras is er zicht op
Ayacucho en de bergen. In vergelijking met het huidige
huis is er een oase aan ruimte voor de kinderen, wat
hun humeur zeker ten goede zal komen. Het wordt een
prachtig huis, waar veel kinderen met plezier zullen
verblijven. Los Cachorros gaat een mooie toekomst
tegemoet!

Vrijwilligers gezocht!
Voor zowel het opvanghuis als voor de talenschool is
Los Cachorros op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die het team in Ayacucho willen ondersteunen. Heb jij
een sociale achtergrond en wil je werken met
straatkinderen? Of spreek je vloeiend Engels en heb je
affiniteit met lesgeven?

Over Los Cachorros
Stichting Los Cachorros biedt hulp aan kansarme straatkinderen in

Meld je dan aan via onze website
www.loscachorros.nl of via de website van onze
talenschool www.ciloscachorros.org en beleef het
avontuur van je leven!

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.
Stichting Los Cachorros, info@loscachorros.nl
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