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Alanya in Nederland
Ik kijk er altijd erg naar uit om jaarlijks naar Nederland te
gaan. Dan zie ik mijn familie en vrienden weer en kan ik
onze stichting extra onder de aandacht brengen. Het is
altijd een hele onderneming om te reizen met mijn twee
kinderen maar zeker de moeite waard!
Dit jaar heb ik ons werk gepresenteerd bijTransfer
Solutions in Leerdam, bij de kerkgemeenschap van
Wolfheze en voor de donateurs en geïnteresseerden van
Los Cachorros in Utrecht. De middag bij Transfer
Solutions was heel interesant; naast mij gaven er ook nog
andere organisaties presentaties, waaronder een project
dat met straatkinderen in Afrika werkt. Het heeft ons weer
nieuwe contacten opgeleverd en het is altijd fijn om
ervaringen te kunnen uitwisselen. Buiten dat heeft
Transfer Solutions ons een bedrag geschonken van maar
liefst € 2.500,-. Fantastisch! Naast de presentaties ben ik
geinterviewd door de plaatselijke krant uit mijn oude
woonplaats. Ook schreef ik een column voor het
straatnieuws in Utrecht.
Een van de hoogte punten dit jaar was de verkoop op
Koninginnedag. Aan deze actie hielpen oud-vrijwilligers
en de Coördinator in Nederland mee. Op 30 april hadden
we ons verzameld op de plompetorengracht in Utrecht
voor de vrijmarkt. Van te voren was er een oproep
geplaatst op de site “doneerjerommel” om aan Los
Cachorros spullen te doneren die verkocht konden
worden op de vrijmarkt. Het was verbazingwekkend
hoeveel spullen er aan Los Cachorros geschonken
werden, van schaatsen tot schilderijen en van kleren tot
radio´s en tv. Het doet me goed om deze betrokkenheid
te zien! Het was prachtig mooi weer en vele mensen
hebben onze stand bezocht. Door de geweldige inzet van
de vrijwilligers was de opbrengst ruim 900 euro! Zeker
voor herhaling vatbaar dus.
Verder stond er een reünie gepland met oud vrijwilligers
van Los Cachorros en andere organisaties uit Ayacucho.
Er was tijd te kort om met iedereen uitgebreid te kletsen,
maar het was heerlijk om al deze mensen weer te zien.
Ik kijk terug op een leuk en vruchtbaar verblijf!
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Gezocht: Secretaris!
De functie:
Als secretaris maak je deel uit van het vrijwillig bestuur
van Los Cachorros. Je speelt een actieve rol in het
maken en uitvoeren van beleidszaken. Daarnaast ben
je verantwoordelijk voor de schriftelijke vastlegging
van de vergaderingen, beantwoord je algemene
emailinbox info@loscachorros.nl, voer je
correspondentie met de donateurs en externe partijen
en ondersteun je de voorzitter bij zijn taken.
Jouw profiel:
- Affiniteit met de doelstellingen van Los Cachorros.
- Ruime bestuurs- of managementervaring.
- Goede communicatieve vaardigheden.
- Teamplayer en flexibel ingesteld.
- Beschikbaar voor ongeveer 4- 6 uur per week.
Heb je interesse in deze uitdagende functie? Neem
dan contact op met Carlijn van Driel, tel: 06-42802293
of mail: carlijnvandriel@loscachorros.nl.
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Verhuizing opvanghuis
Op 1 mei, de dag van de Arbeid, was het verhuisdag voor
Los Cachorros! De week ervoor was iedereen druk in de
weer om alle spullen in te pakken. Er heerste een
uitgelaten sfeer en voor een aantal kinderen werd het wel
heel spannend, want zij gaven te kennen dat ze toch
liever in hun oude huis bleven. Vrijdagochtend stonden
het team en de verhuiswagen ’s ochtends vroeg paraat.
De jongste kinderen zijn met één van de begeleiders naar
het zwembad gegaan, zodat iedereen de aandacht
volledig bij de verhuizing kon houden. Ondertussen
waren in het nieuwe huis nog zeker 10 bouwvakkers
bezig om de laatste details af te werken.

Het bleef die dag niet bij de verhuizing. Het huis is ’s
middags officieel geopend door de
vertegenwoordigers van de Nederlandse stichting, die
het pand en de verbouwing hebben gefinancierd. In
het bijzijn van alle kinderen en hun families, het team
en de werfleiders hebben zij het lint doorgeknipt en de
champagne stuk geslagen. Symbolische momenten,
die het begin inluidden van een veelbelovende
toekomst voor Los Cachorros en de straatkinderen in
Ayacucho!

Tussen deze werken door werden de meubels in- en
uitgeladen en kregen een nieuwe bestemming. De
meiden verdwenen al snel in hun kamer om alles naar
wens in te richten, de jongens zetten de stapelbedden
weer in elkaar en aan het eind van de ochtend was Los
Cachorros verhuisd!
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Even voorstellen: Louwris Kroon, een
nieuwe penningmeester voor Los
Cachorros.
Op 9 mei van dit jaar heeft het bestuur mij benoemd tot
penningmeester van de Stichting.
Ik wilde mij graag beschikbaar stellen voor dit werk.
Waarom nu juist voor deze stichting? Wel, je moet daar
een persoonlijk gevoel bij hebben en dat hebben mijn
vrouw en ik. Alanya is ongeveer gelijk met onze
adoptiedochter in Nederland aangekomen en wij hebben
al die jaren daarna contact gehad met haar
adoptieouders over het wel en wee van onze dochters.
En bovendien ben ik 66 jaar, met pensioen en heb dus
ook tijd beschikbaar voor onder meer deze bestuurlijke
werkzaamheden.
Wij hebben drie kinderen, die alle zijn uitgevlogen en mijn
vrouw en ik zijn dus grootouders van een aantal
kleinkinderen. Wij wonen in Eelde en genieten van tuin,
muziek en af en toe een vakantie.
Mijn achtergrond en expertise staat nogal ver af van het
dagelijkse werk van Los Cachorros, maar ik meen wel
ruim voldoende verstand te hebben van goed bestuur en
financieel beheer.
Ik heb gestudeerd aan de TU te Delft en heb onder meer
gewerkt als bestuurder van een grote woningcorporatie,
bouwdirecteur over een omvangrijk utitliteitsbouwsproject
en als consultant op het gebied van ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting. Actief ben ik nog als Commissaris bij
de Ontwikkelings Maatschappij Delfzijl BV en als Arbiter
bij de raad voor Arbitrage voor de Bouw.
Ik heb mij voorgenomen om de financiële administratie
van Los Cachorros in de loop van dit jaar verder te
professionaliseren en min of meer accountant proof te
maken. Wij zijn aan onze donateurs verplicht de ons toe
vertrouwde gelden zorgvuldig en transparant besteden.
Daar hoort een goedkeurende verklaring van een
accountant op de jaarrekening bij.
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Wat mij wat heeft getroffen is de overwegend
jonge–zeer enthousiaste- zittende bestuur. En met mij
daarbij ziet dat er nogal onevenwichtig uit. Er is een
vacature in het bestuur. Misschien iets voor een wat
ervaren enthousiasteling, laten we zeggen van
middelbare leeftijd!

Ervaring van vrijwilliger
Mijn halfjaar in Peru zit er bijna op. Dit betekent het
einde aan het aangename leven in Ayacucho, maar
ook het soms moeilijke, maar bevredigende werk bij
Los Cachorros.
Als stagiair ben je evengoed vrijwilliger, maar krijg je
de kans om de organisatie ruimer te leren kennen.
Doorheen mijn stageperiode bij Los Cachorros, leerde
ik de verschillende werkterreinen kennen. Ik ging op
stap met de straatwerkers, volgde de sociaal werkster
op huisbezoek, nam deel aan de workshops van de
psychologe en deed bezoeken aan andere
organisaties waar Los Cachorros mee samenwerkt.
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Naast deze kennismaking met de organisatie, draaide ik
ochtend-, late- en slaapdiensten. Als ik terugkijk op mijn
beginperiode in het huis, herinner ik me gezichten van
kinderen en jongeren die nu niet meer in het huis
verblijven. Enkele zijn teruggeplaatst in hun familie,
andere zijn terug naar het leven op straat, en nog andere
verblijven in een andere organisatie in Ayacucho.
Daarnaast zijn er kinderen en jongeren die me in het huis
bekend zijn doorheen gans mijn stageperiode, hierbij
denk ik vooral aan Carmen en Jack. Straatjongens zoals
Carlos en José Luis komen en gaan. Momenteel wonen
ze in Los Cachorros, doen het goed en daar zijn we heel
blij om.

Mijn laatste maand gaat in. Stilaan moet ik de
kinderen en jongeren beginnen voorbereiden op mijn
afscheid, vooral degene waar ik een goeie band mee
heb opgebouwd. Tijdens één van de avonddiensten
zei ik aan tafel tegen de kinderen en jongeren:
“Misschien kom ik wel terug als jullie mijn leeftijd
hebben bereikt. Na een tien jaar kom ik kijken hoe het
jullie vergaat.” Dit zei ik in de eerste plaats om de
kinderen en jongeren te animeren en hun
toekomstfantasieën aan te horen. Maar misschien
kom ik wel terug om een voor een de kinderen op te
zoeken waar ik een fijne tijd mee heb beleefd.
Ineke Vandelanotte

Een andere interessante fase tijdens mijn stage was de
verhuizing van Los Cachorros naar onze nieuwe, en
ruimere stek in Jíron Los Andes. We wonen er nu al bijna
twee maanden, en soms kan ik me het werken in het
oude huis moeilijk herinneren.
Het nieuwe huis heeft zijn voordelen al ruim laten zien en
de kinderen maken gebruik van alles wat voor handen is.
Het lijkt of wij, de groepsleiders, het meest moeite
hebben om ons aan te passen, maar langzaam en zeker
wordt dit huis een aangename verblijfplaats en
werkomgeving, waar alle ruimtes en patios ten volle
zullen worden benut.

Over Los Cachorros
Stichting Los Cachorros biedt hulp aan kansarme
straatkinderen en hun families in Peru. Het gaat hierbij
om kinderen tussen de zes en achttien jaar, die om
diverse redenen de nacht op de straat doorbrengen. In
de stad Ayacucho heeft Los Cachorros een
opvanghuis waar straatkinderen terecht kunnen. Er
wordt veel waarde gehecht aan goede begeleiding,
om zo deze kinderen een betere kans voor de
toekomst te geven!
Stichting Los Cachorros, info@loscachorros.nl
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