Nieuwsbrief Juni 2007
Beste Donateur

Alanya en Karina

Een nieuwe brief, met nieuwe informatie van een nieuw bestuur.
Om het werk in Peru mogelijk te kunnen maken, is er mede actie nodig van
enthousiastelingen in Nederland. De laatste maanden hebben er enkele
wisselingen plaats gevonden in het bestuur. Hans van Hooft, Erik Hegge,
Gabrielle de Kroon en Ceciel Beneken maken na jarenlange inzet plaats voor
nieuwe gezichten. Op dit moment kunnen we u met de nodige trots het nieuwe
bestuur voorstellen:
Lydia de Man – Secretaris
Thijs Kirchner – Penningmeester
Titia Fernig - Coördinator Fondsenwerving
Maria Luisa Fontmar– Coördinator Talenschool
Lieselotte Dirks – Coördinator Talenschool
Judith Fransen – Coördinator vrijwilligers
Op de website kunt u de gezichten en de achtergrondinformatie bij de namen
vinden. Ook zijn we blij dat we kunnen meedelen dat de vacature van
webmaster vervuld is. Dennis Molengraaf zal ons daarbij helpen.
Wij geloven dat we Los Cachorros samen met u en het Peruaanse team in de
positieve richting kunnen blijven sturen!
Met deze nieuwsbrief willen we u weer in het kort op de hoogte brengen van de
recente ontwikkelingen in de (nacht)opvang.
Namens het team in Ayacucho en de kinderen willen we u hartelijk bedanken
voor uw voortdurende steun, en wensen we u veel leesplezier toe!
Alanya Santa Cruz (projectleidster) en An Theunissen (voorzitter)

Bezoek Alanya
Alanya; oprichtster, projectleidster, het boegbeeld van Los Cachorros, was in
mei drie weken in Nederland. Samen met haar dochtertje en in verwachting van
een tweede kindje zette zij weer voet op Hollandse bodem. Het was een mooi
weerzien met familie en vrienden, maar natuurlijk is Alanya ook hier actief
geweest voor ‘haar’ straatkinderen. Een interview met het AD, een presentatie
bij de Westlandse Schaatsers in Naaldwijk, lessen geven over Los Cachorros op
een basisschool.
Samen met vrijwilligster Esther ten Heggeler was Alanya een dag op RK
Basisschool Martinus te Twello. Vorig jaar had deze school namelijk een grote
actie op touw gezet om geld in te zamelen voor Los Cachorros. De school
organiseerde een Peru-markt, waar Nederlandse kinderen via MSN kletsten
met straatkinderen.
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Om de school te bedanken gingen Alanya en Esther op bezoek en probeerde
spelenderwijs het doel van Los Cachorros nog eens uit te leggen.
Uiteraard was de komst van Alanya een perfecte gelegenheid om met elkaar om
de tafel te gaan zitten. Brainstormen, uitwerken van ideeën, nadenken over de
toekomst. Bovendien was er een gezellige borrel in Utrecht georganiseerd,
waar Alanya de kans kreeg om de nieuwe bestuursleden, oud-vrijwilligers,
toekomstige vrijwilligers en activisten van onze Belgische tak te ontmoeten.

Karin en Carlos

Oude bekende
In december nam het team in Ayacucho afscheid van vrijwilligster Karin Baas.
Een half jaar lang heeft zij met hart en ziel gewerkt in het opvanghuis. Samen
met vrijwilligster Esther bezocht zij vergelijkbare projecten in Lima. Naar
aanleiding van die ervaring schreven zij een voorstel voor het verbeteren van
het straatwerk in Ayacucho. Karin ging in januari op reis en bezocht ook in Chili
en Argentinië projecten voor straatkinderen. Met deze ervaring keerde zij
terug naar thuishonk Ayacucho waar Los Cachorros haar een functie aanbood.
Alanya zal eind juli bevallen. Voor het invullen van het zwangerschapsverlof van
Alanya was er een geschikte persoon nodig. Iemand met verstand van zaken,
ervaring met straatkinderen en een persoon die contact met Nederland kan
onderhouden. Karin bleek geïnteresseerd en keerde terug in het team van Los
Cachorros. Ze zal in ieder geval voor 1 jaar mede-projectleidster zijn.

De Talenschool
In de talenschool, die door Los Cachorros is opgericht, wordt er door westerse
vrijwilligers Engelse les gegeven aan Peruanen. Doordat vrijwilligers les geven is
de talenschool in staat om de lessen aan te bieden aan de lokale bevolking voor
een haalbare prijs. De winst die gemaakt wordt, doordat de lessen door
vrijwilligers gegeven wordt, stroomt terug naar een aantal goede doelen
organisatie, waaronder Los Cachorros.
Lieselotte Dirks en Maria Luisa Fontmar houden zich binnen het bestuur bezig
met de talenschool. Zij proberen via hogescholen en universiteiten geschikte
kandidaten te vinden. Mocht u iemand kennen die geknipt lijkt om een aantal
maanden in Peru aan de slag te gaan, schroom niet om contact op te nemen!
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De timmerwerkplaats

Los Hombres de la Madera

In september 2006 is in samenwerking met Stichting Mama Alice de
timmerwerkplaats van start gegaan. Een groep van negen jongens begon vol
enthousiasme onder leiding van klusjuf Karin van der Waals. Ze noemden
zichzelf De Mannen van het Hout. In het Spaans: Los Hombres de la Madera.
Ze begonnen met eenvoudige figuurzaagopdrachtjes, maar maakten al snel
grotere opdrachten als tafels, stoelen, banken en hobbelpaarden. Met stoere
werkoveralls aan en een boormachine in de hand voelen ze zich echte
timmermannen. Op het sociale vlak leren ze veel: omgaan met vrienden,
aandacht voor familieleden, samenwerken, geduld hebben.
Peruaanse timmerman Manuel werd door Mama Alice aangenomen, zodat klusjuf
Karin met een gerust hart naar huis kon gaan. In oktober zal zij, wellicht samen
met vrijwilligster Andrea van Delft, terugkeren naar Peru om een tweede groep
op te starten. Ook dan zullen een aantal jongens van Los Cachorros het geluk
hebben om mee te mogen doen!

Vrijwilligers
Op dit moment zijn er vier vrijwilligers in Ayacucho. Na het afscheid van
Andrea, Marije, Martine en Ingrid, zal ook Marieke na vijf maanden binnenkort
gedag zeggen. Lobke, Marjolein en An zijn sinds kort actief en Nicolas komt in
juli het team versterken. Het is altijd fijn als we weer mensen bereid vinden om
het team te versterken. Persoonlijke verhalen kunt u lezen op:
www.mariekevandersluis.waarbenjij.nu
www.marjoleinperu.waarbenjij.nu
www.lobkehautman.waarbenjij.nu

Los ninos (= de kinderen)
De stand van zaken in het opvanghuis. Elke dag is er een vaste groep kinderen
aanwezig. Twee van onze kinderen gaan naar de timmerwerkplaats. Eén van
onze meiden heeft een plekje gekregen bij de vakopleiding, handwerk. Ons
doofstom straatkind komt alleen de nachten. Zes van onze kinderen gaan naar
school, hoewel er ééntje nog wel eens stiekem een keer wil overslaan. Het
huidige huis biedt plaats aan tien kinderen.
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Bouwplannen

Machu Picchu

Zoals u weet zijn we bezig met concretiseren van de bouwplannen voor een
opvanghuis. De doelstelling is het creëren van een huis waar we twee groepen
kunnen huisvesten. Enerzijds een nachtopvang voor kinderen die rechtstreeks
van de straat komen en anderzijds een 24-uursopvang voor kinderen die
permanent bij Los Cachorros willen en kunnen blijven. Hiervoor is Nederland
een architect bereid gevonden op vrijwillige basis de plannen uit te tekenen. In
Peru zal in 2007 uitgezocht worden hoe we het beste deze plannen kunnen
realiseren, zodat in 2008 de eerste steen gelegd kan worden.

Wereldwonder
Er zijn genoeg redenen om naar Peru te gaan: de gigantische bergen van de
Andes, de jungle in het oosten, de woestijn aan de kust, de prachtige cultuur,
de bescheiden bevolking, Los Cachorros, maar ook Machu Picchu. Gigantische
Inka-ruïnes op een magische plek vlakbij Cusco. Dé trekpleister van Peru. Op
dit moment is er een verkiezing om een nieuwe lijst van wereldwonderen samen
te stellen.
U kunt meer informatie en een filmpje van het wereldwonder van Peru vinden
op de volgende website:
www.webkwestie.nl/7wereldwonderen/machapicchu

Bedankt voor uw aandacht en we houden u op de hoogte!
Vriendelijke groeten,
Stichting Los Cachorros
www.loscachorros.nl
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