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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Los Cachorros

Nieuws uit Ayacucho
Door: Alanya Santa Cruz

Succes
Er is een huisbezoek geweest bij Abel die in maart teruggeplaatst is bij zijn gezin. Moeder heeft
ons verteld dat Abel grote positieve veranderingen heeft getoond in zijn gedrag. Hij gedraagt
zich zelfstandig, zijn moeder hoeft hem niet achter zijn broek aan te zitten om mee te helpen
aan de huishoudelijke klussen. Hij gaat niet de straat op, blijft veel thuis, kijkt tv bij zijn tantes en
in de weekenden gaat hij sporten met zijn ooms.
Maatschappelijk werk & psychologie
Het team maatschappelijk werk heeft een workshop “familia fuertes” (sterke families) gegeven
aan ouders betrokken bij Los Cachorros. De workshop ging over communicatie in het gezin. Alle
ouders vonden de workshop erg helpend. De workshop moest zowel in het Spaans als in het
Quechua worden gehouden, zodat iedereen het kon verstaan.
Maatschappelijk werk hebben de afgelopen maanden vele vergaderingen gehad op de scholen
van de kinderen. We zijn erg blij dat een aantal kinderen zowel in hun prestaties als in hun
gedrag vooruit gaan op school. De ouders van de kinderen worden zoveel mogelijk betrokken
bij de vergaderingen op school. Mochten ze toch niet aanwezig kunnen zijn dan is de
maatschappelijk werker de vervanger. Diegene de moeite hebben met lezen en schrijven krijgen
persoonlijke bijles in huis van Marijke, een vrijwilligster uit België. En dat werpt zijn vruchten af
want de kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en krijgen de kans op hun eigen tempo bij te
leren.
De psycholoog heeft inmiddels alle behandelplannen van de jongeren in het systeem staan,
zodat er actief aan een doel gewerkt wordt. Niet alle jongeren hebben zelf een concrete
hulpvraag, dus er wordt samen met de jongere gekeken aan welk doel zij zouden willen werken.
Moederdag
Ook bij Los Cachorros worden moederdag en vaderdag
gevierd. Alle kinderen hadden iets moois gemaakt voor hun
moeder wat zij met een klein verhaaltje aan ze gaven.
Ook werden liedjes gezongen door de kinderen voor hun
moeders.

Straatwerk
Het blijft moeilijk het contact te leggen met de straatkinderen die Delmir (straatwerker) op het
oog had voor de nachtopvang. Deze kinderen verkopen turones (een soort koekjes), bedelen en
verblijven tot laat in internetcafés. In de weekenden gaan ze vervolgens naar de discotheken
waar ze dronken mensen opwachten om ze vervolgens te bestelen. Deze kinderen werken, of
zijn tot laat te vinden in het internetcafé. Eigenaren van deze cafés bieden een slaapplek aan
deze kinderen aan en daarbij mogen ze gratis gebruik maken van het internet. En als
tegenprestatie letten zij op het café om te voorkomen dat er wordt ingebroken. De
openingstijden van de nachtopvang zijn ook een tweetal weken gewijzigd. In plaats van 19.00
uur ´s avonds ging de nachtopvang om 20.00 uur open in de hoop de kinderen aan te trekken
waarvoor de nachtopvang is bedoeld. Helaas heeft dit niet gewerkt waardoor de tijden weer
teruggedraaid zijn. De groep jongeren die in de opvang komt zijn de oudere jongeren; oude
bekende van Los Cachorros.

Vrijwilligers bij Los Cachorros
Ze zijn zo hard nodig! Vrijwilligers...
Gelukkig hebben we vanaf de zomer weer een goede
bezetting aan vrijwilligers bij Los Cachorros! En allemaal
brengen ze hun eigen kennis, ervaring en enthousiasme mee.
Het is geweldig dat ze er zijn en we bedanken vrijwilligers dan
ook hartelijk voor hun inzet.
Het is goed te zien dat elke vrijwilliger zijn creativiteit op zijn
eigen manier kwijt kan. De een is bezig met handwerk, de
ander met huiswerkbegeleiding of groepswerk en weer een
ander richt zich op beleid of doet onderzoek. In Nederland heeft een eerste vrijwilligersdag
plaats gevonden. Dit was nuttig en leerzaam. Chantal, bestuurslid vrijwilligers gaat vanaf nu elk
jaar een voorbereidingsdag organiseren voor nieuwe vrijwilligers.

Los Cachorros in Nederland
Ook vanuit Nederland is weer ontzettend hard gewerkt!
Alanya was als verrassing voor haar ouders die een
huwelijksjubileum vierden nog even in Nederland dus we
hebben weer met elkaar kunnen vergaderen.
Het jaarverslag 2015 is af en staat per 1 juli op de website.
We zijn hard bezig fondsen te werven en inkomsten uit acties
te halen.Er staan diverse statiegeldzuilen in supermarkten en
er worden allerlei acties georganiseerd. Bijvoorbeeld door
Sietske,
oud-bestuurslid,
die
een
dartmarathon
heeft georganiseerd. Dartster Petra kreeg het voor elkaar om
maar liefst 34 uur achter elkaar te darten! Ze haalden hiermee
het prachtige bedrag van €1350 op (zie foto).
Er wordt achter de schermen hard gewerkt een de nieuwe
website, mét webwinkel. We hebben inmiddels een mooie
collectie aan spullen die we proberen te verkopen. En niet alleen via Internet!
De afgelopen maanden hebben we op diverse markten gestaan, zoals de kunstmarkt in Utrecht
en de Smaakmarkt in Nijmegen (zie foto). De prachtig gekleurde spullen zorgen er elke keer
weer voor dat we de mooiste kraam hebben!

Restaurant SE7EN op de Mariaplaats te Utrecht heeft maar
liefst 1990 euro opgehaald met onze waterkannenactie! Wij
zijn hier ontzettend blij mee. Op de foto Lenny en Hans met
de eigenaar van dit heerlijke restaurant!
Mededelingen:
Het jaarverslag van 2015 staat op onze webiste!
Met trots mogen we vermelden dat ons CBF keurmerk
weer wordt behouden.

Meer doneren, minder belasting betalen
Los Cachorros is blij met elke donatie. Weet u dat u uw donaties aan Los Cachorros kunt
aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting? Vroeger moest dat met een notariële akte, nu kan
dat met een schriftelijke overeenkomst tussen u en de stichting Los Cachorros. Een stuk
eenvoudiger dus!
Hoe werkt het?
Omdat Los Cachorros de ANBI-status heeft, kunt u uw donatie volledig fiscaal aftrekbaar maken
door deze om te zetten in een vaste periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf
jaar. Uw gift wordt direct voor 100 % aftrekbaar van de belasting, ongeacht de hoogte van de
gift of uw inkomen. U kunt er ook voor kiezen het belastingvoordeel ten goede te laten komen
aan het werk van Los Cachorros. Op deze manier kan Los Cachorros nóg meer betekenen voor
de straatkinderen in Ayacucho.
Download de formulieren op de website en stuur deze ingevuld naar:
Stichting Los Cachorros
Postbus 545
3800 AM Utrecht
Wij vullen de gegevens aan en sturen vervolgens het formulier voor uw eigen administratie
retour. U hoeft dit formulier niet naar de Belastingdienst te versturen.
Hartelijk dank namens alle kinderen van los Cachorros!

Vacature
Omdat Secretaris Milou in oktober een kindje verwacht en
haar bestuurstermijn kort daarna afloopt, zijn we op zoek naar
een nieuw bestuurslid secretaris!
Wil jij het enthousiaste bestuur van Los Cachorros komen
versterken? Stuur dan een mail naar Marijn Vos via:
communicatie@loscachorros.nl

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@loscachorros.nl toe aan uw adresboek.

