Los Cachorros, 1e kwartaal 2016.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Los Cachorros
Nieuws uit Ayacucho
Door Alanya Santa Cruz

Abel is veertien jaar en kwam in oktober 2013 bij ons in de
opvang omdat hij rondzwierf in Huanta, een dorpje een uur
verderop.
De eerste periode in Los Cachorros ging heel moeizaam, Abel
had moeite met de structuur in huis en hij liep rond als een
tikkende tijdbom. Hij had zoveel woede in zich en hij vond het
moeilijk om zich te hechten. School was al helemaal te veel
en van taken in huis moest hij niks hebben, dat is namelijk voor vrouwen en dat doe je niet als
man.
Nu we een paar jaar verder zijn kennen we Abel als een lieve, leuke, vrolijke kwajongen. Hij laat
van zich horen als hij het er niet mee eens is, maar hij zit rustiger in zijn vel, heeft zijn emoties
meer onder controle, geniet van aandacht en eist knuffels.
Het is nu tijd voor Abel om naar huis te gaan. Abel ging al weekenden naar huis en merkte dat
hij zijn familie en broertjes miste. Mooi natuurlijk, dus we gingen aan de slag. Er werd
samengewerkt met zijn moeder om haar te verstevigen in haar eigenwaarde en het nemen van
haar verantwoordelijkheid. Er werd ook gewerkt aan de relatie tussen de verschillende
familieleden.
Door contact te zoeken met bedrijven werd het voor de moeder van Abel mogelijk gemaakt om
te werken. Er is voor haar een karretje gesponsord waarmee ze eten kan verkopen. Zo kan ze
dicht bij huis blijven en kan ze veel tijd besteden aan haar gezin. Ook is er contact gelegd met
het maatschappelijk werk in Huanta. Zij gaan de familie begeleiden als Abel weer thuis woont.
Moeder is ook druk in het huis geweest. Zo is haar huisje nu ingedeeld in drie kamers, een
keuken waar ze kunnen koken, een slaapkamer waar ze kan slapen met de kleinsten en een
kamer voor Abel en zijn broer. We zijn blij met de inzet van moeder. Ze laat echt zien dat ze er
wat van wil maken. Nu in maart de school is begonnen woont Abel weer bij zijn moeder en
broertjes. Wij zullen hem nog zeker een half jaar blijven volgen door middel van gesprekken met
maatschappelijk werk en met de psycholoog.
Onderstaand ziet u op de foto een aantal kinderen die meededen aan een workshop 'Circus',
omgaan met materialen door middel van met sport en spel. Georganiseerd door vrijwilligers!

Donateursdag 2016
Hotel Mitland te Utrecht, 20 februari 2016

De Donateursdag bleek zoals ieder jaar weer een mooi
moment om terug te blikken op het afgelopen jaar, Alanya
weer te zien en te horen en met elkaar bij te praten.
Alanya heeft aan de hand van prachtige voorbeelden uit de
praktijk weer laten zien hoe belangrijk het werk van de
stichting is. Met het betrekken van kinderen uit risicogroepen
is het gelukt de bezetting in de opvang te vergroten. Omdat de ouders nu meer bij Los
Cachorros betrokken worden, ziet Alanya groei en verbetering voor het gehele gezin.
De financiële situatie is uitgebreid besproken door penningmeester Carola. We zullen hard moet
werken om meer inkomsten binnen te halen, omdat we 2015 met een verlies hebben
afgesloten. Een pittige klus, waar we met elkaar voor gaan!
We hebben via Skype een aantal vragen kunnen stellen aan 3 kinderen van Los Cachorros.
Psychologe Hennerieke vertaalde voor ons. Omdat de verbinding soms weg viel, stuurden de
kinderen
later
nog
dit filmpje
om
te
laten
weten
hoeveel ze
Alanya
misten!https://www.youtube.com/watch?v=lIwsQqIcdM4

Bestuur Nederland
Acties en activiteiten
We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich
eenmalig of vaker willen inzetten voor het organiseren van
een actie! Of ben jij ons nieuwe bestuurslid activiteiten?
Laat het ons weten via info@loscachorros.nl
In het bestuur NL hebben het afgelopen jaar een aantal
wisselingen plaatsgevonden. Op de foto het voltallige
bestuur.
Links onder Marijn, communicatie
Links midden Alanya
Links boven Lenny,
zij stelt zich als nieuwe voorzitter aan u voor.
Rechts boven Carola, penningmeester
Rechts midden Milou, secretaris
Rechts onder Chantal, bestuurslid vrijwilligers
Onder in het midden Hans, fondsenwerving en ook Hans stelt
zich onderstaand aan u voor.

Sinds begin 2016 ben ik
voorzitter
van
het
stichtingsbestuur van Los
Cachorros en ik stel me
graag aan u voor. Ik ben bij
dit
bijzondere
werk
betrokken geraakt omdat
onze jongste dochter als
vrijwilligster bij Los Cachorros heeft gewerkt.
We hebben haar daar bezocht en hebben
kunnen zien wat Alanya en haar
medewerkers en vrijwilligers allemaal voor
de straatkinderen doen. Ik was erg onder de
indruk van de grote inzet van iedereen. Het
is meer dan opvangen en bieden van een
slaapplek. De, meestal verslaafde, kinderen
worden letterlijk uit de goot gehaald en
krijgen de kans hun leven een andere
richting te geven. We zijn inmiddels een
paar keer terug geweest in Ayacucho en
steeds weer zag ik wat Los Cachorros voor
de kinderen betekent. Maar ook voor hun
ouders, want voor de thuissituatie is ook
structureel aandacht. Los Cachorros doet
ook veel aan voorlichting en daarmee
preventie, wat ik van harte toejuich.
Het is hard werken, zowel om de kinderen
een nieuwe toekomst te geven als om de
financiën hiervoor bij elkaar te blijven
krijgen. Vanuit mijn werk en ander
vrijwilligerswerk heb ik ervaring met
fondsenwerving, met organisatie en met
leiding geven. Ik zet me daarom graag in om
vanuit Nederland het werk van Alanya in
Peru te ondersteunen. Zodat we met zijn
allen het motto van Los Cachorros
waarmaken: Een thuis voor straatkinderen!

Ik ben Hans van Kesteren,
getrouwd, gepensioneerd en
heb 3 kinderen en 3
kleinkinderen. Ik ben sinds
dit voorjaar namens de Van
Kesteren Foundation lid van
het bestuur van de Stichting Los Cachorros
en probeer voor de Stichting op
verschillende manieren zoveel mogelijk geld
in te zamelen om Alanya haar belangrijke
werk in Ayacucho te laten doen voor de
straatkinderen. De Van Kesteren Foundation
is een in Zwitserland opgerichte Foundation,
die goede doelen in kleinschalige projecten
in de derde wereld, o.a. in
Malawi,
Honduras, Burkina Faso, Brazilië en Peru
financieel
ondersteunt.
Dit
met
in
achtneming
van
de
millenniumdoelstellingen, zoveel als mogelijk
gericht op weeskinderen en straatkinderen.
De foudation richt zich op goede doelen die
géén
kosten
van
verwerving
uit
fondsenwerving in rekening brengen en die
continuïteit voor de speciaal geselecteerde
projecten waarborgen.
De Foundation wil bereiken, dat met de
geselecteerde projecten een meerjarig
contract wordt afgesloten en een zodanig
contact ontstaat, dat er sprake is van een
gevoelsband.
Waarom straat- en weeskinderen?
Zij zijn de meest kwetsbare groepen in de
samenleving. Wij willen alles doen wat
redelijkerwijs in ons vermogen ligt om deze
kinderen toekomstperspectief te bieden door
een zo groot mogelijke vorm van
zelfstandigheid en onafhankelijkheid te
bereiken. Continuïteit moet gewaarborgd
worden en kosten van verwerving moeten
worden vermeden, zodat bijna 100% van de
baten aan de projecten ten goede komt.

Vrijmarkt Utrecht Koningsdag
Ook dit jaar zijn we weer te vinden op de vrijmarkt te Utrecht.
Dit keer overdag én met een kraam vol prachtige Peruaanse
spullen. Denkt u hierbij aan de prachtig gekleurde kleedjes,
shawls, kussenslopen, handwerk en zoveel meer...
We zijn nog op zoek naar een goede locatie, waar wij onze
kraam mogen neerzetten. Bent u, of kent u iemand die op de
route van de vrijmarkt woont en een plekje voor ons heeft?
Laat het ons weten op info@loscachorros.nl
We hopen u allen te zien op Koningsdag!
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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.

