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Bestuurslid
bedrijven en
fondsenwerving
gevraagd

Dit keer ontvangt u een korte update
van onze stichting.
Over een maand zult u weer een
nieuwsbrief van ons ontvangen. Op 29
mei a.s. is het precies 10 jaar geleden
dat de deuren van de nachtopvang in
Ayacucho open gingen. Een reden om
daar een speciale nieuwsbrief voor te
maken.

fondsenwerving is nog steeds niet opgevuld. We hebben heel hard een bestuurslid nodig die dit op zich zou willen
nemen! Wie o wie, helpt ons uit de
brand??

In deze editie treft u de gewoonlijke
stukjes aan en een paar zeer mooie
acties ten bate van Stichting Los Cachorros. Het is en blijft heel bijzonder
dat mensen zich hier vrijwillig voor in
willen zetten. Heel veel dank hiervoor!

Willemien Steenks

Op zaterdag 4 mei was onze jaarlijkse
donateurs/ sponsoren/ vrijwilligersmiddag. De opkomst was goed en de
bijeenkomst was zeer geanimeerd.
Iedereen is weer bijgepraat over de
ontwikkelingen en toekomstplannen
van Los Cachorros. En door de aanwezigen werd stevig meegedacht. Kortom een fijne middag om op terug te
kijken.

Heeft u vragen, tips of zomaar iets te
melden, schroom niet met ons contact
op te nemen via e-mail of telefoon.

Alanya , een rots in de branding

Help!! Onze vacature bedrijven en

Bent u op zoek naar een
leuke en veelzijdige
uitdaging? Los
Cachorros zoekt een
nieuw bestuurslid
bedrijven en
fondsenwerving die
gedurende (minimaal)
drie jaar actief aan de
slag wil gaan.
Voor meer informatie:
info@loscachorros.nl

Nieuws uit Ayacucho
Schooltje Los Cachorros
De overeenkomst met de school Señor
de Los Milagros is voor dit jaar getekend. Señor de Los Milagros plaatst
een leraar in de lagere school van Los
Cachorros. Señor de Los Milagros heeft
beloofd dat als wij een groep van tenminste 10 leerlingen kunnen organiseren er ook een klasje voor het voortgezet onderwijs in Los Cachorros komt.
Hier gaan we dan ook ons uiterste best
voor doen. Op dit moment zijn er 6
leerlingen die hiervoor in aanmerking
komen. Vooralsnog volgen zij de lessen
bij Señor de Los Milagros.

Een schoolklas op een reguliere school

Nachtopvang
Er zijn 2 jongens overgeplaatst van de
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nachtopvang naar de 24 uurs opvang. Eén van hen
is Alex, de jongen die een liedje zong in de reportage van Sytske Jellema en ook werd vernoemd in
haar blog. De andere jongen is Jhon, hij zat al eerder in de 24 uurs opvang maar is toen weggelopen.
Deze twee jongens hebben een proeftijd doorlopen
en zijn doorgestroomd naar de permanente opvang.
In de nachtopvang is er een workshop gegeven over
hygiëne van het gebit. Tevens hebben de jongeren
twee heerlijke cakes gebakken. Eén cake hebben ze
zelf opgegeten en één hebben ze aan de directie gegeven, lief hè?

Voorlichting gebit hygiëne

Om de jongeren verantwoordelijkheid bij te brengen kregen ze een week
voor de aanvang van de bakactiviteiten een ei waar
ze op moesten passen. Dit ei zou tijdens de bakacti-

viteiten gebruikt worden. Een enkeling is het niet
gelukt om dit ei heel te houden, maar het merendeel leverde het ei gewoon weer in.
Twee jongeren zijn ingeschreven op de vakopleiding
metaalbewerking van Mama Alice. Het lukt ze nog
niet om alle dagen naar les te gaan. Vanuit het
straatwerk worden ze continu gemotiveerd.
Met carnaval hebben twee jongens van de nachtopvang ons begeleid met muziek in de optocht. Ze
zijn hier voor betaald en daar waren ze erg blij
mee.
24-uursopvang
In de opvang zitten op het moment 7 jongeren, 4
jongens en 2 meisjes . Het is ook weer hard werken
met de benjamin onder ons; Jeferson. Hij was tijdens kerst bij zijn oma thuis en heeft geheel zijn
eigen gang kunnen gaan, doordat oma geen grip op
hem heeft. Nu kost het ons moeite om de teugels
weer aan te trekken. Desondanks blijft het een
heerlijk jong.
In het huis hebben Pamela en Julio een relatie. Tja
dat hoort er natuurlijk ook bij als je zowel jongens
als meisjes opvangt. We moeten voortdurend blijven opletten om er voor te zorgen dat ze op een
goede en gezonde manier met elkaar omgaan. We
komen ogen te kort, maar ondanks dat werkt het
ook positief. Als we bijvoorbeeld iets van Julio gedaan willen hebben, zorgen we ervoor dat Pamela
daar in bemiddelt en dan lukt het vaak.

Alanya Santa Cruz

Pannenkoekenfestijn
Mijn naam is Chantal Schalkwijk, bijna 4 jaar geleden zijn mijn vriend Roel en ik naar Ayacucho afgereisd. Ik ben daar als dramatherapeut stage gaan
lopen bij Mama Alice. Roel is bij Los Cachorros aan
de slag gegaan en heeft Calle tv opgezet. Na een
geweldige periode van een klein jaar zijn we weer
naar Nederland terug gegaan. De kinderen, de mensen, het land, voor altijd in ons hart gesloten.

drinken en wil je de kinderen van Ayacucho op deze manier steunen, kom dan naar het pannenkoekenfestijn. Dit zal zijn op 19 mei van 14.30 tot
18.30, adres: Kolpingstraat 32, 6532 WR Nijmegen. Vanwege de inkoop van melk, meel, eieren en
drinken, graag even aanmelden op chantal_schalkwijk@live.nl .Tot de 19de!
Chantal Schalkwijk

Aangezien het al weer een tijd geleden is dat we
terug zijn gekomen, vonden we het tijd om geld in
te gaan zamelen. In Peru wordt dat vaak gedaan
door het houden van een pollada. Bordjes met wat
sla, een aardappel en natuurlijk een stuk kip met aji
(Peruaanse hete saus) worden dan verkocht. Wij
wilden hetzelfde concept gebruiken, maar dan wat
vernederlandst. Zo ontstond al snel het idee van
een pannenkoekenfestijn. Een middag waarop zowel
de drank als de pannenkoeken verkocht zullen worden. De volledige opbrengt zal verdeeld worden tussen Mama Alice en natuurlijk Los Cachorros! We
hopen een zo groot mogelijk bedrag in te kunnen
zamelen. Heb je zin in een pannenkoek en wat te
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Upendo festival Nijmegen
UPENDO Festival: een wereld(s) muziekfestival in
Nijmegen-Oost op 25 mei a.s.
UPENDO staat voor LIEFDE. Liefde voor elkaar, liefde voor de wereld, liefde voor creativiteit en verscheidenheid. Deze dag wordt gevuld met wereldmuziek uit alle windrichtingen. Daarnaast zijn er
activiteiten voor kinderen, exposities en ander vermaak. Tevens presenteren jonge, creatieve ondernemers
uit
de
buurt
zichzelf
en
hun
werk. Bovendien steunt u met uw komst Los Cachorros!
Www.upendofestival.nl

Fietsen voor Los Cachorros
Omdat Jeroen Redmeijer dit jaar 50 jaar wordt moet
er, volgens hem, een berg bedwongen worden.
Daarom heeft zijn partner Ans Horneman een huis
gehuurd met uitzicht op de Mont Ventoux. Het is de
bedoeling dat deze berg opgefietst gaat worden.
Twee vrienden van Jeroen gaan samen met hem
deze uitdaging aan. Tevens wilden zij met dit fietsen
de gelegenheid aangrijpen om een bijdrage te leveren aan een goed doel. Ze stuitten daarbij op Los
Cachorros. Dit was niet helemaal toevallig, omdat
Annelien Ronda, nicht van Ans, voorzitter is van
het bestuur van Los Cachorros
U kunt hen sponsoren via de link www.4just1.com/
project/354 .

Op eigen benen

Jeroen Redmeijer en Ans Horneman

Een aantal jaar geleden zijn wij begonnen met hardlopen. Puur voor de gezelligheid en om onze conditie
een beetje op peil te houden. Maar wat klein is begonnen is inmiddels een beetje uit de hand gelopen.
Het hardlopen heeft ons letterlijk te pakken genomen. Na een paar halve marathons gelopen te hebben, hebben wij ons nu ingeschreven voor onze eerste hele marathon.
Op 29 september 2013 gaan wij meedoen aan de
Berlijn Marathon. De Berlijn Marathon is een van 's
werelds grootste loopwedstrijden. Jaarlijks staan er
meer dan 40.000 lopers aan de start. Een parcours
met vele honderdduizenden toeschouwers en supporters. Voor ons is dit dé gelegenheid om ons in te
zetten voor een goed doel! Los Cachorros sluit hier
voor ons goed op aan….
Een verenigd Berlijn, een plek waar Oost en West
elkaar ontmoeten....
en
….Los Cachorros, die zich in zet om straatkinderen in
Peru weer te verenigen met hun familie
Voor ons is dit letterlijk en figuurlijk….een doel op
eigen benen!
Wil je ook supporter zijn, zodat je Los Cachorros
helpt om uit te lopen? Sponsor dan onze hardloopwedstrijd met een donatie op bankrekening 4596521
t.n.v. Stichting Los Cachorros o.v.v. Berlijn Marathon 2013.
Timo Ter Meer en Michel van Miltenburg

Nuttige informatie
Stichting Los Cachorros

www.loscachorros.nl

Postbus 545

IBAN:NL56INGB0004596521

3500 AM Utrecht

t.n.v. Stichting Los Cachorros

tel: 0630881026

Bilthoven

info@loscachorros.nl
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