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Voorwoord 

Aan de vrienden van Los Cachorros, 

In dit jaarverslag laten wij u zien wat we met elkaar in het afgelopen jaar hebben kunnen 

betekenen voor de kinderen die in Ayacucho op straat leven. Met elkaar, dankzij uw 

inspanningen als donateur, vrijwilliger, gulle gever van de opbrengst van uw actie, 

eigenaar van een bedrijf, bestuur van een fonds. Dankzij het hardwerkende  team in 

Ayacucho. In 2016 hebben 17 kinderen een liefdevol thuis gekregen,  hebben 45 

kinderen een veilige plek voor de nacht gevonden en hebben honderden kinderen dankzij 

het straatwerk kennis gemaakt met een andere, gezondere en perspectiefvollere manier 
van leven. Wij willen u daarvoor hartelijk danken! 

In de afgelopen jaren stonden onze inkomsten onder grote druk, omdat organisaties 

waar we altijd een beroep op konden doen hun beleid wijzigden. Zij steunden stichtingen 

die in Peru werken niet langer. Dit betekende dat we eind 2015 de bodem van ons 

kunnen bereikten, ondanks de vele pogingen tot het vinden van andere financiële steun. 

Terwijl we juist niets liever willen dan de capaciteit van de opvang van de straatkinderen 

uitbreiden. Gelukkig konden we ook in 2016 rekenen op de hulp van trouwe donateurs en 

van mensen die acties voeren waarvan de opbrengst ten goede komt aan Los Cachorros. 

Zij brengen een deel van de benodigde financiën bij elkaar. En gelukkig deden we in 

2016 niet tevergeefs een beroep op fondsen om ons uit de nood te helpen. Het resultaat 

was dat we 2016 konden gelukkig afsluiten met een positief saldo.  

In 2016 hebben we als bestuur en team hard gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan met 

een meerjarenbegroting. We willen niets liever dan voor nog veel meer kinderen in 

Ayacucho een vangnet en springplank zijn. We willen nog meer kinderen bereiken om 

van de nachtopvang en de andere mogelijkheden van Los Cachorros gebruik te maken. 

We willen nog meer kinderen helpen aan een nieuw toekomstperspectief. We hebben het 

meerjarenbeleidsplan daarom ‘Kansen voor de toekomst’ genoemd. Dankzij de grote 

financiële steun in 2016 hebben we nieuwe energie en moed voor de toekomst gekregen. 

De meerjarenbegroting vindt u in het hoofdstuk over de financiële verantwoording. U ziet 

daarin dat we de in 2016 opgebouwde reserves deels hebben verdeeld over de komende 

jaren. Daardoor hebben we het aangedurfd begin 2017 voor twee jaar een extra 

groepleidster aan te stellen, zodat er meer kinderen in Los Cachorros terecht kunnen. We 

hopen voor het realiseren van de andere ambities  - meer straatwerk, meer 

psychologische begeleiding en een betere organisatie van het werk – in de komende 
jaren ook voldoende te steun mogen blijven ontvangen.  

In deze rapportage vindt u een beknopt overzicht van onze activiteiten in 2016. We 

vinden het altijd bijzonder te lezen wat Los Cachorros betekent voor de kinderen. 

Aandacht, liefde, werken aan een toekomst, opvoeding, uitdagingen en gezelligheid. Los 

Cachorros, een thuis voor straatkinderen! 

Mocht u een persoonlijke toelichting op deze rapportage op prijs stellen dan zijn wij van 
harte bereid dit te doen. 

Namens bestuur en team, 

Lenny van den Brink – ’t Hart, voorzitter 

Alanya Santa Cruz, directrice 
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1. Los Cachorros 

 

1.1 Ontstaan van de stichting  

De stichting Los Cachorros is opgericht door Alanya Santa Cruz, van oorsprong 

Peruaanse en geadopteerd door Nederlandse ouders. Alanya groeide op in een Brabants 

dorp, maar voelde zich nooit echt helemaal thuis in Nederland. Op haar vijftiende liep ze 

weg van huis en zwierf drie jaar door Utrecht waar ze in het daklozencircuit terecht 

kwam. Met andere daklozen zette zij de Utrechtse Nachtopvang in Zelfbeheer (NOIZ) op, 
bij welke instelling zij als coördinator werkte. 

In de zomer van 2000 maakte Alanya, samen met zeven andere geadopteerde Peruaanse 

jongeren en hun Nederlandse familie, een zogenaamde ‘roots-reis’ naar Peru. Zij voelde 

zich direct thuis in haar geboorteland en bij het zien van alle armoede en de vele 

straatkinderen besloot zij haar leven een andere wending te geven, door zich in te gaan 

zetten voor de dak- en thuisloze kinderen. Zij koos ervoor om zich te vestigen in 

Ayacucho, haar geboortestad. Zoals in veel Peruaanse steden zijn hier talloze kinderen 

die, om uiteenlopende redenen, geen dak boven hun hoofd hebben. De situatie in 

Ayacucho is des te schrijnender: deze stad is jarenlang verstoken geweest van hulp 

omdat het de thuisbasis was van de terroristische groepering Lichtend Pad (Sendero 
Luminoso).  

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar en hun families 

in Ayacucho, Peru. In verschillende fasen begeleiden we kinderen en jongeren van de 

straat naar re-integratie met familie of zelfstandig wonen. Los Cachorros biedt integrale 

hulp via straatwerk, opvang, psychosociale begeleiding, onderwijs en zo mogelijk re-

integratie in de familie. Het opvanghuis Los Cachorros heeft in 2003 haar deuren 

geopend in Ayacucho. Sinds 2006 biedt Los Cachorros naast nachtopvang ook 24-

uursopvang aan. Bovendien is er veel aandacht voor begeleiding van straatkinderen in de 

omliggende wijken en voor voorlichting op scholen. Wat begon met sympathie voor het 

lot van de Ayacuchaanse straatkinderen is uitgegroeid tot een succesvolle opvang waar 

inmiddels honderden straatkinderen hulp hebben gekregen. Samen met een team van 

groepsbegeleiders, een straatwerker, een maatschappelijk werker, een psycholoog en 

een leraar zet Alanya zich in om de veelal getraumatiseerde kinderen een kans te geven 
op een betere toekomst.  

Het bestuur van Stichting Los Cachorros in Nederland zet zich in op vrijwillige basis en 

wordt ondersteund door vrijwilligers, die zowel in Nederland als ter plaatse in Peru de 

handen uit de mouwen steken. De Stichting Los Cachorros heeft sinds 1 januari 2008 de 
ANBI-status en sinds september 2013 het CBF-keurmerk voor kleine goede doelen.  

1.2 Missie en doelstelling  

De missie van onze stichting is:  

Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen, met als 
uiteindelijk doel te komen tot sociale re-integratie. Ons werkgebied is Ayacucho, Peru.  

Kerndoelstelling is dat de kinderen groeien naar een bestaan op eigen benen, via de 

verschillende fasen van hulpverlening: van straatwerk, via opvang en onderwijs terug 
naar familie of naar (begeleid) zelfstandig wonen.  
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2. Los Cachorros Peru  

2.1 Geschiedenis en achtergrond Ayacucho  

Ayacucho, gelegen op 2750 meter hoogte, is een oude koloniale stad, midden in de 

centrale hoogvlakte van de Andes. Ayacucho telt circa 160.000 inwoners en ligt in één 

van de armste departementen van Peru. De huidige armoede is mede veroorzaakt door 

het conflict in de jaren tachtig en negentig tussen de terreurbeweging Lichtend Pad, met 

als thuisbasis Ayacucho, en het Peruaanse leger. Hierbij werden meer dan 70.000 

mensen gedood. De bevolking van Ayacucho draagt hiervan nog steeds de littekens; er 

zijn heel veel gebroken en éénoudergezinnen in de stad.  

 

Door structurele beperkingen moeten veel families 

een dagelijkse strijd leveren om te overleven. 

Sommige kinderen belanden op straat, omdat de 

ouders niet meer in staat zijn om hen te 

onderhouden. Het zijn echter niet alleen structurele 

beperkingen die verantwoordelijk zijn voor het 

(voort)bestaan van straatkinderen, ook sociaal-

culturele factoren spelen een belangrijke rol. Zolang 

het alcoholisme leidt tot desintegratie van de familie, 

geweld een gangbare methode is voor het opleggen 

van discipline en het machismo zich uit in 

achterstelling en mishandeling van vrouwen en 

kinderen, zullen kinderen in extreme situaties 

definitief naar de straat vertrekken. De economie 

van Peru trekt sinds een paar jaar aan. Ook voor 

straatkinderen betekent dit meer geld door 

criminaliteit op straat. Geld om drugs te kopen en in 

hostels te slapen, waar ze alle vrijheid hebben in 

plaats van onderdak bij Los Cachorros waar regels 

gelden. Door op straat contact met hen te leggen en vertrouwen te winnen weten de 

kinderen Los Cachorros gelukkig toch te vinden. 

 

2.1.1 Straatkinderen  

Een algemeen aanvaarde definitie van straatkinderen, zoals ook UNICEF die hanteert, 

verdeelt straatkinderen in twee categorieën:  

- Kinderen die één of andere economische activiteit op straat uitvoeren, zoals 

bedelen of verkopen. Zij gaan aan het eind van de dag naar huis om hun 

verdiensten aan hun familie af te dragen. Omdat deze families vaak instabiel zijn, 

kiezen kinderen soms voor een permanent leven op straat.  

- Kinderen die buiten een familiekring op straat leven. Familiebanden bestaan 

wellicht wel, maar zijn los en worden weinig onderhouden.  

Armoede, alcoholisme en huiselijk geweld zorgen ervoor dat kinderen op straat belanden. 

In Ayacucho leven dan ook ongeveer 600 kinderen geheel of gedeeltelijk op straat. 

Gedeeltelijk wil zeggen dat ze bijvoorbeeld na school snoep verkopen op straat of 

schoenen poetsen en ’s avonds weer naar huis gaan. Kinderen die geheel op straat leven, 

verblijven daar permanent. Zij gaan niet meer naar school en keren niet of sporadisch 

terug naar huis.  

 

Marginalisering en uitsluiting  

Los Cachorros heeft zich, naast de permanente opvang van de kinderen in het 

gezinsvervangend tehuis, gespecialiseerd in de opvang van de meest complexe groep 

straatkinderen, de kinderen die permanent op straat leven. Deze kinderen zijn veelal 

verslaafd en crimineel actief. Vanwege het marginale bestaan van de kinderen nemen de 

meeste mensen een onverschillige houding tegenover hen aan. De autoriteiten reageren 

vaak met geweld op afwijkend gedrag, met als gevolg dat de marginalisering en 

uitsluiting van deze kinderen toeneemt. Binnen de straatcultuur worden kinderen en 

adolescenten negatief gestimuleerd door hun leeftijdsgenoten. Deze kinderen hebben 
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intensieve en gespecialiseerde zorg nodig. Ze hebben vaak een zeer slechte fysieke 

gezondheid door ondervoeding en gebrek aan hygiëne en beschermende kleding. 

Veelvuldig lijmgebruik heeft hun longen, hersenen en luchtwegen aangetast. Bovendien 

hebben straatkinderen een verhoogd risico op seksueel overdraagbare aandoeningen als 

gevolg van vroege seksualiteit en seksueel misbruik. Deze kinderen zijn daarnaast 

emotioneel vaak zeer beschadigd door constante marginalisatie, afwijzing en uitsluiting 

door familie en de maatschappij.  

 

Erkenning door autoriteiten  

Los Cachorros wordt erkend door de lokale autoriteiten en is de enige integrale opvang in 

Ayacucho voor straatkinderen van zes tot achttien jaar. Los Cachorros heeft een 

vergunning van het Ministerie van Vrouwen en Sociale Zaken om als opvang te fungeren. 

De familierechter en het Openbaar Ministerie doen daarom geregeld een beroep op Los 

Cachorros om kinderen op te vangen die uit huis zijn geplaatst.  

 

3 Het werk van Los Cachorros Peru in 2016  

1 Activiteiten en resultaten 

 
1.1. Fase 1. Straatwerk: bijdragen aan de vermindering van de risicofactoren, 

kinderen ontvankelijk maken voor hulp en de ontwikkeling van kinderen en jongeren op 

straat. 

 

1.1.1 Verbinding leggen en werken aan vertrouwen tussen de sociale structuren op straat 

en de hulpnetwerken. 

 

In de maanden januari tot en met maart was 

het moeilijk om contact te krijgen en te houden 

met de straatkinderen, omdat ze zich verspreid 

hadden over de stad en geen zin hadden in 

activiteiten op straat vanwege hun 

internetverslaving. In het begin van het jaar 

werd er gewerkt met slechts 6 kinderen. Aan het 

eind van 2016 waren we erin geslaagd om dit uit 

te breiden naar 28 straatkinderen.  

 

In 2016 was de straatwerker gemiddeld drie keer per week van 19.00 tot 22.00 uur op 

straat te vinden, waar hij via gesprekken over serieuze thema’s contact wist te leggen en 

een vertrouwensband wist op te bouwen met de straatkinderen. Er ontstonden 

voorlichtingssessies op straat en de straatwerker gaf straatkinderen en kinderen in 

sociale risicosituaties advies. Ondanks het feit dat de kinderen vaak moeilijk konden 

praten over hetgeen ze was overkomen, uitten ze al pratend wel hun gevoelens.  

 

1.1.2 Verminderen van de kans op ziekten bij kinderen op straat door voorlichting over 

oorzaken en voorzorgmaatregelen 

De straatwerker heeft in 2016 geen kinderen 

doorverwezen naar huisartsenposten of 

ziekenhuizen. Wel verleende hij in 20 gevallen 

ondersteuning aan kinderen met betrekking tot 

gezondheid en/of persoonlijke hygiëne.   

 

1.1.3 Psychologische ondersteuning op straat 

Op verzoek van het Openbaar Ministerie zijn 

een samenvatting van een diagnose van een 

kind en een psychologisch rapport van een 

ander kind met een verhoogd sociaal risico 

ingediend. Met drie straatkinderen (ex-



7 
 

gebruikers) hebben sessies plaatsgevonden om ze psychisch te ondersteunen. Met twee 

kinderen uit een omgeving met hoge sociale risico's hebben psychotherapeutische sessies 

plaatsgevonden. 

 

1.1.4 Kinderen van verslavingen afhelpen en hen via bezigheidstherapieën positieve 

ervaringen laten opdoen met zinvolle tijdsbesteding.  

In 2016 namen 28 kinderen deel aan sportieve activiteiten, het kijken van films of 

andere uitstapjes die werden georganiseerd door straatwerk. Deze activiteiten droegen 

bij aan een positieve beleving rond de 

vrijetijdsbesteding en aan verbetering van de 

gezondheid. Naast de fysieke gesteldheid wordt ook 

de mentale weerbaarheid van kinderen met sporten 

gestimuleerd. Het drugsgebruik en de tijd die 

kinderen doorbrengen met internet worden er mee 

verminderd. De activiteiten werden soms 

uitgevoerd op het de terreinen van het Instituto 

Peruano del Deporte (IPD). Bij deze activiteiten 

waren de kinderen altijd punctueel op tijd aanwezig. 

 

In totaal werden vijf uitstapjes gemaakt, o.a. 

naar Muyurina, Huatatas en naar het 

archeologisch centrum van Wari. De 

deelname bestond per uitje gemiddeld uit 7 

tot 15 kinderen. Deze uitstapjes versterkten 

de onderlinge band tussen de kinderen en ze 

leerden in teamverband met elkaar te 

werken.   

Van de 28 kinderen waar de straatwerker 

mee werkte nam 1 kind in 2016 deel aan een 

opleiding van CETPRO1. Twee kinderen 

volgden een traject bij CEBA2 en twee 

kinderen zaten op een reguliere school. 

 

1.1.5 Straatkinderen bescherming bieden 

tegen misbruik, agressie, discriminatie en 

sociale uitsluiting. 

In 2016 werden negen leefgebieden 

onderscheiden: Parque Simón Bolívar, 

Parque Miraflores, Rio seco – Huarpas, 

Parque del Avión, El hueco de las Américas, 

Villa San Cristóbal, Parque Bellido, Losa de 

las Huarpas en het Parque del Eskate. Het 

heeft moeite gekost om op deze plaatsen in 

gesprek te komen met de kinderen (tussen 

de 14 en 18 jaar oud), omdat ze wantrouwig 

waren en drugs en/of alcohol gebruikten.  

In totaal is slachtofferhulp van het Openbaar Ministerie twaalf keer ingeschakeld en 

werden er vier (middelbare) scholen bij een case betrokken. In een aantal gevallen heeft 

de straatwerker kinderen begeleid met rechtszaken en ook zittingen bijgewoond.  

In 2016 werd door de straatwerker met de gezinnen van 27 kinderen samengewerkt door 

deze tweewekelijkse thuis te bezoeken om informatie tussen de instelling en het gezin uit 

te wisselen. Er is hard gewerkt aan de versterking van de band van de gezinnen met hun 

kinderen. Drie straatkinderen konden in 2016 met hun gezin worden herenigd.  

 

                                                           
1
 Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), instituut voor technische vakopleidingen 

2
 Centro de Educación Basica Alternatíva (CEBA), (speciaal) basisonderwijs 
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1.1.6. Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van straatkinderen en kinderen die 

leven in risicosituaties via individuele en groepsgewijze workshops 

 
Er zijn 21 workshops gegeven met thema’s 

als: de dagelijkse samenleving, de 

eigenwaarde, de waarde van vriendschap, 

drugs, vrijheid en losbandigheid, gewoonten en 

gedragingen, het ideale familiebeeld, zorg en 

hygiëne en assertiviteit. Deze workshops 

hadden naast de vormende inhoud tot doel de 

straatkinderen bekend te maken met andere 

hulporganisaties en scholen. Een aantal keer is 

er een workshop gegeven in de  Yanamilla-

gevangenis. Er deden telkens tussen de 33 en 

37 jongeren mee.  
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1.2. FASE II. Nachtopvang: aanbieden van veilige nachtopvang en poliklinische 

hulp 

Door de lage deelname werd in april 2016 de opvangformule voor straatkinderen 

gewijzigd van een woonzorgcentrum naar een nachtopvangcentrum. De straatkinderen 

komen hierbij binnen tussen 19.00 en 20.00 uur en vertrekken weer tussen 7.00 en 8.00 

uur. De kinderen mogen alleen gebruik maken van de nachtopvang wanneer ze ook 

hebben deelgenomen aan de activiteiten van de straatwerker, uitzonderingen 

daargelaten. Met de nachtopvang beoogt Los Cachorros uitgebreide zorg aan de 

straatkinderen te geven. Dat betekent niet alleen eten, wassen, kleren wassen en slapen, 

maar ze worden ook gemotiveerd om hun levensstijl te veranderen en te werken aan 

persoonlijke doelen. 

 

1.2.1. Opvang en bescherming 

Om de fysieke en morele integriteit van de straatkinderen te bewaken worden ze 

gewezen op de gevaren van een leven op straat in relatie tot de voordelen van het leven 

in gezinsverband of binnen een woonzorgcentrum. 

 

2016 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kinderen in de 

nachtopvang 

0 0 0 9 7 14 13 19 18 19 20 12 

 

Gedurende 2016 werd er een registratie bijgehouden van de straatkinderen die 

deelnamen aan de nachtopvang. Op verzoek van de kinderen werden individuele 

gesprekken gehouden waarin de kinderen hun dagelijkse ervaringen konden delen. In 

kringgesprekken over gevoelens en confrontaties zijn de volgende thema’s besproken: 

dagelijkse emoties, problemen op het werk, bezoeken aan thuis of aan de familie, 

dagelijks terugkerende activiteiten, ideeën, ongemakken en onderlinge geschillen. 

 

1.2.2. Basisgezondheidszorg van de nachtopvang: verkleining van de risico's van de 

ziekten bij straatkinderen door preventie, zorg en tijdig doorverwijzen 

 Kinderen met veel voorkomende aandoeningen zoals hoesten en griep werden 

door de medewerker van de nachtopvang geholpen. 

 Er werden workshops uitgevoerd met onderwerpen als het verzorgen van het 

lichaam, handen wassen en tanden poetsen met als doel gewoonten op het gebied van 

persoonlijke verzorging, hygiëne en gezondheid te creëren en te behouden. Daarnaast 

werden er workshops aangeboden rond de seksuele gezondheid met thema’s als correct 
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gebruik van anticonceptiemiddelen, soa's, de menstruele cyclus, kijken naar jezelf met 

zelfrespect, ken je lichaam, verliefdheid, respect voor mijn lichaam en omgangsnormen.  

 

1.2.3  Psychologische begeleiding en 

gesprekstraining: los komen van geweld en 

onderdrukking is meer dan alleen weglopen 

van huis 

 Door de psycholoog werd één avond 

per week in de nachtopvang contact 

onderhouden met de kinderen. Dat gaf hen 

ruimte om te praten over hun leven, 

gedachten en gevoelens wanneer zij 

daaraan behoefte hadden. 

 In totaal werden 4 kinderen in 2016 

individueel op eigen verzoek psychologisch 

begeleid. Dit gebeurde bijvoorbeeld via psycho-educatie, vaardigheidstrainingen, 

reflectie-oefeningen en op basis van het model “de zeven eigenschappen” van Sean 

Covey.  

  

1.2.4   De ontwikkeling van sociaal educatieve workshops 

 In de tweede helft van 2016 zijn workshops ontwikkeld met als onderwerp: de 

sociale samenleving, mondhygiëne en voetverzorging. Met vijf kinderen is gewerkt aan 

persoonlijke doelen, waarvan er vier kinderen al hun doelen hebben bereikt. Er vonden 

daarnaast ook creatieve workshops plaats, zoals sieraden en bonbons maken.  

 

  

1.3. FASE III. Dagopvang: aanbieden van bescherming en complete aandacht 

aan kinderen. 

 In deze fase wordt er vooral gewerkt aan het versterken van de verbinding, het 

wennen aan een dagelijkse routine, het stimuleren van creativiteit en sportieve 

vaardigheden, zelfverwerkelijking en begeleiden van de kinderen naar een opleiding. 

Aan de andere kant wordt gewerkt aan het versterken van de gezinsbanden.  

 

De permanente opvang is er in geslaagd een thuis te geven aan 17 kinderen. Dit was 

de bezetting in 2016: 

 

2016 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kinderen in 

dagopvang 

9 9 9 7 10 9 10 11 14 14 13 12 
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1.3.1. Het opstellen van handelingsplannen  

In 2016 hadden alle kinderen in het gezinsvervangend tehuis een handelingsplan. 

Volgens afspraak zou er wekelijks een gesprek plaats moeten vinden over het plan 

tussen kind en groepsleider. Door tijdgebrek van de groepsleiders was het moeilijk deze 

gesprekken allemaal plaats te laten vinden. 

In sommige gevallen was dat ook te wijten 

aan de motivatie van het kind. In de praktijk 
kwam het er op neer dat de plannen werden 

geëvalueerd na twee of drie maanden. Dat 

was soms wel afhankelijk van de druk die de 

psycholoog, die de plannen evalueerde met 

de groepsleiders, uitoefende om de 

gesprekken daadwerkelijk plaats te laten 

vinden. Daarom is besloten om de 

handelingsplannen in 2017 te 

vereenvoudigen. Er gaan minder thema’s tegelijkertijd ter hand worden genomen en er 

worden meer thema’s in groepsverband behandeld.  

 
1.3.2. Autonomie versterken en aansluiting van kinderen bij netwerken bevorderen 

 De kinderen namen deel aan diverse spelletjes, beurzen en parades op 

feestdagen, zoals bijvoorbeeld op de verjaardag van Los Cachorros, de dag van de clown, 

de dag van de rechten van het kind en de dag van de kip. Een groepje kinderen heeft 

opgetreden voor publiek tijdens culturele feesten en een aantal anderen hebben 

deelgenomen aan een openbare uitvoering op school (ritmische gymnastiek en 

dichtkunst).  

 

Op de verjaardag van Los Cachorros in mei namen alle kinderen actief deel aan de 

activiteiten, zoals de Family Fair.  De kinderen hebben met Kerstmis chocolademelk, 

koek en kleine cadeautjes uitgedeeld op basisschool S.I. "Alfredo Salazar Mendoza" - 

Mollepata, op initiatief van Los Cachorros. Deze ‘Chocolatada’ is een Peruaanse traditie 

waarmee we de kinderen ook het plezier van het delen leren. 

 

In de eerste maanden van het jaar konden de kinderen deelnemen aan 

jongleeractiviteiten, begeleid door een externe instructeur. Ook konden ze, op 

uitnodiging van een externe, zelf deelnemen aan filmactiviteiten. Om financiële redenen 

was het niet mogelijk zelf een leraar te contracteren voor het geven van structurele 

muziek- of toneellessen.  

 

 

1.3.3. Met een zinvolle en positieve invulling van de vrije tijd worden 

aanpassingsvermogen en verbondenheid van de kinderen binnen de dagopvang 

versterkt 

 Gedurende het jaar hebben kinderen van het gezinsvervangend tehuis 

deelgenomen aan handwerk workshops, die werden ontwikkeld met twee externe 

docenten. Deze vonden volgens afspraak wekelijks plaats met uitzondering van 
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feestdagen en onvoorziene omstandigheden. Zo werd de kinderen geleerd dekens en 

tassen te maken met het weefgetouw. Een vrijwilliger leerde hen twee keer per week 

verschillende technieken om armbanden te maken. Er was ook een ruimte voor artistieke 

activiteiten die door de groepsleider gedurende de dag kon worden ingezet voor 

verschillende bezigheden zoals tekenen, sneeuwpoppen maken, maken van kerststukjes 

enzovoort.  Al deze activiteiten versterken de ontwikkeling, de vaardigheden en de 

creativiteit wat positief bijdraagt aan een zinvolle besteding van de vrije tijd en aan het 

gevoel van eigenwaarde. 

Gedurende dit jaar hebben drie kinderen in totaal twaalf keer pannenkoeken en brownies 

gebakken. Zeven kinderen hebben in januari en februari deelgenomen aan 

vakantieactiviteiten die hen werden aangeboden door o.a. de Academie voor Kunsten. 

 

 
 

1.3.4. Kinderen van de dagopvang weer laten deelnemen aan vormen van onderwijs 

 Alle kinderen in de dagopvang volgden in 2016 een vorm van onderwijs. Drie 

kinderen volgden een technische vakopleiding met de specialisaties koken en techniek 

(CETPRO), acht kinderen volgden het interne speciaal basisonderwijs (CEBA) en 7 

kinderen namen deel aan het reguliere basisonderwijs. 

 Het onderwijsproces van alle kinderen werd nauwgezet gevolgd door de sociaal 

werker van Los Cachorros. Er vond veelvuldig overleg plaats tussen sociaal werk en de 

verschillende docenten en onderwijsinstellingen. Maar liefs 166 keer bezocht de sociaal 

werker in 2016 een onderwijsinstelling. Het intensieve contact droeg er zorg voor dat 

externe docenten meer begrip en inzicht hebben gekregen in de bijzondere 

omstandigheden van de straatkinderen van 

Los Cachorros. 

  Op dagelijkse basis werd er 

in de dagopvang tijd gemaakt om de 

kinderen te ondersteunen bij het maken 

van hun huiswerk. Elke leerling vorderde 

overeenkomstig de verwachtingen die men 

van hem of haar mocht hebben. Kinderen 

die moeite hadden met de concentratie of 

die vermoeidheid toonden, werden 

gemotiveerd en betrokken gehouden door 

middel van speelse en ludieke 

lesmethoden. 

 

1.3.5. Samenhang en gezonde omgangsvormen binnen de dagopvang bevorderen 

 Gedurende het jaar vonden er verschillende wandelingen plaats en meerdere 

uitstapjes, naar onder andere de heuvel Picota en het bos de Piedras in Huaraca. 

Bovendien werd een kampeeractiviteit georganiseerd in het district Huamanguilla, met 

een wandeling naar de waterval. Alle kinderen van de dagopvang namen deel aan 

wekelijkse sportactiviteiten zoals voetbal, volleybal, basketbal, ritmische gymnastiek, 

fietsen zwemmen. Deze activiteiten vonden onder andere plaats in het Peruaans Instituut 
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voor de Sport (IPD), bij ruimten van de restaurants La Glorietta en Puquialito en in het 

zwembad.  

 

 Verder werden er in de dagopvang gesprekken gevoerd en video’s vertoond over 

verliefdheid, voortplanting en seksuele gezondheid, communiceren, de lange en korte 

termijngevolgen van drugs, seksuele overdraagbare ziekten, pesten en waarden. 

Hierdoor raakten de kinderen in toenemende mate geïnteresseerd in een gezond en 

heilzaam bestaan.   

 Ongeveer drie keer per week werden na het avondeten kringgesprekken 

gehouden over gevoelens en één keer per week was er de kring van confrontatie waarin 

kinderen hun gevoelens, frustraties en bezorgdheden konden vertellen. Hier leerden ze 

deze ook adequaat onder woorden te brengen. 

 

1.3.6. Veiligheid en integrale basiszorg: bescherming 

van het kind, behoeden van zijn/haar fysieke en 

geestelijke integriteit   

Alle kinderen die in 2016 in het gezinsvervangend tehuis 

woonden ontvingen bescherming, kleding en hygiënische 

basiszorg. Ook kregen ze dagelijks op regelmatige tijden 

een maaltijd. Ontbijt en het avondeten werden onder 

toezicht van de groepsleider wisselend door de jongeren 

zelf klaar gemaakt. De lunch, de hoofdmaaltijd, werd 

bereid door een medewerker van Los Cachorros op basis 

van een maandelijks menuschema. Daarmee kregen de 

kinderen goed te eten en leerden ze tegelijkertijd een 

aantal basisbezigheden van een huishouden 

vanzelfsprekend uit te voeren. In de weekenden werden 

alle maaltijden met hulp van de kinderen bereid. 

Huishoudelijke activiteiten zoals schoonmaak en het 

wassen van kleren hoorden uiteraard ook bij hun 

dagelijkse taak. 

 

In 2016 werd aan 12 kinderen van de dagopvang in totaal 67 keer medische hulp 

verleend. In 6 gevallen werd een beginnend arts bezocht, 34 keer werd een vervolgarts 

bezocht (algemene arts, gynaecoloog, tandheelkundige, kinderarts). 14 kinderen kregen 

tandheelkundige zorg, waaronder 3 tandtrekkingen en 43 vullingen. 
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1.3.7 Psychologische hulp 

Het doel van het psychologische werk is om de kinderen van de dagopvang van Los 

Cachorros steun te bieden en directe en indirecte psychologische bijstand. Daarnaast 

worden ook straatkinderen en kinderen met een verhoogd  risico, alsmede hun 

(gezins)netwerken geholpen.  

 In 2016 werden de 17 kinderen uit de dagopvang door de psycholoog van Los 

Cachorros geholpen. Voor alle kinderen in de dagopvang werd eerst een evaluatie en 

diagnose opgesteld.  

 Voor kinderen met cognitieve problemen, gedragsproblemen en/of emotionele 

instabiliteit werd een individueel vervolgtraject gerealiseerd door middel van individuele 

therapieën (waaronder onder andere Eye Movement Desensitization and Reprocessing, 

cognitieve gedragstherapie en stabilisatietherapie), psychologische advisering of sessies 

ter verdere oriëntatie. De meerderheid van de kinderen in de dagopvang namen volgens 

een vast schema wekelijks deel aan een psychologische of psychotherapeutische 

begeleidingssessie. Door gebrek aan interesse en medewerking van de meerderheid van 

de ouders en andere gezinsleden was het helaas nauwelijks mogelijk het ontstaan van 

trauma’s te reconstrueren of om te werken aan de gezinsbanden om de 

hechtingsproblemen van de kinderen te behandelen. 

 Bij het opstellen van de handelingsplannen gaf de psycholoog de groepsleiders 

feedback over de plannen voor elk kind via individuele gesprekken met de groepsleiders. 

De psycholoog was ook verantwoordelijk voor de coördinatie met de straatwerker en met 

de sociaal werker over het werk met de gezinnen. Wanneer nodig en mogelijk maakte de 

psycholoog afspraken met de gezinnen van de kinderen. In 2016 bezocht de psycholoog 

3 gezinnen van kinderen in de dagopvang om te kunnen werken aan doelen van de 

kinderen die gerelateerd waren aan het welbevinden binnen het gezin. Daarbij werd de 

gezinssituatie in kaart gebracht, werd er geluisterd naar de verhalen van de gezinsleden, 

er werd voorlichting gegeven over positieve opvoeding en over de traumatische gevolgen 

voor kinderen van geweld en gezinsproblemen. Daarmee werd beoogd begrip te kweken 

voor de kinderen en daarmee kregen ze een stem.   

 

 

1.4. Het versterken van kennis en vaardigheden van de kinderen in de 

dagopvang en van anderen - Centro de Educación Básica Alternativa 

“CEBA” (speciaal basisonderwijs). 

 In 2016 was er een overeenkomst met het instituut voor speciaal basisonderwijs 

(CEBA), “Señor de los Milagros”. Los Cachorros kon rekenen op twee gedetacheerde 

leerkrachten. Er werd les gegeven van maart tot december. 17 minderjarigen hebben 

zich in 2016 ingeschreven voor dit onderwijs, waarvan 10 aan het begin van het jaar 

en 7 halverwege. 

 

Niveau Deelnemers Bevorderd Zittenblijvers Uitvallers 

Beginner - 1e 

graad 

5 1 2 2 

Beginner - 2e 

graad 

3 3 0 0 

Beginner -  3e 

graad 

1 1 0 0 

Gevorderd - 4e 

graad 

6 2 2 2 

Gevorderd - 5e 

graad 

2 2 0 0 

 

 Het verpersoonlijkte onderwijs maakte het mogelijk de kinderen zo te begeleiden 

dat verzuim en ongeïnteresseerd gedrag konden worden gereduceerd. De meerderheid 
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van de kinderen ondervond desalniettemin toch leerproblemen. Er moest hard gewerkt 

worden aan de scholing gezien het feit dat het startniveau erg laag was.  

 Er werden allerlei  uitstapjes georganiseerd, met gemiddeld 10 deelnemende 

kinderen, waaronder naar de dierentuin Totorilla, het museum Maarschalk Cáceres, het 

Nationaal Instituut van Cultuur, de catacomben van de kathedraal en meerdere malen 

werd het Peruaans instituut voor Sport (IPD) bezocht. 

 De kinderen die deelnamen aan het onderwijs binnen CEBA lieten verschillende 

problemen zien. Het ging daarbij niet alleen om leer-, gedrags- of 

concentratieproblemen, maar ook om gezinsproblematieken. De meerderheid van de 

gezinnen waaruit de leerlingen afkomstig waren is ontwricht en lijdt aan armoede. Er 

heersen verkeerde opvoedgewoonten, huiselijk geweld en psychosociale problemen. 

Daarom bemiddelde sociaal werk van Los Cachorros binnen deze gezinnen om problemen 

te voorkomen en/of te verhelpen en om te proberen de situatie binnen deze gezinnen 

doelgericht te verbeteren.   

 Sociaal werk verrichtte in 2016 56 huisbezoeken bij 7 CEBA-leerlingen. Het doel 

was om de gezinnen bij het gedrag van hun kind, zijn of haar afwezigheid op school, de 

voortgang en de uitvoering van het huiswerk te betrekken. Bovendien organiseerde 

sociaal werk verschillende workshops met de gezinnen onder anderen rond thema’s als 

gezonde omgangsvormen, sterke familiebanden, positief opvoeden en effectieve 

communicatie. 

 Twee deelnemers aan het CEBA-onderwijs hebben psychologische ondersteuning 

genoten, deze bestond onder andere uit adviezen en deelname aan psychotherapeutische 

sessies om te kunnen ontladen van gezinsproblemen en om te werken aan zijn/haar 

zelfbeeld en toekomstverwachtingen.  

 Acht leerlingen van het CEB-onderwijs kregen een geactualiseerde Aseguramiento 

Universal en Salud (AUS)3 en er werd in totaal zes keer medische hulp verleend.   

 

 

 

                                                           
3
 AUS staat voor zorgverzekering 



16 
 

1.5. Sociale re-integratie en opvolging 

 

1.5.1. Versterken van de gezinsbanden van alle doelgroepen door de capaciteit van de 

gezinnen van kinderen te vergroten.  

 Het gezin is de eerstaangewezen basis die zorgt voor de integrale ontwikkeling 

van het kind als het gaat om liefde, onderdeel zijn van, en op basis van waarden die bij 

voorkeur de fysieke en mentale gezondheid waarborgen. Een eerste prioriteit is het 

benadrukken van het belang van werk voor de gezinnen geweest, waardoor er een basis 

kan ontstaan voor verdere acties.  

 Gedurende het jaar werden er door de sociaal werker gezinsprofielen uitgewerkt. 

Met nieuw ontwikkelde sociale kaarten werd informatie over het kind en zijn gezin in 

kaart gebracht. Er werden doelen op gezinsniveau geformuleerd en er werden verslagen 

bijgehouden. 

 De families werden begeleid en voorgelicht over verschillende zaken die hun 

kinderen aangaan, zoals onder andere ambtelijke formaliteiten richting publieke 

instanties met betrekking tot gezondheid, onderwijs, juridische aangelegenheden als 

rechtsbijstand. Voor 12 jongeren in de dagopvang, voor 6 leerlingen aan CEBA en voor 2 

kinderen in de nachtopvang werden de formaliteiten verricht ter verkrijging of 

actualisering van hun zorgverzekering (AUS). Voor 3 kinderen in de nachtopvang werd 

het actualiseren van hun Documento Nacional de Identidad (DNI)4geregeld.  

 In 2016 werden door sociaal werk 239 bezoeken afgelegd aan gezinnen van 

kinderen uit alle doelgroepen. Voor kinderen uit de dagopvang en leerlingen aan CEBA 

met hun gezinnen in Huamanga en Huanta werden bij hen thuis tweewekelijks 

gezinsworkshops georganiseerd. Om de voortgang goed te kunnen volgen werden 

gezinnen soms ook onverwacht bezocht.  

 Elf gezinnen namen deel aan in totaal 27 workshops rond gezonde 

woonomstandigheden. Bij een evaluatie naar gezonde praktijken werd bij 3 gezinnen 

progressie waargenomen. Bij 1 gezin van een kind uit de nachtopvang werd intensief 

gewerkt aan de economische positie. Dat lukte uiteindelijk door het openen van een bar. 

Vanaf april 2016 is door sociaal werk begonnen met maandelijkse workshops voor negen 

families van kinderen uit dagopvang en CEBA die gebaseerd zijn op de methode “sterke 

families” met thema’s als: Wanneer ken ik mijn kind? Adequaat gedrag stimuleren, 

consequent zijn, regels instellen in huis.  

 

                                                           
4 DNI staat voor identiteitsbewijs 
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 Door de psycholoog werden zeven bezoeken aan gezinnen of begeleiders van drie 

straatkinderen of deelnemers aan de dagopvang afgelegd. Tevens vonden er 26 keer 

psychologische begeleiding of een adviesgesprek plaats met gezinnen of begeleiders van 

elf jongeren.   

 

Op 1 oktober werd een gezamenlijke wandeling van de gezinnen van de kinderen uit de 

dagopvang en van CEBA georganiseerd om de gezinsbanden te versterken. Tijdens deze 

activiteit werden thema’s als communicatie, expressie en het herkennen van emoties 

besproken. Er waren 58 deelnemers (45 van de dagopvang en 13 van CEBA).  

 

1.5.2. Opvolgen van casussen  

 De psycholoog voerde gesprekken met drie oud-deelnemers van Los Cachorros 

die buiten Los Cachorros woonachtig zijn. Zij wonen hetzij in het gezin, hetzij zelfstandig.  

Vier bezoeken werden afgelegd bij de strafgevangenis Yanamilla in Huamanga, waar acht 

oud-deelnemers en een moeder van een kind uit de dagopvang verblijven om deze 

mensen verder te volgen en te begeleiden.   

 

1.6. Leiding van het project 

 Het leiden van het project impliceert het volgen van alle ontplooide activiteiten, 

het begeleiden van het personeel en het geheel van plannen, organiseren en evalueren 

van de geprogrammeerde activiteiten. Wekelijks werd er door het team over alle 

aspecten binnen Los Cachorros vergaderd over de voortgang en over eventuele 

noodzakelijke interventies en werden er gezamenlijk besluiten genomen. Daarnaast vond 

er wekelijks werkoverleg plaats van de directie met de psycholoog en maandelijks met 

alle andere afdelingen binnen Los Cachorros. Ongeveer elke drie maanden werd er door 

de psycholoog samen met de groepsleiders gesproken over de handelingsplannen van de 

kinderen.   

Tweewekelijks kwamen de psycholoog, straatwerker en sociaal werker samen om de 

gezinsbezoeken te bespreken met betrekking tot de voortgang en eventuele 

vervolgstappen.   

Ook werden zelfstudiedagen georganiseerd voor het hele team waarbij de volgende 

thema’s aan de orde kwamen: effectief communiceren met kinderen en 

jongvolwassenen, positieve opvoeding, de gouden cirkel (Simon Sinek) en SMART 

formuleren van plannen. 

Uiteraard werd Los Cachorros door de directeur vertegenwoordigd naar formele 

instellingen en werden de voor de instelling belangrijke en noodzakelijke formaliteiten 

verricht.  
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1.6.1. Deelname aan gezamenlijke activiteiten met andere organisaties rond het thema 

straatkinderen 

 Er werden bijeenkomsten gerealiseerd met COMULPRED om de activiteiten van 

2015 te evalueren en om de plannen voor 2016 vorm te geven en te volgen. Ook werden 

er bijeenkomsten bijgewoond van COMUDENA met verschillende andere instituten over 

het structureren van de hulp aan straatkinderen. Het Plan Operativo Anual (POA)5van 

2016 werd goedgekeurd en de voorstellen van de technische commissies kregen de 

instemming van het kiescomité. Ook waren er bijeenkomsten binnen de 

districtsgemeenschap “Andres Avelino Caceres” waar het comité van COMUDENA voor 

2016 gekozen werd. Bovendien werd er het werk van Los Cachorros voor straatkinderen 

gecoördineerd met derden en werden er afspraken gemaakt over doorverwijzen van 

nieuwe risicogevallen. 

 Er vond vaak overleg plaats van Los Cachorros met het nationale openbaar 

Ministerie (UDAVIT) om  nieuw binnengekomen kinderen de juiste opvolging te geven en 

op deze manier ontstond wederzijds geaccepteerde samenwerking. Ook werkte Los 

Cachorros samen met YACHAY om gegevens over straatjongeren en hun gezinnen te 

verkrijgen en over het werk van sommige straatjongeren.   

 Met CEDIF werden data van workshops voor de jongeren op straat afgestemd en 

met de Sociedad de Beneficiencia Pública vonden bijeenkomsten plaats omdat een 

deelnemer aan de nachtopvang deel nam aan hun activiteiten.    

 Met de projectleider van het programma CREO (“Ik geloof”) van de gevangenis 

van Yanamilla vond overleg plaats ten aanzien van workshops over de zeven 

eigenschappen van Covey binnen het programma CREO.  

 Met de leidster van het Colegio San Juan Bautista werd overleg gevoerd over 

nieuw binnengekomen kinderen en werd afgesproken elkaar te informeren in case er 

risicosituaties voor kinderen werden gesignaleerd. 

Met de DEMUNA van de gemeenschap Carmen Alto was er een gesprek over een kind in 

een situatie met verhoogd risico en met de politie van Carmen Alto, Andres Avelino 

Caseres, Huamanga, San Juán Bautista en Jesús Nazarenas vonden gesprekken plaats 

om workshops te realiseren en om hun deelname en betrokkenheid te vergroten.  

 

 

 

                                                           
5 POA staat voor jaarplan 
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1.6.2. Samenwerking met andere instituten 

 Er vond samenwerking plaats met en er werd doorverwezen naar het openbaar 

Ministerie en de rechtbank. En er werd informatie ingewonnen over vluchtsituaties, de 

opname of verwijzing van jongeren naar een schuilplaats. Er werden nieuwsbrieven 

verzonden en juridische brieven beantwoord.   

 

1.6.3. Maatschappelijke profilering 

Spelletjesactiviteiten tussen verschillende organisaties: Deze activiteiten zijn gericht op 

jongens en meisjes uit verschillende opvangcentra en projecten met als doel de diverse 

instituten met elkaar in contact te brengen en ze met elkaar te laten verbroederen. Het 

enige instituut dat deel nam aan deze activiteiten was Desarollo Integral del Adolescente 

(DIA). Zij kwamen met vijf jongeren, twee groepsleiders en een stagiaire van 

psychologie. Deze activiteit maakte deel uit van de viering van de verjaardag van Los 

Cachorros en vond plaats op het terrein van het IPD. 

 Viering van de verjaardag van Los Cachorros: Voor de erkenning van Los 

Cachorros en om bekendheid te geven aan het werk van de instelling werd de verjaardag 

van Los Cachorros gevierd op het plein van María Magdalena in de stad Ayacucho. De 

volgende groepen werden daarbij uitgenodigd: INABIF URPI (opvang voor kwetsbare 

kinderen nam deel met drie kinderen  en twee groepsleiders), DIA (negen kinderen en 

drie groepsleiders), SUMAQ WAYRA (folklore, acht personen), Centrum voor Kunst en 

Expressie (zes jongeren, muziek), Kindershow van Alina en haar vrienden, Kindershow 

van Tornillito, en Zumba Ayacucho.  

 Er werd deelgenomen aan de Peruaanse dag van het kind die plaats vond in de 

aula van IPD. De volgende instituten namen deel: Yachay, World Visión, Programa DIA 

(SOLID), Los Cachorros, la Fiscalía, Aldeas infantiles, La Demuna de Huamanga. Er 

waren veel kinderen bij aanwezig maar niet alle instituten namen deel. Bij wijze van een 

sociaal project werd met de medewerkers van het scholingsinstituut “Alfredo Mendoza 

Salazar”- Mollepata een project opgezet waarmee 170 kinderen in extreme armoede 

konden worden geholpen. 
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1.6.4. Steun van overheidsinstellingen en niet-overheidsinstellingen 

 Het voedselprogramma van de provinciale gemeenschap van Huamanga bood 

hulp door basale voedingsmiddelen aan te leveren bij schuilplaatsen en bij verschillende 

hulpcentra voor de meest kwetsbare bevolking. In 2016 kreeg Los Cachorros zes keer 

voedingsmiddelen.  

 

1.6.5. Integrale gezondheidscampagne 

 Los Cachorros organiseerde, in samenwerking met de districtsgemeenschap Socos 

en het gezondheidscentrum van Socos, de integrale gezondheidscampagne gericht op de 

armste bevolking van Socos. Veel andere partijen waren bij deze gelegenheid betrokken. 

De activiteit kwam ten goede aan ongeveer 257 personen die een medische behandeling 

kregen en informatie over allerlei gezondheidsthema’s.  

 

1.6.6. Overig 

 Met Kerstmis kregen we een donatie van de organisatie SOLID en van restaurant 

“Via Via” om de kerstcadeaus en Sinterklaascadeaus van te betalen. “Via Via” gaf ook 

biscuits om de verjaardag van Los Cachorros te vieren.  

 Drie medewerkers namen deel aan de workshops die gegeven werden door 

Brieanne Kohrt (PhD) over behandelingen gericht op het oplossen van trauma’s en over 

positieve opvoeding. In oktober 2016 namen 5 medewerkers van Los Cachorros deel aan 

een training over technieken processen in de hersenen te beïnvloeden van John Hartung, 

een Amerikaanse psycholoog. De geleerde technieken kunnen worden toegepast bij het 

begeleiden van kinderen, jongvolwassenen en hun families. 
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4 Los Cachorros in Nederland 
 

4.1 Organisatie  

Stichting Los Cachorros wordt geleid door een onbetaald 

bestuur in Nederland dat verantwoordelijk is voor (controle 

van) het inhoudelijke en financiële beleid, werving van 

fondsen en vrijwilligers, voorlichting en publiciteit. Verder 

zetten vrijwilligers in Nederland en Peru zich in voor de 

stichting. Los Cachorros heeft de ANBI-status en het CBF-

certificaat voor kleine goede doelen. 

Samenstelling van het bestuur: 

Bestuurslid  Functie  In dienst  Uit dienst  

Lenny v/d Brink  Voorzitter  20-02-2016  07-03-2019 

Milou Steenks Secretaris 02-02-2014 01-10-2016 

Kees Buuts  Secretaris  14-11-2016 13-11-2019  

Carola Luiten Penningmeester 18-10-2015 17-10-2018 

Chantal 

Schalkwijk 

Bestuurslid 

Vrijwilligers 
01-09-2015 31-08-2018 

Marijn Vos  
Bestuurslid 

Communicatie  
02-02-2014  01-02-2017  

Hans van 

Kesteren  

Bestuurslid 

Fondsenwerving 
20-02-2016  07-03-2019 

Vacature  
Bestuurslid 

Activiteiten    

 

Milou Steenks nam in september afscheid als secretaris. Zij is in november opgevolgd 

door Kees Buuts. 

4.2 Communicatie Peru-Nederland  

Alanya Santa Cruz, de directrice, maakt voor iedere bestuursvergadering een rapportage 

over de opvang van de kinderen, de activiteiten, de workshops, de successen en de 

moeilijkheden die ze tegenkomen. De voorzitter, penningmeester en bestuurslid 

vrijwilligers hebben elk tweewekelijks via Skype contact met contact met Alanya Santa 

Cruz, de directrice in Peru. In deze gesprekken worden belangrijke ontwikkelingen 

rondom Los Cachorros in Nederland en Peru met elkaar besproken. Zo blijven het 

bestuur en de directrice in Peru nauw betrokken bij elkaar. De voorzitter licht toe wat in 

de bestuursvergadering aan de orde is geweest en ondersteunt Alanya in de uitvoering 

van haar werk. De penningmeester bespreekt de financiën, zowel de uitgaven in Peru als 

de inkomsten in Nederland.  Het bestuurslid vrijwilligers hoort hoe het gaat met de 

vrijwilligers die werkzaam zijn in Peru en, kan inspelen op de behoefte aan nieuwe 

vrijwilligers en kan ondersteunen wanneer vrijwilligers tegen moeilijkheden aanlopen.  

Eenmaal per jaar, tijdens Alanya’s bezoek aan Nederland, vindt er een 

bestuursvergadering plaats waarbij Alanya zelf aanwezig is. Dit is bij uitstek het moment 
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waarin de wensen, risico's en ambities voor de toekomst worden besproken. Hierdoor is 

er een grote verbondenheid tussen het bestuur in Nederland en de projectleiding in Peru 

en wordt in gezamenlijkheid hetzelfde doel nagestreefd.  

 
4.3 Vrijwilligersbeleid  

Het werven van vrijwilligers gebeurt door het plaatsen van een vacature op websites voor 

vrijwilligers, de website van Los Cachorros, Twitter, Facebook en Linked-in. Daarnaast is 

er contact met “SAMEN Jongeren en Straatkinderen”. Indien bij hen een vrijwilliger zich 

aanmeldt met een interesse in Zuid Amerika of Peru, verwijst men de geïnteresseerde 

door naar Los Cachorros. Los Cachorros streeft naar een permanente bezetting van drie 

tot vier vrijwilligers in Ayacucho. Kandidaat-vrijwilligers melden zich aan door het 

aanmeldingsformulier en hun CV te sturen naar het bestuurslid vrijwilligers in Nederland. 

Na een intakegesprek met het bestuurslid vrijwilligers en overleg met Alanya wordt besloten of 

de vrijwilliger naar Peru kan vertrekken. Doorgaans volgen er na het intakegesprek nog één à twee 

gesprekken met het bestuurslid vrijwilligers ter inhoudelijke voorbereiding. Tijdens het 

voorbereidingstraject wordt verwacht dat de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag 

aanvraagt, zich verdiept in de problematiek rond straatkinderen en, wanneer dat nodig 

is, Spaanse les volgt. Indien mogelijk, sluiten vrijwilligers zich aan bij activiteiten van 

“SAMEN Jongeren en Straatkinderen”, zoals het straatkinderenweekend en het 

meeleefweekend. Tevens worden vrijwilligers gestimuleerd om sponsoractiviteiten ten 

bate van Los Cachorros te organiseren. Hiervan wordt de helft gebruikt voor de algehele 

begroting van Los Cachorros. De andere helft wordt gebruikt voor een project naar keuze 

van de vrijwilliger. 

Aangezien er de afgelopen jaren een terugloop is te merken in de aanmeldingen van 

vrijwilligers, is in 2016 meer ingezet op contact met onderwijsinstellingen voor het 

werven van stagiair(e)s binnen sociale studies. Dit heeft reeds geleid tot enkele 

aanmeldingen voor een stage bij Los Cachorros. In 2016 waren er negen vrijwilligers 

actief, waaronder vier Nederlandse, één Belgische, vier Franse. 

4.3.1 Vrijwilligers in Nederland en België  

Ook in Nederland en België zijn vrijwilligers actief voor Los Cachorros. Zij helpen bij 

verschillende activiteiten en organiseren zelf inzamelingsacties, zoals een kerstmarkt, 

sinterklaasbezoekjes, het verkopen van spullen op de vrijmarkt in Utrecht of een 

benefietconcert. Veelal zijn dit vrijwilligers die bij Los Cachorros in Peru hebben gewerkt 

of gaan werken en na hun verblijf in Peru ook in Nederland en België actief blijven voor 

de stichting. Daarnaast zijn er donateurs en vrijwilligers die op een andere wijze Los 

Cachorros ondersteunen, bijvoorbeeld door hulp aan te bieden bij het beheren van de 

website of het beschikbaar stellen van vergaderruimte voor het bestuur. 

4.3.2 Vrijwilligers in Peru  

Stichting Los Cachorros werkt met vrijwilligers in Peru om verschillende redenen:  

1. Ter ondersteuning van het Peruaanse team van het opvanghuis. Hiermee bespaart Los 

Cachorros op de salariskosten. Daarnaast ontplooien vrijwilligers activiteiten en scholen 

ze het team bij vanuit hun eigen specialisme.  

2. Vergroten van netwerk en vrijwilligersbestand in Nederland, België en Frankrijk.  

3. Bevorderen van het bewustzijn van jongeren en (jong)volwassenen rondom de 

problematiek van ontwikkelingslanden en ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder 

de positie van straatkinderen.  
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4.4 Acties  

In 2016 werden diverse eenmalige en doorlopende acties georganiseerd om inkomsten te 

generen voor Los Cachorros. In totaal werd er uit alle acties in 2016 € 22.786 opgehaald 

dat ten goede kwam aan de stichting. Dit is ruim € 12.000 meer dan vorig jaar! Een 

aantal acties werd vanuit bestuursleden of vrijwilligers van Los Cachorros opgezet en 

georganiseerd. Ook zochten organisatoren van activiteiten zelf contact met de stichting 

om de opbrengst aan Los Cachorros te doneren. Los Cachorros zou zonder de 

belangeloze inzet van deze mensen niet kunnen voortbestaan en is hen dan ook zeer 

dankbaar voor de tijd en energie die zij in Los Cachorros steken, vaak met zeer mooie 

resultaten. In 2016 heeft de positie van bestuurslid Activiteiten het hele jaar vacant 

gestaan. Door de extra inzet van overige bestuursleden en vrijwilligers is toch een 

fantastisch bedrag opgehaald.  

 
4.4.1 Eenmalige acties  

Acties van vrijwilligers 

Vrijwilligers (Bente, Maarten, Vera, 

Steven en Oscar) die in 2016 naar 

Peru zijn afgereisd hebben met 

diverse acties geld opgehaald. Zo 

heeft Bente meegedaan aan de 

nieuwjaarsduik, stonden Steven en 

Maarten o.a. op de Smaakmarkt in 

Nijmegen en heeft Oscar veel geld 

opgehaald bij familie en vrienden. 

Opbrengst: €6.431. 

 

 

Verkoop kraanwater 

Restaurant Se7en in Utrecht vroeg haar klanten €1 te betalen voor een fles kraanwater. 

De opbrengst ging naar Los Cachorros. Ook restaurant Gys in Utrecht nam deel aan deze 

actie. Opbrengst: €2074. 

 

Bazar Luxemburg 

In Luxemburg werd een bazar georganiseerd met een opbrengst van maar liefst €7000  

 

Jam 

Met zelfgemaakte jam heeft één van onze donateurs € 96 opgehaald.  

 

Club van 100  

De supportersvereniging True Support van F.C. Utrecht heeft € 828 via een 

benefietmaaltijd opgehaald waarbij bijna 100 borden macaroni werden geserveerd. De 

club van 100 van F.C Utrecht verdubbelde dit bedrag. Opbrengst: €1656.  

 

Dart actie 

Oud-bestuurslid Sietske organiseerde een dartmarathon waarbij deelnemer Petra het 

voor elkaar kreeg om maar liefst 34 uur achter elkaar te darten! Ze haalden hiermee het 

prachtige bedrag van €1300 op.  

 

Feestelijke gelegenheden 

Familie Steenks vierden hun 40 jarig huwelijk en de heer en mevrouw Venemans hun 

verjaardag. Beiden vroegen zij hun gasten om een donatie voor Los Cachorros. 

Opbrengsten: €580 

 

Kleingeld 

Mevrouw Rädeker spaart haar kleingeld voor Los Cachorros. Opbrengst: €140.  
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Sinterklaasactie  

Bestuursleden en vrijwilligers hebben in december 2016 in Nijmegen zwarte piet en 

sinterklaas gespeeld. Opbrengst: €120. 

 

Braderie  

Eén van onze donateurs heeft spullen verkocht op de braderie. Opbrengst: €75 

 

4.4.2. Doorlopende acties  
Wees een Held met Statiegeld  

 
De actie 'Wees een Held met Statiegeld' zamelt via supermarkten geld in voor Los 

Cachorros. Bij verschillende supermarkten in het land staan professioneel vormgegeven 

collectezuilen, waarin emballagebonnen gedoneerd kunnen worden voor Los Cachorros. 

Op de zuil staat beknopte informatie over de actie. Eén keer per maand leegt een Los 

Cachorros vrijwilliger de zuilen, levert de emballagebonnen in en maakt de opbrengst 

over naar Los Cachorros. Het is een populaire actie waardoor het moeilijk is om 

supermarkten te vinden. Totale opbrengst: €1017. 
 
Verkoop Peruaanse spullen 
Tijdens de donateursdag, op de Vrijmarkt en Kunstmarkt in Utrecht en in Restaurant De 

Havenkom in Almere zijn verschillende Peruaanse spullen verkocht. Daarnaast is er 

voortdurende verkoop mogelijk via de webwinkel van Los Cachorros. Opbrengst: €1536.  

 

Overige kleine acties 

Andere acties zoals 10% van den opbrengst van de verkoop van een webwinkel en 

spontane activiteiten brachten nog eens €1.341 op. 
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4.5 Beleid Fondsenwerving 

De inkomsten van Los Cachorros komen voornamelijk uit donaties, giften, acties, fondsen 

en bedrijven. Los Cachorros heeft de afgelopen jaren merkbaar ervaren dat de crisis ook 

bij de fondsenwereld is aangekomen Waar aanvragen bij fondsen tot 2012 bijna altijd 

een kwestie was van indienen, worden nu meerdere aanvragen afgewezen. Door 

vacatures en wisselingen is de portefeuille fondsenwerving tot 2015 onderbelicht 

gebleven.  

Begin 2016 is Hans van Kesteren toegetreden als bestuurslid Fondsenwerving. Er was 

geen fondsenbestand en het is de eerste maanden zaak geweest dit zo snel mogelijk op 

te zetten, wat halverwege 2016 op orde was. Er zijn vanaf half 2016 stichtingen, 

vermogensfondsen, kerken, bedrijven en banken benaderd en gezamenlijk heeft dat – 

met ondersteuning van een deel van het bestuur –  geleid tot een groot aantal 

gehonoreerde projectvoorstellen en eind van het jaar tot een prachtig bedrag.   

Het hele jaar is vergeefs daadkrachtig gezocht naar een bestuurslid activiteiten en toch is 

het bedrag uit activiteiten verdubbeld vergeleken met het jaar 2015. Dit is bij elkaar 

geraapt door o.a. het organiseren statiegeldacties, benefietdiners, wateracties bij 

restaurants, verkoopacties op Koningsdag, kunstmarkten en het houden van een 

dartmarathon. 

Het bestuur streeft er naar zo snel mogelijk een daadkrachtig bestuurslid activiteiten te 

werven. Daarmee kan het bestuur in 2017 nog meer aandacht aan fondsenwerving en 

activiteiten besteden.  

Het werk van Los Cachorros is ook in 2016 vooral ondersteund door de Van Kesteren 

Foundation die weer een structurele bijdrage heeft gegeven. We mochten ook een beroep 

doen op een aantal andere fondsen. Zie verder het financiële deel van dit jaarverslag. 

Kijkend naar de toekomst, waarin bijdragen van de overheid, (die ontwikkelingshulp 

anders gaat uitvoeren dan in voorgaande jaren) Cordaid en Impulsis (opgeheven) niet 

meer te verwachten zijn en in toenemende mate meer kleinschalige projecten een 

beroep doen op fondsen, zal meer werk gemaakt moeten worden van lokale 

fondsenwerving in Peru. Zelfstandige fondsenwerving en inkomsten-genererende 

projecten in Ayacucho / Peru moeten gestimuleerd worden. Er is een begin mee 

gemaakt,  ideeën zijn verder uitgewerkt, maar het wil nog niet echt lukken. Ook is 

geprobeerd meer werk te maken van het opzetten van werkervaringsplekken om 

kinderen na een langdurig  verblijf in de huisvesting van Los Cachorros de kans te bieden 

zichzelf te ontwikkelen en hun eigen inkomsten te kunnen verdienen en de kans op 

terugval in armoede te voorkomen. 

Met de Peruaanse economie gaat het erg goed, en de middenklasse in Peru (Lima) heeft 

steeds meer geld ter beschikking. De hulpverlening aan kinderen is in beginsel de 

verantwoordelijkheid van de eigen Overheid. De bevolking en de regering van Peru zullen 

dus op termijn, zeker gezien de groeiende economie en langzaam verbeterende 

omstandigheden, ook hun bijdrage aan doelstellingen als die van Los Cachorros moeten 

leveren. Bedrijven, particuliere doelgroepen en overheidsinstanties in Peru worden 

benaderd met de vraag hun verantwoording te nemen en samen te bouwen aan een 

betere toekomst voor de bevolking. 
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5. Financiën en begroting 
 
5.1 Terugblik 
 

Vanaf 2014 worden wij gesteund door de Van Kesteren Foundation. In 2016 is het 

bestuur met succes op zoek gegaan naar andere fondsen. Naast een bijdrage van 

€30.000 van de Van Kesteren Foundation is €68.250 van diverse fondsen ontvangen. Dit 

geeft een mooie financiële buffer voor de komende jaren. Daarnaast doet het ons goed 

dat we nog steeds kunnen rekenen op een groot aantal trouwe donateurs en bedrijven 

die ons al jaren steunen. Een andere belangrijke inkomstenbron voor Los Cachorros zijn 

de acties. Hierin zijn we wederom succesvol geweest zoals u in een eerder hoofdstuk 

heeft kunnen lezen. In de begroting was ook een post opgenomen tbv fondsenwerving in 

Peru. Dit heeft helaas niet tot resultaat geleid. Het blijkt lastig om in Peru fondsen te 

genereren. 

 

De bestedingen aan de doelstelling waren in 2016 2,5% hoger dan in 2015. De 

wisselkoers heeft in 2016 gezorgd voor een financiële meevaller. Deze is in 2016 10% 

gestegen waardoor deze weer op het niveau van 2014 ligt. De koers die de bank ons 

berekende, schommelde in 2016 tussen 3,71 en 3,30 met een gemiddelde koers van 

3,53. De bestedingen aan fondsenwerving namen toe omdat het bestuur een 

professioneel fondsenwerver heeft ingezet.  

 

In 2016 waren de totale lasten € 94.660, waarvan 98% aan het project in Peru is 

besteed. De overige 2% bestaat uit noodzakelijke en onvermijdelijke lasten, zoals kosten 

CBF, huur postbus, verzekering en bankkosten en fondsenwerving. Het bestuur, dat 

geheel uit vrijwilligers bestaat die geen vergoeding voor hun werk ontvangen, streeft er 

naar om de lasten zo laag mogelijk te houden 

 

De positieve resultaten ten aanzien van fondsenwerving en opbrengsten vanuit acties en 

onze trouwe donateurs en bedrijven hebben er toe geleid dat we 2016 met een positief 

resultaat afsluiten van €63.415. In de begroting was rekening gehouden met een verlies 

van €3.076. Met deze positieve afsluiting kunnen we een buffer creëren voor 

tegenvallende resultaten zoals we deze in voorgaande jaren hebben meegemaakt. 

Daarnaast wordt er in Peru een extra groepsleider worden aangenomen, met als 

zekerheid dat deze de komende twee jaar gefinancierd kan worden. Hiermee kunnen we 

de kinderen meer aandacht geven. Er bestaat de wens om het team ook uit te breiden 

met een extra straatwerker, zodat nog meer kinderen bereikt kunnen worden. Hiervoor is 

in de meerjarenbegroting een post opgenomen ´extra fondsenwerving tbv uitbreiding´ 
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5.2 Vooruitblik 

 

In 2016 hebben we besloten om met een meerjarenbegroting te gaan werken. Deze wordt 

hieronder weergegeven: 

Baten  2017 2018 2019 2020 

      

Periodieke donateurs € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 

Eenmalige giften € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 

Bedrijven  € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 

Fondsen  € 65.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 

Ambitie extra fondsenwerving tbv uitbreiding € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 

Acties  € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 

Bijzondere baten € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Werven in Peru € 0 € 0 € 1.000 € 2.500 

Uit reserves  € 0 € 3.996 € 5.587 € 6.723 

      

Totaal  € 130.500 € 124.496 € 127.087 € 129.723 

      

Lasten      

      

Kosten Peru € 90.462 € 92.271 € 94.117 € 95.999 

Extra kosten uitbreiding in Peru € 24.241 € 24.725 € 25.220 € 25.724 

Kosten Nederland € 7.250 € 7.500 € 7.750 € 8.000 

Naar reserves € 8.547 € 0 € 0 € 0 

      

Totaal  € 130.500 € 124.496 € 127.087 € 129.723 
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6 Jaarrekening 

 

6.1 Balans 

(in € en na resultaatverdeling) 

 

  31-12-16 31-12-15 

 ref.   

ACTIVA    

    

Materiële vaste activa 1 14.796 14.796 

Vorderingen en overlopende activa 2 232 274 

Liquide middelen 3 120.515 57.057 

  -------- -------- 

Totaal   135.542 72.127 

    

    

PASSIVA 4   

    

Continuïteitsreserve  95.542 72.127 

Bestemmingsreserve uitbreiding staf  40.000 0 

  -------- -------- 

Totaal   135.542 72.127 
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6.2 Staat van baten en lasten 

(in €) 

  Werkelijk 

2016 

Begroot 

2016 

Werkelijk 

2015 

BATEN ref.    

Baten uit eigen fondswerving 5 145.434 81.000 71.796 

Baten uit acties van derden 6 12.410 7.000 0 

Rentebaten  232 500 824 

  -------- -------- -------- 

Som der baten  158.075 88.500 72.620 

     

LASTEN     

Besteed aan de doelstelling 7 92.711 90.376 91.245 

Kosten eigen fondswerving 8 730 200 210 

Beheer en administratie 9 1.219 1.000 924 

  -------- -------- -------- 

Som der lasten  94.660 91.576 92.379 

     

Onttrekking bestemmingsreserve  0 0 15.000 

Storting bestemmingsreserve  40.000 0  

     

Saldo van baten en lasten  23.415 -3.076 -4.759 

 

Bestemming saldo 2016: toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 

 

6.3 Toelichting op de jaarrekening 

 

Algemeen 

Stichting Los Cachorros is statutair gevestigd in Utrecht en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 30168099. De stichting heeft een Beschikking Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) met fiscaal nummer 816126239. De jaarrekening is opgemaakt volgens Richtlijn 

650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderings-



30 
 

grondslag is gebaseerd op historische kosten. Alle bedragen zijn afgerond en in euro, tenzij anders 

vermeld. 

 

Waarderingsgrondslagen 

Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa zijn 

overgenomen uit de balans van Los Cachorros Peru en omgerekend tegen de koers per einde 

boekjaar (=wisselkoers december 2016: €3,30). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 

waarop ze betrekking hebben. Alle opbrengsten zijn voor het brutobedrag onder de baten 

opgenomen. Overboekingen naar Peru zijn omgerekend naar de koers van dat moment.  

 

6.3.1  Toelichting op de balans 

 

1.  Materiële vaste activa 

Dit betreffen de vaste activa, zoals vermeld in de jaarrekening van Los Cachorros Peru.  

Het terrein (€12.606) is aangekocht is 2006 en is gewaardeerd tegen de taxatiewaarde van 2009. 

De inventaris (€2.190) is gewaardeerd tegen historische kostprijs. De koers per eind 2016 bedroeg 

3,30 net als in 2015, vandaar dat deze post op de balans gelijk blijft gewaardeerd.  

 
2.  Vorderingen en overlopende activa 

Dit betreffen nog te ontvangen rentebaten (€232). 

 

3.  Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015 

ING rekening courant 5.740 57 

ING Zakelijke spaarrekening 20.013 0 

ING Zakelijke Kwartaal spaarrekening 1 0 

ING Zakelijke Bonus spaarrekening 94.761 57.000 

 -------- -------- 

Totaal 120.515 57.057 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, met uitzondering van toegekende bedragen die 

geoormerkt zijn voor besteding in het volgende verslagjaar. Deze worden toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve. 

4.  Passiva 

De passiva bestaan uitsluitend uit reserves. De mutatie van de reserves in 2016 was als volgt: 

Reserves per 31-12-2015      72.127 
Resultaat 2016 23.415 
Waardering materiële vaste activa Peru 0 
 -------- 
Continuïteitsreserve  per 31-12-2016 95.542 
  

Bestemmingsreserve per 31-12-2016 uitbreiding staf 40.000 

 

Continuïteitsreserve 

Het bestuur acht het een onderdeel van haar beleid dat de continuïteitsreserve minimaal 50%, 

maar idealiter 100%, van de bestedingen aan de doelstelling is, zodat onverwachte tegenvallers 

kunnen worden opgevangen zonder dat het werk in Ayacucho direct in gevaar komt.  
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Per 31-12-2016 is de continuïteitsreserve 103% van de bestedingen aan de doelstelling. 

 

Bestemmingsreserve 

Er waren begin 2016 geen bestemmingsreserves. In 2016 is door het bestuur het beleidsplan 

2016-2020 opgesteld met als één van de doelstelling het helpen van meer kinderen. Hiervoor is 

uitbreiding van de staf noodzakelijk en dit willen we mogelijk maken door een beroep op 

vermogensfondsen. Omdat niet elk fonds ons jaarlijks wil steunen, hebben we besloten hier een 

reserve voor op te nemen zodat we personeel wel voor meerdere jaren aan kunnen nemen en 

continuïteit gewaarborgd wordt ook bij tegenvallende inkomsten vanuit fondsenwerving.  

 

6.3.2 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Baten 

  

5. Baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk 

2016 

Begroot 

2016 

Werkelijk 

2015 

Periodieke donaties particulieren          14.285 16.000 15.075 

Eenmalige giften 7.020 6.500 6.340 

Donaties van bedrijven 3.093 3.500 3.210 

Donaties van fondsen 98.250 40.000 36.669 

Acties 22.786 15.000 10.502 

 -------- -------- -------- 

Totaal 145.434 81.000 71.796 

 

De baten uit periodieke donaties van particuliere donateurs is al een paar jaar nagenoeg constant. 

Eenmalige giften zijn incidentele bijdragen van particulieren, scholen en kerken en zijn moeilijk 

voorspelbaar. In 2016 kwamen er 20 giften binnen, variërend tussen €25 en €3.000. De bedrijven 

die ons steunen zijn Mr Hostman (€63), Transfer Solutions (€1.530) en Plijnaar Investments 

(€1500). Het bedrag dat in 2016 onder “Donaties van fondsen”  is vermeld, betreft bijdragen van 

Van Kesteren Foundation (€30.000), De Johanna Donk Grote (€3.050), Hofstee Stichting (4.000), 

Everdina Stichting (15.000), Trein 828 (1.200), Stichting Dirk Bos Fonds (5.000) en een anoniem 

fonds (€40.000). De acties worden besproken in paragraaf 4.5 van dit jaarverslag. 

  

6. Baten uit acties van derden 2016 Begroot  2016 2015 

Belgische donateurs 4.500 3.500 0 

Bijdrage Stichting Buitenveldert 7.910 3.500 0 

Totaal 12.410 7.000 3.500 
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De eerste post betreft bruto bedragen die door Belgische donateurs gestort zijn bij Via Don Bosco 

in België en rechtstreeks naar Los Cachorros in Peru worden overgemaakt. Hiermee verzekeren 

deze donateurs zich van fiscale aftrekbaarheid naar Belgisch recht.  

De bijdrage van Stichting Buitenveldert betreft kosten die gemaakt zijn voor het pand en welke 

door Los Cachorros Peru zijn voorgeschoten.  

 

7 Lasten 

 

De volgende tabel geeft een toelichting op de lastenverdeling: 

 

Bestemming Doelstelling Werving 

baten 

Beheer en 

administratie 

Totaal 

2016 

Begroot 

2016 

Totaal 

2015 

       

Lasten Los 

Cachorros 

Peru 

Eigen 

fondsen-

werving 

    

Subsidies en bijdragen 0 0 0 0 0 0 
Afdrachten 92.711 0  92.711 90.367 91.245 
Aankopen en 

verwervingen 

0 0 0 0 0 0 

Publiciteit en 

communicatie 

0 0 0 0 0 0 

Huisvestingskosten 0 0 0 0 0 0 
Kantoor- en algemene 

kosten 

0 730 1.219 1.949 1.200 1.133 

Afschrijving en rente 0 0 0 0 0 0 
 -------- -------- ------- -------- -------- -------- 
Totaal 92.711 730 1.219 94.660 91.576 92.379 
 

 

8. Besteed aan de doelstelling 2016 Begroot 2016 2015 

Overgemaakt  uit Nederland naar Peru                                                                   72.047 70.566 74.942 

Overgemaakt  uit België naar Peru 4.500 3.500 0 

Bezoldiging directrice 16.164 16.220 16.259 

Bankkosten 0 90 44 

Werven vrijwilligers 0 0 0 

 -------- -------- -------- 

Totaal 92.711 90.376 91.245 

 

Bijlage 1 bevat een specificatie van de bezoldiging directrice.  
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9.  Kosten eigen fondsenwerving                            2016 Begroot  2016 2015 

Totaal 730 200 210 

 

In 2016 is een professioneel fondsenwerver op freelance basis aangetrokken.  

 10. Beheer en administratie 2016 Begroot  2016 2015 

CBF 380 375 370 

Bankkosten 189 100 87 

Verzekering 177 200 176 

Huur postbus 224 225 224 

Overige kosten 249 100 67 

 -------- -------- -------- 

Totaal 1219 1000 924 

 

 

Kengetallen  2016 2015 

Bestedingspercentage baten 

(bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten) 
59% 126% 

Bestedingspercentage lasten 

(bestedingen aan de doelstelling in % van de totale lasten) 
98% 99% 

Kosten eigen fondswerving  

(kosten eigen fondsenwerving  in % van de baten uit eigen 

fondsenwerving) 

0,5% 0,3% 

 

6.4 Jaarcijfers Los Cachorros Peru 

 

De vestiging in Peru opereert in Ayacucho onder de naam Fundación Los Cachorros Utrecht 

Holanda Filial Peruana (kortweg Los Cachorros Peru) en is niet in Peru geregistreerd als aparte 

rechtspersoon. Er is geen lokaal bestuur actief in Peru. Er is geen noodzaak tot consolidatie. Wel 

zijn in de balans van Los Cachorros Nederland de vaste activa van Los Cachorros Peru opgenomen.  

 

Onder de lokale naam is in Ayacucho een bankrekening geopend bij Interbank Peru, waarop vanuit 

Nederland de afdrachten worden gestort. De penningmeester heeft via internetbankieren inzicht in 

deze rekening en houdt de mutaties op deze rekening bij. Controle op de bestedingen vanuit 

Nederland vindt plaats op basis van maandrapportages van de directrice. Deze worden 

gecontroleerd door de lokale boekhouder voordat ze aan het bestuur ter beschikking worden 

gesteld. De begroting wordt in lokale valuta door de directie ingediend en door het bestuur 

vastgesteld.  

 

Uit genoemde maandrapportages is het volgende overzicht ontleend. Dit geeft een inzicht van de 

bestedingen per activiteit. De bedragen zijn in Peruaanse sol. 
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 2.016 2.015 

Algemene kosten 

 

140.648 106.256 

Straatwerk 18.646 16.421 

Nachtopvang 23.416 34.466 

Permanente opvang 77.405 65.457 

School 248 221 

Psychologisch programma 27.066 18.105 

Maatschappelijk werk 24.765 33.925 

 -------- -------- 

Totaal 312.194 274.851 

 

De algemene kosten zijn een stuk hoger dan in 2015 doordat er veel onderhoud is gepleegd aan 

het pand. Hier staan inkomsten van Stichting Buitenveldert tegenover die deze kosten voor haar 

rekening neemt.  

 

In Bijlage 2 is de jaarrekening 2016 van Los Cachorros Peru opgenomen. Deze is goedgekeurd 

door de lokale boekhouder. 

 

 

6.5 Overige gegevens 

 

Controleplicht 

Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 7 van Boek 2 BW) is de stichting niet controleplichtig om 

welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden. Wel is een kascommissie 

samengesteld die de jaarstukken heeft gecontroleerd. De kascommissie bestond uit mevrouw 

Jacqueline Vermaat en de heer Bram Steenks. Bijlage 3 bevat het verslag van de kascommissie.  
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Bijlage 1: Bezoldiging Directrice  

 

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 

andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. De laatste evaluatie was eind 2013. 

Het arbeidscontract en salarisnormen in Peru dienden daarbij als uitgangspunt. De bezoldiging 

wordt bruto uitbetaald.  

 

 

Naam     Alanya Santa Cruz 

Functie    Directrice opvanghuis 

 

Dienstverband 

Aard     onbepaalde tijd 

Uren     40 uur 

Parttime percentage   100% 

Periode     gehele jaar 

 

Bezoldiging (in euro’s) 

Bruto loon    9.450 

13de  en 14de maand   1.575  

Vliegticket naar Nederland  1.239 

Vergoeding ziektekosten  3.675 

Vergoeding reiskosten Nederland      75 

Vergoeding onkosten Nederland    150    

 

Totale bezoldiging  2016           16.164 

 

Totale bezoldiging  2015           16.259 

 

 

 

Het bruto loon, m.u.v. het salaris van december 2016, en de 13de en 14de maand zijn in Peruaanse 

sol uitbetaald. De bedragen in sol zijn hier omgerekend tegen de gemiddelde koers die door de 

bank in het betreffende jaar in rekening is gebracht. Deze gemiddelde koers bedroeg 3,38 in 2015 

en 3,61 in 2014. Het salaris van december 2016 en de overige vergoedingen zijn in euro’s 

uitbetaald. 
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Bijlage 2: Jaarrekening Los Cachorros Peru  

(in Peruaanse Sol) 

 

 

 

 

                      FUNDACION LOS CACHORROS UTRECHT HOLANDA 

 

 

BALANS PER 31-12-2016 

 

 

ACTIVA 
Vaste activa Terrein 41.600 
 Inventaris 13.695 
 Afschrijving inventaris -/-6.469 
 Totaal vaste activa 48.826 
   

Vlottende activa Kas en voorraden 1.719 
 Bank 1.069 
 Totaal vlottende activa 2.788 
   

TOTAAL ACTIVA  51.614 
   

   

PASSIVA 
 Reserves 43.639 
 Resultaat boekjaar 6.157 
 Totaal reserves 49.796 
   

 Totaal vlottende passiva 1.818 
   

TOTAAL PASSIVA  51.614 
 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 

 

 

Ontvangsten 323.924 

Hulpmaterialen -229.642 
Diensten van derden -91.321 
 -------- 
Toegevoegde waarde 2.961 
Diverse inkomsten 3.196 
 -------- 
Resultaat 2016 6.157 
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Bijlage 3: Verslag kascommissie 

 

 

 

 

 

Verslag kascommissie 

 

De kascommissie heeft de boekhouding en de jaarrekening van Stichting Los 

Cachorros te Utrecht over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 

gecontroleerd. Er zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen en de financiële 

situatie van de stichting kan als “gezond” worden gekenmerkt.  De commissie 

stemt, nadat inconsistenties en fouten naar tevredenheid gecorrigeerd zijn, in 

met de uiteindelijke financiële rapportage en stelt voor om het bestuur van 

Stichting Los Cachorros decharge te verlenen over het boekjaar 2016.  

 

 

20 juni 2017,       

 

Bram Steenks 

Jacqueline Vermaat 
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Colofon 

Los Cachorros houdt de kosten in Nederland zo laag mogelijk. Zo komt het grootste deel 

van de financiële steun direct ten goede aan de straatkinderen in Peru. Bestuursleden 

van Los Cachorros ontvangen geen vergoeding en er wordt zoveel mogelijk gewerkt met 

vrijwilligers.  

 

Redactie: Marijn Vos 

 

Los Cachorros bedankt de volgende organisaties:    

Van Kesteren Foundation 

Hotel Mitland 

De Johanna Donk Grote 

Stichting Dirk Bos Fonds 

Hofstee Stichting 

Everdina Stichting 

Transfer Solutions 

Stichting Buitenveldert 

Mr Hostman 

 

Donateur worden? 

Door een eenmalige bijdrage of voor een paar euro per maand kunt u de straatkinderen 

in Peru helpen aan een betere toekomst. Via onze website www.loscachorros.nl kunt u 

zich eenvoudig aanmelden als donateur. Als u vragen hebt, kunt u deze stellen per mail 

(info@loscachorros.nl) of telefonisch via 06 – 2141 9607. 

 

Contact 

Stichting Los Cachorros 

Postbus 545 

3500 AM Utrecht 

Tel. 06 – 2141 9607 

info@loscachorros.nl 

www.loscachorros.nl  

IBAN: NL56INGB0004596521 

 

Fundación Los Cachorros Utrecht Holanda Filial Peruana 

Jiron Los Andes 221 

Huamanga Ayacucho, Peru 

Tel. +51 66 31 34 83  

 

De Stichting Los Cachorros is statutair gevestigd te Utrecht en opgericht bij akte van 28 september 
2000, verleden voor notaris Nick van Buitenen te Utrecht. 
De stichting stelt zich ten doel: het bestrijden van armoede en het helpen van kansarme kinderen om 
deze een toekomst te geven in Peru.  

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30168099. 
De stichting beschikt over een Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dossiernr. 18736 
De stichting beschikt over het CBF-certificaat voor kleine goede doelen.  

 

 

http://www.loscachorros.nl/
mailto:info@loscachorros.nl
http://www.loscachorros.nl/

