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Voorwoord  

 

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

betekenen voor de kinderen in Ayacucho. Met elkaar, dankzij uw inspanningen als donateur, 

vrijwilliger, gulle gever van de opbrengst van uw actie, eigenaar van een bedrijf, bestuur van een 

fonds en zeker dankzij het hardwerkende team in Ayacucho. In 2017 hebben 22 kinderen een 

liefdevol thuis gekregen, hebben 71 kinderen een veilige plek voor de nacht gevonden en hebben 

honderden kinderen dankzij het straatwerk en de straateducatie kennis gemaakt met een andere, 

gezondere en perspectiefvollere manier van leven. Wij willen u daarvoor hartelijk danken!  

We willen niets liever dan voor nog veel meer kinderen in Ayacucho een vangnet en springplank 

zijn. We werken vanuit ons meerjarenbeleidsplan 2017-2020 ‘Kansen voor de toekomst’. Dankzij 

de financiële steun in 2017 hebben we dit jaar onze plannen kunnen realiseren. Dat kunt u lezen in 

dit jaarverslag. Al deze steun geeft ons de moed om ook in 2018 hard aan de slag te gaan en 

steeds meer kinderen te helpen aan een nieuw toekomstperspectief. 

We vinden het altijd bijzonder om op te schrijven wat Los Cachorros betekent voor de kinderen. 

Aandacht, liefde, werken aan een toekomst, opvoeding en educatie, 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,  

Alanya Santa Cruz, directeur Los Cachorros Peru 

Lenny van den Brink, voorzitter stichting Los Cachorros Nederland 
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1. Los Cachorros 

1.1. De stichting 

De stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen en kinderen uit verhoogde risicosituaties 

van 6 tot 18 jaar en hun families. De stichting is opgericht door Alanya Santa Cruz, van oorsprong 

Peruaanse en geadopteerd door Nederlandse ouders. De Stichting heeft de ANBI-status en het 

CBF-keurmerk. 

Het opvanghuis Los Cachorros heeft in 2003 haar 

deuren geopend in Ayacucho, Peru. In verschillende 

fasen begeleiden we kinderen en jongeren van de 

straat of in een andere kwetsbare positie naar re-

integratie met familie of zelfstandig wonen. Los 

Cachorros biedt integrale hulp via straatwerk, 

nachtopvang, opvang in het gezinsvervangend 

huis, psychosociale begeleiding, onderwijs en 

voorlichting. Los Cachorros wordt erkend door de 

lokale autoriteiten, heeft een vergunning van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Vrouw en is de enige integrale opvang in Ayacucho voor 

straatkinderen. 

2. Los Cachorros Peru 

2.1. Geschiedenis en achtergrond 

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

hoogvlakte van de Andes. Ayacucho telt zo'n 180.000 inwoners en ligt in een van de armste 

departementen van Peru. De huidige situatie van armoede in Ayacucho is mede veroorzaakt door 

het conflict in de jaren '80 en '90 tussen de 

terreurbeweging Lichtend Pad en het  

Peruaanse leger. Hierbij werden meer dan 70.000 

mensen gedood. De bevolking van Ayacucho draagt 

hiervan nog steeds de littekens; veel gebroken en 

eenoudergezinnen waarin armoede, alcoholisme, 

huiselijk geweld en misbruik voor komt. Als gevolg van 

de problematiek binnen gezinnen, zwerven de kinderen 

op straat en zoeken zij afleiding in drugs en 

verslavende spellen op internet.  

Door structurele beperkingen moeten veel families een 

dagelijkse strijd leveren om te overleven. De kinderen 

belanden op straat omdat de ouders niet meer in staat 

zijn om de kinderen te onderhouden. Het zijn echter 

niet alleen structurele beperkingen die verantwoordelijk 



6 

 

zijn voor het (voort)bestaan van straatkinderen; ook sociaal-culturele factoren spelen een 

belangrijke rol. Zolang het alcoholisme leidt tot desintegratie van de familie, het 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. 

2.2. Straatkinderen 

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

straatkinderen in twee categorieën: 

1. Kinderen die een of andere economische activiteit op straat uitvoeren, zoals bedelen of 

verkopen. Zij gaan aan het eind van de dag naar huis om hun verdienste aan hun familie af 

te dragen. Omdat deze families vaak instabiel zijn kiezen kinderen soms voor een 

permanent leven op straat. 

2. Kinderen die buiten een familiekring op straat leven. Familiebanden bestaan wellicht wel, 

maar zijn los en worden weinig onderhouden. 

Los Cachorros is gespecialiseerd in de integrale opvang en 

bescherming van de meest complexe groep straatkinderen, 

de kinderen die vrijwel permanent op straat leven. Deze 

kinderen gaan niet meer naar school en keren niet of 

sporadisch terug naar huis. Met kleine criminaliteit 

verzamelen ze geld om in hostels te slapen, waar geen enkel 

toezicht is. Ze gaan niet meer naar school, raken verslaafd 

aan lijm snuiven, marihuana en cocaïne. Ze hebben een 

slechte gezondheid en een groot risico op seksueel 

overdraagbare aandoeningen en vroege zwangerschappen. 

Vanwege het marginale bestaan van de kinderen nemen de 

meeste mensen tegenover hen een onverschillige houding 

aan.        Alanya 

Santa Cruz 

Binnen de straatcultuur worden kinderen en jongeren negatief gestimuleerd door hun 

leeftijdsgenoten. Door de constante afwijzing door de familie en de maatschappij zijn ze ook 

emotioneel vaak zeer beschadigd. 

Het team pakt alles aan om deze kinderen op te vangen en hen met therapie, educatie en 

activiteiten zicht op een andere toekomst te geven. De opvang is gericht op het zelfstandig en 

psychisch weerbaar maken van de kinderen en zo mogelijk hereniging met de familie. Van begin af 

aan wordt met de families van de kinderen samengewerkt om aan de band tussen familieleden en 

veiligheid in de gezinssituatie te werken. Deze nachtopvang is uniek in Ayacucho. Los Cachorros 

doet ook veel aan preventie en richt zich daarom ook op andere kinderen in dezelfde leeftijd, die in 

hoog risico-situaties leven om op straat terecht te komen. Het gaat daarbij om onder meer 

vriendjes, broertjes en zusjes van deze kinderen, kinderen die niet aan het reguliere onderwijs 
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kunnen meedoen en aansluiten in het interne schooltje, overige straatkinderen in Ayacucho (zoals 

werkende straatkinderen) en oud-bewoners van Los Cachorros.  

   

3.       Missie en doelstelling 

De missie van Los Cachorros is: 

Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Ayacucho, met als 

uiteindelijk doel te komen tot sociale re-integratie.  

De doelstellingen voor 2017 zijn: 

Los Cachorros Peru: 

1. Per jaar 45 kinderen in de nachtopvang, die gemiddeld 50 nachten blijven 

2. Per jaar een gemiddelde bezetting van 12 kinderen in de permanente opvang 

3. Per jaar gemiddeld 10 kinderen in het intern onderwijs 

4. Per jaar 200 kinderen die deelnemen aan de activiteiten op straat 

5. Verbetering van de re-integratie van de kinderen door werken aan inzicht van ouders in het 

eigen aandeel van de gezinssituatie 

6. Permanente aanwezigheid in Peru van minimaal drie vrijwilligers en/of stagiaires 

7. Scholingsplannen voor het personeel 

8. Opbouwen van relaties in Peru t.b.v. het ontwikkelen van fondsenwerving daar  

9. Creëren van zelfstandige inkomsten in Peru, met zo mogelijk een werkervaringsplek voor 

de jongeren 

10. Jaarplanning (workshops, activiteiten, campagnes, festiviteiten) 

 

 

Los Cachorros Nederland: 

1. Structureel verhogen van de inkomsten door gerichter contact met vermogensfondsen in 

Nederland 

2. Verminderen van de werkdruk in Peru, bij voldoende inkomsten aanstellen van een vierde 

groepsleider voor de permanente opvang en vervolgens in deze volgorde; een 

administratief medewerker, een tweede psycholoog en een tweede straatwerker  



8 

 

3. Meer effect van de communicatie door samenhang in de communicatie-uitingen (uniforme 

stijl, de communicatiemiddelen vullen elkaar aan en versterken elkaar).  

4. Vernieuwde website met webwinkel 

5. Coördinatie in de organisatie van activiteiten en evenementen met als doel een constante 

bron van inkomsten. 

6. Jaarplanning (nieuwsbrieven, fondsenwerving, acties, jaarstukken) 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten geëvalueerd.  

 

4. Het werk van Los Cachorros Peru in 2017 

Het werk van Los Cachorros is te verdelen in vier fasen.  

              

                                         

 

 

 

4.1.  Fase 1: straatwerk 

Straatwerker Delmir zoekt de straatkinderen op, bouwt met hen een vertrouwensband op, 

stimuleert hen om mee te doen aan de activiteiten en naar de nachtopvang te komen. De 

activiteiten op straat bestaan uit sport en spel. Ook organiseert hij educatieve workshops en brengt 

hij de kinderen in contact met de psychologe. Hij zoekt ook de kinderen uit gezinnen met een 

hoog-risicosituatie op bij hen thuis, op school, in internetcafés of op straat, waar ze vaak werken 

als verkoper van snoep- en koekwaren. Hij betrekt hen bij de activiteiten, werkt samen met hun 

familieleden en let op eventueel afglijden van de kinderen 

naar de straat.  

Delmir organiseert activiteiten die tot doel hebben de 

onderlinge relaties te versterken, de kinderen bezig te 

houden zodat ze op die momenten geen drugs gebruiken 

en de kinderen afleiding en vertier geven. Als het kind zelf 

aangeeft dat het een ander leven wil leiden, dan kan het 

kind in de nachtopvang van Los Cachorros terecht. 

 

In 2017 heeft Los Cachorros tot ons 

geluk een mobiele school in bruikleen 

gekregen. Dit is gelukt door 

samenwerking met de Belgische Stichting 

Mobile School, zie 

https://www.mobileschool.org/nl.   

Fase 2 

 

Nachtopvang 

Fase 1 

 

Straatwerk 

Fase 3 

 

Permanente 

opvang 

Fase 4 

 

Terugplaatsing bij 

familie 

https://www.mobileschool.org/nl
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In april is Delmir voor het eerst met de Mobiele School er op uit getrokken. Zie verder 4.8.1. 

Uiteraard is samen sporten ook een goede manier om met de kinderen in contact te komen en te 

blijven. Drie tot vier keer per week zijn er sportactiviteiten geweest, waarin zwemmen, voetbal en 

basketbal favoriet zijn. 

 

4.2.  Fase 2: Nachtopvang 

Toegang tot de nachtopvang is laagdrempelig. Vanaf 19 u tot 7 uur de volgende ochtend kunnen 

de kinderen terecht. Ze vinden er een schoon bed, een douche, gelegenheid om hun kleding te 

wassen, een maaltijd, ontspanning en persoonlijke aandacht. Door het stellen van huisregels laat 

Los Cachorros de kinderen kennis maken met de normen en waarden van een ´normaal´ 

huishouden. Ze leren stap voor stap wat het inhoudt om voor zichzelf en anderen te zorgen. De 

nachtopvang fungeert als springplank naar een structurele oplossing. De nachtopvang biedt ruimte 

aan 12 kinderen en is uniek in Ayacucho.  

Er zijn groepsgesprekken waarin ze reflecteren op hun situatie. Samen met de groepswerker 

stellen ze verbeterdoelstellingen op. Ze krijgen desgewenst psychologische begeleiding of 

behandeling. Met films en gesprekken wordt er gewerkt aan hun sociale vaardigheden. De 

straatwerker en groepswerker onderhouden contact met de familie en overleggen regelmatig met 

de psychologe en maatschappelijk werkster. 
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Er is zes keer voorlichting gegeven over hygiëne, 

seksualiteit, gezondheid, voorbehoedsmiddelen, soa’s, 

drugsgebruik. Er zijn vijf workshops gegeven over het 

opbouwen van zelfvertrouwen, het bepalen van persoonlijke 

doelen en over normen en waarden. Eén keer heeft de 

groepsleider een discussie russen een stelletje aangegrepen 

om een workshop te geven over de gelijkheid tussen vrouw 

en man. 

In 2017 hebben 71 kinderen van deze opvangmogelijkheid 

gebruik gemaakt, 32 meisjes en 39 jongens.  Ze bleven er 

gemiddeld 28 nachten. Sommigen een enkele nacht, 

anderen een aantal maanden. De bezetting van de 12 

bedden was gedurende het hele jaar gemiddeld 45%. 

4.3.  Fase 3: Permanente opvang 

De kinderen die meer structuur aankunnen, gemotiveerd 

zijn voor onderwijs en geen drugs gebruiken, komen in het 

gezinsvervangend huis. Dit is voor hen een veilige 

thuishaven en een liefdevolle omgeving. Ze gaan naar 

school of ze sluiten aan bij het interne onderwijs van Los Cachorros, dat hen voorbereidt op het 

weer kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Dagelijks krijgen de kinderen 

huiswerkbegeleiding van de groepsbegeleiders en vrijwilligers. Door workshops gericht op 

persoonlijke vorming, doen ze kennis en vaardigheden op en krijgen meer vertrouwen in de 

toekomst. Samen met de kinderen, gezinsleden, maatschappelijk werkster, psychologe en 

groepsleiding wordt een behandelplan met verbeterdoelstellingen voor het kind en de familie 

opgesteld en uitgevoerd. Er is ruimte voor 15 kinderen in de permanente opvang. 

In 2017 hebben 22 kinderen in het gezinsvervangend huis gewoond, 10 jongens en 12 meisjes. 

Opvallend is de toename van het aantal meisjes. Dat komt omdat de autoriteiten in Ayacucho zich 

meer zijn gaan richten op de bestrijding van prostitutie. De meisjes die daardoor op straat komen 

en niet meer bij hun familie terecht kunnen 

vinden een veilige plek in Los Cachorros. De 

kinderen blijven een aantal maanden tot zelfs 

een paar jaar. Gemiddeld zijn ze er 59 weken.  

Naast de persoonlijke psychosociale begeleiding 

en het onderwijs is er ook tijd en ruimte voor 

ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke 

ontwikkeling. Dat is in 2017 gedaan door maar 

liefst 67 workshops, zie het kader op deze 

pagina.  

 

Workshops in het gezinsvervangend huis  

 

Hoe communiceer ik 2 

De zeven eigenschappen die jou succesvol 

maken (tieners) 6 

De zeven eigenschappen van happy kids 

(kinderen) 4 

Seksualiteit en gezondheid 12 

Verliefdheid 9 

Respect voor je lichaam 9 

Wat is geweld oorzaak en gevolg 1 

Bewustzijn van wat je (non) verbaal uitstraalt 2 

Samenleven in een groep 2 

Leren luisteren 7 

Respect   2 

Zelfvertrouwen 8 

Sociale media 2 

Emoties en gevoelens 1 
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Deysi, voormalig bewoonster van Los Cachorros en nu groepsleidster, heeft de kinderen 

lesgegeven in de filigraantechniek. Daar hebben ze zichtbaar plezier in en er worden creatieve 

werkstukken gemaakt.  

4.4. Fase 4: Terugplaatsing bij de familie of in de maatschappij 

De laatste fase is re-integratie in de familie. Los Cachorros streeft ernaar om de kinderen naar 

verloop van tijd weer terug te plaatsen bij hun familie, mits dit mogelijk is. Daarom wordt de 

familie vanaf de eerste dag betrokken bij dit proces. Karina, de maatschappelijk werkster, brengt 

de thuissituatie in kaart aan de hand van interviews en huisbezoeken. Ze geeft workshops aan 

ouders om de gezinssituatie en de opvoedstijl te verbeteren. De straatwerker zoekt families op om 

de band tussen het gezin en de kinderen te herstellen of vast te houden. Daarnaast kunnen de 

families altijd bij Los Cachorros terecht voor oriëntatie en advies. Na terugplaatsing van een kind 

blijft Los Cachorros contact houden en zorg bieden om terugval te voorkomen. De deur van Los 

Cachorros staat altijd open. 

In 2017 heeft dat ertoe geleid dat 7 kinderen uit het 

gezinsvervangend huis terug naar hun familie konden. 

Van de 71 kinderen in de nachtopvang zijn er  

14 weer opgenomen in hun familie. De situatie van de 

overige kinderen uit de nachtopvang is als volgt: 

• 5 in proces van terugkeer naar huis 

• 4 overgeplaatst naar gezinsvervangend tehuis 

• 5 uit de stad  

• 7 zelfstandig 

• 29 terug naar de straat 

• 5 nog in de nachtopvang 

• 2 onbekend (jongens) 

 

Karina heeft in 2017 145 huisbezoeken aan 22 families gebracht. Ze heeft daarnaast ook 15 

workshops aan de families gegeven, zie hiernaast. Delmir, de straatwerker heeft aan 15 families 

110 bezoeken gebracht. Dertien families hebben psychologische hulp gehad, zeven families van 

kinderen in de nachtopvang en zes families van kinderen in het gezinsvervangend huis.  

Los Cachorros neemt af en toe een familie mee 

voor een dagje uit. Eerder werden alle families 

tegelijk uitgenodigd. Om iedereen meer 

persoonlijke aandacht te kunnen geven is er in 

2017 voor gekozen per familie een uitstapje te 

doen. In totaal zijn er vier uitstapjes geweest. 

Tijdens deze uitstapjes wordt er gewerkt aan de 

gezinssituatie. Aan de hand van rollenspellen 

worden thema’s als positieve opvoeding en 

onderlinge communicatie geoefend.  

4.5.  Psychologische en sociale zorg 

Workshops aan families 

 

Versterking van het gezin 3 

Gezonde leefomgeving 6 

Assertiviteit 2 

Werk en inkomsten 2 

Eerst nadenken voor dan praten 1 

Opvoeden zonder lijfstraffen   1 
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− Leven met elkaar 4, in totaal 90 deelnemers 

− Eigenschappen en verantwoordelijkheden, 4, in totaal 84 deelnemers 

− Sociale gedragingen 5, in totaal 103 deelnemers 

− Een leven zonder geweld 1, 23 deelnemers 

− Zelfbeheersing/zelfbescherming 2, in totaal 64 deelnemers 

Alle kinderen van het gezinsvervangend huis van Los Cachorros krijgen sociaalpsychologische 

begeleiding en therapie op maat. Voor ieder kind wordt door de psychologe en maatschappelijk 

werkster een behandelingsprogramma opgesteld en 

samen met het kind wordt er gewerkt aan persoonlijke 

leerdoelen. Elk kind volgt individuele therapie, daarnaast 

worden er aan de hele groep workshops gegeven, zie 

4.4. In de individuele therapie wordt er gewerkt met 

modul

es, 

waarin 

thema'

s zoals 

eigenwaarde, emotionele intelligentie, aandacht en 

concentratie, persoonlijke en sociale ontwikkeling 

worden behandeld. 

De kinderen worden ook begeleid in het leren 

respecteren van de normen en waarden in een 

huishouden. Ze doen huishoudelijke taken, zoals 

meehelpen in de keuken, het uitvoeren van 

schoonmaaktaken, het verzorgen van de huisdieren en 

het onderhouden van de tuin. De kinderen houden 

wekelijks hun eigen vergadering (onder leiding van 

een adolescent), waarbij ze leren spreken in een groep, hun mening te geven en thema’s te 

bespreken die hen interesseren.  

De psychologe heeft therapie gegeven aan vijf kinderen uit de nachtopvang en aan twaalf 

straatkinderen die niet aan de nachtopvang deelnemen. We zijn blij dat we ook hen toch hebben 

kunnen bereiken. 

De straatwerker en maatschappelijk werkster onderhouden contact met de familie en overleggen 

regelmatig met de psychologe. 

De maatschappelijk werkster en de straatwerker gaan regelmatig naar de gaarkeukens in 

Ayacucho. Daar hebben ze in 2017 in totaal 16 workshops gegeven aan in totaal 364 deelnemers: 
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4.6.  Medische zorg 

Straatkinderen hebben te kampen met een slechte 

fysieke gezondheid. Het bieden van medische zorg is 

noodzakelijk. Zowel de straatwerker als de 

groepsbegeleiders zijn in het bezit van een officieel 

EHBO-diploma en beschikken over een EHBO-kit 

voor basiszorg. Alle kinderen die in Los Cachorros 

wonen, hebben een ziektekostenverzekering bij het 

SIS (Seguro Integral de Salud). Ook heeft Los 

Cachorros een overeenkomst gesloten met een gezondheidskliniek, die de kinderen regelmatig 

onderzoekt op hun gezondheid en gebit. Los Cachorros organiseert jaarlijks een 

gezondheidscampagne om laagdrempelige toegang tot de voorzieningen te creëren. Alle kinderen 

met gezondheidsproblemen krijgen de juiste zorg van een gezondheidsprofessional. Alle kinderen 

beschikken over eigen handdoeken, pyjama’s, kleding, slippers en een tandenborstel.  

4.7. De Gezondheidscampagne op 17 december 2017 

De Gezondheidscampagne vond plaats in de wijk Angeles de la Paz 

Yanama, Ayacucho. We hebben in de voorbereidingen van deze 

dag het wijkbestuur betrokken.  Het wijkbestuur heeft gezorgd 

voor publiciteit. Het kostte wel moeite om hen aan deze afspraak 

te houden. Ze hebben tenten neergezet en alle vrijwilligers werden 

voorzien van een lunch.  

Het was een flinke klus om voldoende vrijwilligers te krijgen.  

Er gingen naast de 25 vrijwilligers van Los Cachorros ook  

51 vrijwilligers mee van andere instellingen. Het moedercentrum 

van de Nationale Universiteit San Cristobal van Huamanga heeft 

een dokter, twee verloskundigen, een verpleegkundige en een 

bioloog ingezet. De School voor Verpleging heeft tien stagiaires 

geleverd, die enthousiast met hun leraren hebben samengewerkt. De kappersschool Los Andes en 

de kappersschool Joaquin López Antay hebben elk tien leerlingen ingezet. Ook dertien studenten 

van de Faculteit Tandheelkunde van de Universidad Alas Peruanas werkten mee. 

Zwangere vrouwen kregen controle om te kijken of de baby zich goed ontwikkelde. Er zijn 

algemene gezondheidschecks gedaan. Veel mensen werden behandeld voor gaatjes of hun slechte 

tanden en kiezen werden getrokken. Ook zijn er fluoridebehandelingen gedaan. Er was voorlichting 

over gezonde voeding. Jongeren kregen informatie over seksualiteit, voorbehoedsmiddelen en 

drugsgebruik. En iedereen zag er na een kappersbeurt weer fris uit.  

Er zijn door het gezelschap Alina kindervoorstellingen gehouden om de kinderen te plezieren maar 

ook om hen bezig te houden zodat de familie zich kon laten onderzoeken. En als ze zelf waren 

geholpen was de schrik en pijn zo verdwenen.  Voor de kinderen was er ook de Chocolatada, de 

Peruaanse kersttraditie waarin aan kinderen chocolademelk wordt geschonken, paneton 

Medische consulten: 52 

Tandartsbezoek: 35 

Wondverzorging: 10 

Soa- en zwangerschapstesten: 19 

Opname in ziekenhuis: 2 

Consult voor gewicht/lengte/hemoglobine: 12 
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(kerstbrood) wordt uitgedeeld en spelletjes worden gedaan. Honderden kinderen hebben daarvan 

genoten. 

Natuurlijk waren er een aantal leerpunten. Het wijkbestuur had tafels en stoelen toegezegd, maar 

op de dag zelf was er niemand te vinden die dat ging regelen. Het was op een zondag en dat 

maakte het ook lastig om vrijwilligers te vinden.  

In totaal zijn ruim 400 personen uit 140 families geholpen met deze gezondheidscampagne. We 

kijken terug op een geslaagde dag waarop we veel mensen hebben kunnen helpen met hun 

gezondheid en de kinderen zich prima hebben vermaakt.   

 

4.8.  Educatie 

Educatie is een regulier en zeer noodzakelijk onderdeel van de hulpverlening die Los Cachorros de 

straatkinderen biedt. Los Cachorros stimuleert door het vergroten van hun kennis en vaardigheden 

hun persoonlijke ontwikkeling en vergroot zo hun weerbaarheid en kansen op de arbeidsmarkt. Dit 

gebeurt op de volgende wijze: 

4.8.1. Educatie op straat 

Zoals in hoofdstuk 4.1 is aangegeven heeft Los Cachorros tot ons geluk van de Belgische Stichting 

Mobile School een mobiele school in bruikleen gekregen, zie https://www.mobileschool.org/nl.  In 

april is de straatwerker voor het eerst met de Mobiele School er op uit getrokken. Samen met 

Peruaanse en Europese vrijwilligers wordt het programma bepaald en zoeken ze daar de juiste 

werkborden bij uit. Hij gaat naar plekken in de stad waar veel kinderen uit de doelgroep van los 

Cachorros zich ophouden. Het blijkt dat de kinderen de educatieve spellen erg leuk vinden, de 

werkbladen vallen op, er is veel keus; 

wiskunde, gezondheid, taal, enz.  

De kinderen zijn elke keer meer gemotiveerd 

om te komen en willen steeds weer aan 

andere werkbladen werken. De mobiele 

school trekt veel aandacht, het is een andere 

manier van leren dan ze gewend zijn op de 

Peruaanse scholen. Daar is de lesmethode erg 
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monotoon. In 2017 is de straatwerker met zijn vrijwilligers er 32 keer op uit getrokken. Per keer 

deden er gemiddeld 19 kinderen aan mee. In totaal hebben in die 32 keer 225 kinderen 

meegedaan met de educatieve activiteiten van de mobiele school.  

4.8.2. Individueel onderwijs 

Door hun verleden hebben straatkinderen een leerachterstand opgelopen, een aantal kan zelfs niet 

lezen en schrijven. Voor veel straatkinderen is het daarom een lastige opgave om in het reguliere 

onderwijssysteem in te stromen, des te meer omdat ze een gebrek hebben aan zelfvertrouwen. 

Midden in het jaar worden kinderen ook niet meer geaccepteerd in het onderwijssysteem. Daarom 

biedt Los Cachorros deze kinderen individueel onderwijs, zodat ze in hun eigen tempo en op ieder 

moment van het jaar kunnen leren, ter voorbereiding op het reguliere onderwijs.  

We hoopten twee leraren te kunnen inzetten van CEBA, Centro de Educación Basica Alternatíva 

(speciaal basisonderwijs). De lokale overheid zou deze leraren gratis ter beschikking stellen. Helaas 

kon dit door gebrek aan leerkrachten bij CEBA in 2017 niet gerealiseerd worden. Los Cachorros 

heeft dit opgelost door de kinderen zelf les te geven aan de hand van de methodieken die 

beschikbaar waren gesteld. Dit onderwijs is gegeven door de groepsleiders en de Europese 

vrijwilligers. Alle vijf kinderen die niet naar school konden hebben zodoende toch het hele jaar les 

gehad. Geen ideale situatie, maar beter dan niets. In 2018 krijgt los Cachorros wel leraren van 

CEBA ter beschikking.  

4.8.3. Deelname aan regulier onderwijs en educatieve ondersteuning  

De kinderen die hun achterstand al (gedeeltelijk) hebben weggewerkt, hebben regulier onderwijs 

gevolgd.  In 2017 ging het om 11 kinderen in het basisonderwijs. De kinderen gaan of ’s ochtends 

of ’s middags naar school. Het dagdeel dat ze niet naar school gaan krijgen ze huiswerkbegeleiding 

in het opvanghuis van Los Cachorros. De kinderen kunnen er ook samen met hun klasgenoten aan 

groepsopdrachten werken. Door het contact met vrienden van school verbeteren ook de sociale 

vaardigheden van de kinderen.  

Vijf kinderen van Los Cachorros volgden in 2017 algemeen voortgezet onderwijs. Vier van hen 

hebben daarnaast werkervaring opgedaan bij een bakker, een wasbedrijf van auto’s en een 

restaurant. Ook zij krijgen huiswerkbegeleiding. Omdat Los Cachorros de ouderbijdrage betaalde 

konden alle schoolkinderen meedoen aan alle schoolactiviteiten. Eén meisje deed de Hbo-opleiding 

verpleegkunde.  

4.8.4. Ontwikkeling middels workshops  

Door middel van workshops wil Los Cachorros de 

kinderen extra educatie geven. Dan gaat het om 

thema’s die in het reguliere onderwijs niet aan 

bod komen, maar die de kinderen helpen 

steviger in hun schoenen te staan en ondanks 

hun slechte start toch volop mee te kunnen 

gaan doen in de maatschappij. Aantallen en 

inhoud van de workshops staan beschreven in 

hoofdstuk 4.2 t/m 4.5. 
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4.9.   Sport en recreatie 

 

Even weg uit je dagelijkse routine, je krachten meten, proberen te winnen en leren tegen je verlies 

te kunnen. Voor Nederlandse kinderen heel gewoon, voor de kinderen van Los Cachorros niet. Ze 

gaan zich fitter voelen, hun gevoel van eigenwaarde wordt vergroot. Al spelend en sportend leren 

ze beter met zichzelf en met anderen om te aan en te genieten.  

De verjaardagen van de kinderen zijn weer uitgebreid gevierd. Het jarige kind mag de maaltijd van 

de dag uitkiezen. Er wordt taart gebakken en er is een klein cadeautje. Het hele team en alle 

kinderen zingen voor de jarige. Ook de familie wordt uitgenodigd. Voor veel kinderen is dit een 

bijzonder moment, omdat er bijna nooit aandacht is voor hun verjaardag.    

De eigen omgeving leren kennen en waarderen, ook dat is onderdeel van de opvoeding. Met de 

kinderen van het gezinsvervangend huis, de nachtopvang en andere kinderen waar de straatwerker 

mee in contact staat zijn er drie uitstapjes gemaakt in de omgeving van Ayacucho.  

De verjaardag van Los Cachorros is in september 

gevierd met een uitstapje voor het hele team en 

alle kinderen van het gezinsvervangend huis en 

schooltje. Voor de publiciteit is de radio en tv 

opgezocht om Los Cachorros bekend te maken bij 

de Ayacuchanen.  

Op het plein achter Los Cachorros is een culturele 

avond gehouden op een podium waar verschillende 

groepen kwamen optreden. Ook de kinderen 

voerden een act op. De plaatselijke Zumba club 

kwam dansen, er was een verhalenverteller en er 

waren folkloristische dansgroepen. Ook collega-instellingen kwamen met hun kinderen optreden. 

5. Werkorganisatie 

5.1. Het team per 31 december 2017 

Straatwerker: Delmir Conteras Tineo 

Nachtopvangbegeleider: Artemio Escriba Ayala,  

Groepsbegeleiders gezinsvervangend huis: Cliber Palomino Quispe,  Mariel Gallardo Aparicio,   

Melisa Vega Miguel, Deysi Gomez Martinez.  

Maatschappelijk werker: Karina Sacsara Casafranca 

Psycholoog: vacature  

Schoonmaker/kok: Margot Leon Flores 
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Directeur: Alanya Santa Cruz 

Er waren in 2017 een aantal wisselingen. Twee groepsleiders zijn opgevolgd door twee anderen, de 

vierde groepsleider (uitbreiding) is sinds februari aan het werk. De nachtopvangbegeleider is 

opgevolgd. De psychologe heeft in april afscheid genomen en is waargenomen door twee anderen. 

De vacature is gelukkig begin 2018 opgevuld.  

5.2. Vrijwilligers en stagiaires 

Los Cachorros streeft ter ondersteuning van het Peruaanse team naar een permanente bezetting 

van drie tot vier vrijwilligers en/of stagiaires in Ayacucho. Hiermee bespaart Los Cachorros op de 

salariskosten en is er ruimte voor juist wat extra activiteiten. Daarnaast scholen de vrijwilligers, 

meestal studenten, het team bij vanuit hun eigen specialisme. In 2017 waren er zeven vrijwilligers 

en drie stagiaires voor een periode van 6 tot 10 maanden actief,  vier Nederlanders en zes 

Fransen. Daarmee was er het hele jaar door extra inzet beschikbaar. 

In 2017 hebben zich drie Peruaanse vrijwilligers gemeld, die met de activiteiten van de mobiele 

school hebben meegeholpen en huiswerkbegeleiding hebben gegeven. Ook waren er twee 

Peruaanse stagiaires voor het maatschappelijk werk en een Peruaanse stagiaire voor de 

administratie. 

5.3. Samenwerking met andere organisaties 

Stichting Los Cachorros werkt samen veel organisaties.  Onder andere met het 

gezondheidscentrum Las Nazarenas en twee ziekenhuizen in Ayacucho voor de medische zorg van 

de kinderen. De lokale overheid detacheert vanuit CEBA, Centro de Educación Basica Alternatíva, 

twee leerkrachten voor het speciaal basisonderwijs van Los Cachorros. Helaas kon dit door gebrek 

aan leerkrachten bij CEBA in 2017 niet gerealiseerd worden, zie 4.8.2. In het penitentiaire centrum 

van Yanamilla geeft de straatwerker workshops aan de jongeren, net als in de gaarkeukens van 

CEDIF San Melchor en Pocras.  

Opnieuw heeft Los Cachorros de samenwerking gezocht om werkervaringsplekken, stages en 

banen voor de kinderen te vinden. Zij moeten de kans hebben zichzelf te ontwikkelen en hun eigen 

inkomsten te kunnen verdienen. Het heeft geleid tot plaatsing van vier kinderen bij een 

busonderneming, een kapper, een bakker en een restaurant.  
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Het folkloristisch centrum Sumaq Wayra verzorgt culturele voorstellingen bij het jaarfeest van Los 

Cachorros. In het IPD , Peruaans Sportinstituut, kunnen de kinderen wekelijks sporten. Met Mamá 

Alice, Don Bosco en DIA, Desarrollo Integral al Adolescente, wordt samengewerkt en worden 

kinderen zo nodig doorverwezen. 

5.4. Opknappen van het pand 

Het pand van Los Cachorros is in bruikleen van de Stichting Huize Buitenveldert. Zij hebben 

gezorgd voor de nodige opknapactiviteiten. Het dak is vernieuwd, de buitenkant hersteld en 

geschilderd. In verband met de veiligheid is de buitentrap aangepast. Dankzij de bijdrage van een 

fonds zijn ook de muren aan de binnenkant gerepareerd en is het hele pand van binnen 

geschilderd. Het ziet er weer mooi uit. Het is fijn dat de kinderen in een verzorgde omgeving 

kunnen wonen en verblijven. 

6.  Los Cachorros in Nederland 

6.1. Activiteiten bestuur 

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.   

6.2. Communicatie Peru-Nederland 

Door tweewekelijks Skypecontact tussen bestuursleden en Alanya Santa Cruz en haar rapportages 

in de maandelijkse bestuursbrieven heeft het bestuur goed inzicht in de werkzaamheden en 

ontwikkelingen. Alanya Santa Cruz komt jaarlijks naar Nederland. Naast gesprekken met het 

bestuur is er dan ook voor de donateurs en ondersteunende fondsen, organisaties en bedrijven 

gelegenheid tot ontmoeting. Op de jaarlijkse dag ‘Vrienden van los Cachorros’ rapporteert zij 

rechtstreeks over het werk in Ayacucho. 

6.3. Vrijwilligersbeleid 

Los Cachorros werkt met vrijwilligers in Peru ter ondersteuning van het Peruaanse team. Hiermee 

bespaart Los Cachorros op de salariskosten. Daarnaast ontplooien vrijwilligers activiteiten en 

scholen ze het team bij vanuit hun eigen specialisme.  

Door vrijwilligers- en stageplaatsen aan te bieden bevorderen we het bewustzijn van jongeren en 

(jong)volwassenen rondom de problematiek van ontwikkelingslanden en 

ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder de positie van straatkinderen.  

Van vrijwilligers en stagiaires wordt verwacht dat ze Spaans spreken en dat ze minimaal zes 

maanden blijven met voorkeur voor een jaar. Ze maken slechts een klein deel uit van de staf. Door 

met een groot aandeel vast personeel te werken worden de mutaties in de staf zo beperkt mogelijk 

te houden. Daarmee probeert Los Cachorros hechtingsproblemen bij de kinderen te voorkomen en 

in elk geval niet groter te maken.  
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Het werven van vrijwilligers gebeurt door het plaatsen van een vacature op websites voor 

vrijwilligers, de website van Los Cachorros, Twitter, Facebook en LinkedIn. 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 Santa Cruz wordt besloten of de vrijwilliger naar Peru kan vertrekken. Doorgaans volgen er 

na het intakegesprek nog een 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 kinderen in 

kwetsbare situaties en, wanneer dat nodig is, Spaanse les volgt. Vrijwilligers worden 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.  

Voor de aantallen vrijwilligers en stagiaires in 2017, zie 5.2. 

6.4. Fondsenwerving 

De inkomsten van Los Cachorros komen uit donaties, giften, acties, fondsen en bedrijven en dat 

heeft in 2017 opnieuw geleid tot het halen van de begroting.  

Los Cachorros vooral door een aantal fondsen ondersteund. Met name noemen we de Van Kesteren 

Foundation die weer flinke een structurele bijdrage heeft gegeven. De contacten met de overige 

fondsen zijn tot stand gekomen door de door ons op uurbasis ingehuurde fondsenwerver van Tawa 

Tawa te Utrecht. In totaal ontvingen we € 90.750 van fondsen, waarvan € 24.000 bestemd is voor 

2018. 

Onze vaste donateurs steunden ons weer met een ongeveer jaarlijks gelijkblijvend bedrag van              

€ 15.873. Ook de hoogte van de eenmalige giften bleef nagenoeg gelijk, € 6.908.  

Alle donateurs, gevers en fondsen houden we via de nieuwsbrieven op de hoogte van de 

activiteiten die we dankzij hun ondersteuning kunnen doen. Ook vanaf deze plaats aan allen onze 

grote dank!  

In hoofdstuk 8 over de financiën staat een toelichting op deze cijfers.  

In de toekomst willen we meer werk maken van lokale fondsenwerving in Peru. Met de Peruaanse 

economie gaat het goed en de middenklasse in Peru heeft steeds meer geld ter beschikking. Wij 

vinden dat hulpverlening aan kinderen in beginsel de verantwoordelijkheid is van de eigen 

overheid. De bevolking en de regering van Peru zullen ook hun bijdrage aan doelstellingen als die 

van Los Cachorros moeten leveren. Bedrijven, particuliere doelgroepen en overheidsinstanties in 

Peru gaan worden benaderd met de vraag hun verantwoording te nemen en samen te bouwen aan 

een betere toekomst voor de bevolking.  
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6.5. Acties  

 

Het is goed om te merken dat veel mensen zich inzetten voor Los Cachorros. In 2017 waren er 

weer een flink aantal acties. De kinderen van de Prins Clausschool in Linschoten hebben een 

sponsorloop gehouden, Lush Cosmetics heeft een flink aantal stukken handzeep geschonken, 

Franse vrijwilligsters hebben via Ulule een crowdfundingactie georganiseerd, Nederlandse 

vrijwilligers hebben sponsorgeld verzameld, vrijwilligers in Nijmegen hebben zich verhuurd als 

Zwarte Piet waarbij de opbrengst door ASR Verzekeringen is verdubbeld en de statiegeldactie heeft 

ook dit jaar een flinke bijdrage opgeleverd. In totaal bracht dit het mooie bedrag op van € 17.780.  

In december hielden we de actie Een schone was, die voldoende opleverde voor de aanschaf van 

een nieuwe wasmachine. Het doet ons goed dat zoveel mensen zich inzetten en we danken 

iedereen daarvoor hartelijk.  

6.6. Communicatie 

In 2017 is de website volledig vernieuwd. De techniek van de oude website was achterhaald en kon 

niet meer goed onderhouden worden. De structuur is vereenvoudigd, het uiterlijk frisser en de 

nieuwberichten krijgen meer aandacht. Het werk is om niet gedaan door Mesman Communicatie en 

Advies, waarvoor onze grote waardering en dank. We hebben afgezien van het inrichten van een 

webwinkel. De te verwachte opbrengsten daarvan zijn niet groot en de inspanningen wel. 

De nieuwbrief is vier keer verschenen en bevatte telkens nieuws over de kinderen en de 

activiteiten in Peru en nieuws van het bestuur. De nieuwsbrief is in te zien op de website. 

Los Cachorros heeft een Peruaanse en Nederlandse Facebookpagina en een Nederlands 

Twitteraccount. Op dit terrein zijn we in 2017 niet erg actief geweest. Dit is een aandachtpunt voor 

2018, want daarmee kan nog beter aandacht voor het werk worden gevraagd.  
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Op 3 februari was de Vriendendag. We hebben de opzet minder formeel gemaakt. Veel aandacht 

voor onderling contact en natuurlijk rapportages van het team in Peru en van het bestuur. Twee 

vrijwilligers vertelden over hun ervaringen. De nieuwe opzet is goed bevallen. 

6.7. Samenwerking met het bedrijfsleven  

Opnieuw hebben ook bedrijven ons ondersteund. Dit jaar met een bedrag van € 5.564, dat is bijna 

€ 2.500 meer dan in 2016. De bedrijven die ons steunden zijn Transfer Solutions, Werner Yacht 

Design en Plijnaar Investments (Hotel Mitland). Ook hebben bedrijven ons via sponsoring 

ondersteund. Zo is de website vernieuwd door Mesman Communicatie en Advies uit Delft en doen 

zij ook de hosting voor de website en mailadressen. Hotel Mitland in Utrecht stelt ruimtes 

beschikbaar voor onze vergaderingen en andere bijeenkomsten zoals de Vriendendag. Stichting 

Huize Buitenveldert is eigenaar van het pand in Ayacucho en stelt dat om niet beschikbaar. 

7. Evaluatie en plannen 

7.1    Terugkijkend naar doelstellingen 2017 

 

Los Cachorros Peru: 

 

1. Per jaar 45 kinderen in de nachtopvang, die gemiddeld 50 nachten blijven. 

In 2017 hebben 71 kinderen van de nachtopvang gebruik gemaakt, 32 meisjes en 39 jongens.  Ze 

bleven er gemiddeld 28 nachten. Sommigen een enkele nacht, anderen een aantal maanden, 

afhankelijk van hun situatie. De bezetting van de 12 bedden was gedurende het hele jaar 

gemiddeld 45%. Opvallend is de toename van het aantal meisjes. Dat komt doordat de autoriteiten 

in Ayacucho zich meer zijn gaan richten op de bestrijding van prostitutie. De meisjes die daardoor 

op straat komen en niet meer bij hun familie terecht kunnen vinden een veilige plek in Los 

Cachorros. Zie verder bij doelstelling 5. 

 

2. Per jaar een gemiddelde bezetting van 12 kinderen in de permanente opvang. 

In 2017 hebben 22 kinderen in het gezinsvervangend huis gewoond, 10 jongens en 12 meisjes. 

Ook hier is de toename van het aantal meisjes opvallend. De kinderen blijven een aantal maanden 

tot zelfs een paar jaar. Gemiddeld zijn ze er 59 weken. In 2017 hebben tien kinderen het hele jaar 

in Los Cachorros gewoond, vijf zijn er nieuw binnengekomen, zeven konden in 2017 naar hun 

familie teruggaan. Zie verder bij doelstelling 5. 

 

3. Per jaar gemiddeld 10 kinderen in het intern onderwijs. 

We hoopten twee leraren te kunnen inzetten van CEBA, Centro de Educación Basica Alternatíva 

(speciaal basisonderwijs). De lokale overheid zou deze leraren gratis ter beschikking stellen. Helaas 

kon dit door gebrek aan leerkrachten bij CEBA in 2017 niet gerealiseerd worden. Los Cachorros 

heeft dit opgelost door de kinderen zelf les te geven aan de hand van de methodieken die 

beschikbaar waren gesteld. Dit onderwijs is gegeven door de groepsleiders en de Europese 
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vrijwilligers. Zoveel mogelijk kinderen zijn naar het reguliere onderwijs gegaan. De vijf kinderen 

die niet konden aansluiten aan het schoolprogramma hebben zodoende toch het hele jaar les 

gehad. Geen ideale situatie, maar beter dan niets. In 2018 krijgt los Cachorros wel leraren van 

CEBA ter beschikking.  

 

4. Per jaar 200 kinderen die deelnemen aan de activiteiten op straat. 

De mobiele school trekt veel straatkinderen. De activiteiten van de mobiele school zijn gestart in 

april en hebben 32 keer plaatsgevonden. In totaal hebben in die 32 keer 225 kinderen meegedaan 

met deze educatieve activiteiten. Van de overige activiteiten, sport, workshops, zijn geen getallen 

bijgehouden. Het gaat daarbij om kinderen die Los Cachorros via de mobiele school hebben leren 

kennen, dus onderdeel van de genoemde 225. 

 

5. Verbetering van de re-integratie van de kinderen door werken aan inzicht van 

ouders in het eigen aandeel van de gezinssituatie. 

Aan 33 families zijn door de maatschappelijk werkster 145 huisbezoeken gebracht. Ze heeft 

daarnaast ook 15 workshops aan de families gegeven. De straatwerker heeft aan 15 families 110 

bezoeken gebracht. Dertien families hebben psychologische hulp gehad, In 2017 heeft dat ertoe 

geleid dat 7 kinderen uit het gezinsvervangend huis terug naar hun familie konden. Van de 71 

kinderen in de nachtopvang zijn er 14 weer opgenomen in hun familie. De situatie van de kinderen 

uit de nachtopvang is als volgt: 

• 14 terug naar huis  

• 5 in proces van terugkeer naar huis 

• 4 overgeplaatst naar gezinsvervangend tehuis 

• 5 uit de stad  

• 7 zelfstandig 

• 29 terug naar de straat 

• 5 nog in de nachtopvang 

• 2 onbekend (jongens) 

 

6. Permanente aanwezigheid in Peru van minimaal drie vrijwilligers en/of 

stagiaires. 

In 2017 waren er zeven vrijwilligers en drie stagiaires voor een periode van 6 tot 10 maanden 

actief,  vier Nederlanders en zes Fransen. Daarmee was er op twee maanden na het hele jaar door 

de benodigde extra inzet beschikbaar.  

In 2017 hebben zich ook drie Peruaanse vrijwilligers gemeld, die met de activiteiten van de 

mobiele school hebben meegeholpen en huiswerkbegeleiding hebben gegeven. Ook waren er twee 

Peruaanse stagiaires voor het maatschappelijk werk en een Peruaanse stagiaire voor de 

administratie. We zijn blij met deze Peruaanse inzet en willen dat in 2018 continueren. 

 

7. Scholing voor het personeel. 

Het team komt wekelijks bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten vindt ook scholing plaats. Dit 

gebeurt door de psycholoog en door de vrijwilligers, die vanuit hun opleiding kennis overdragen en 

vaardigheden trainen. Thema’s waren: corrigeren van gedrag en positieve opvoeding, omgaan met 
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vertrouwelijke informatie, het ontruimingsplan. Ook ging het in het teamoverleg over het 

beleidsplan, de jaarplanning en de tussentijdse evaluatie van de doelen.  

 

8. Opbouwen van relaties in Peru t.b.v. het ontwikkelen van fondsenwerving daar.  

Het blijkt niet eenvoudig om in een omgeving waar mensen druk zijn hun bestaan op te bouwen 

aandacht te krijgen voor de nood van de kinderen op straat. De economie in Ayacucho is groeiende 

en zou mogelijkheden voor plaatselijke fondsenwerving moeten kunnen bieden. Het blijkt echter, 

dat de economische groei deels het gevolg is van cocaïnehandel. Vanuit die hoek willen we geen 

steun. Het ziet er naar uit dat we ons hierop goed moeten gaan concentreren wil het van de grond 

komen. Een aandachtspunt voor 2018. 

 

9. Creëren van zelfstandige inkomsten in Peru, met zo mogelijk een 

werkervaringsplek voor de jongeren. 

Er zijn verschillende plannen besproken om het grondstuk dat de stichting in eigendom heeft te 

exploiteren. Er wordt nu gewerkt aan een specifiek bedrijfsplan, maar voorlopig zijn hier geen 

stappen in te verwachten. Ook dit is een aandachtspunt voor 2018. 

 

10. Jaarplanning (workshops, activiteiten, campagnes, festiviteiten). 

Het team heeft gewerkt aan de hand van de jaarplanning 2017, zodat de activiteiten op elkaar 

konden worden afgestemd en de tijd en aandacht goed kon worden verdeeld.  

 

7.2    Los Cachorros Nederland 

1. Structureel verhogen van de inkomsten door gerichter contact met 

vermogensfondsen in Nederland. 

In 2016 zijn we in contact gekomen met Marion Etman van TawaTawa, fondsenwerver en bekend 

met de situatie in Latijns-Amerika. Dankzij haar inspanningen hebben we met nieuwe fondsen 

contact kunnen leggen. Dit heeft geleid tot het behalen van onze ambitieuze fondsenwervende 

doelstellingen. Iets om heel blij mee te zijn! 

 

2. Verminderen van de werkdruk in Peru 

Bij voldoende inkomsten aanstellen van een vierde groepsleider voor de permanente opvang en 

vervolgens in deze volgorde; een administratief medewerker, een tweede psycholoog en een 

tweede straatwerker. 

Zoals bij het vorige punt al aangegeven, we zijn blij dat we de in ons beleidsplan geformuleerde 

groeiambitie over 2017 hebben kunnen waarmaken. Door de grotere financiële steun is het 

mogelijk geworden een extra groepsleider aan te stellen. Nog mooier is dat de vacature is vervuld 

door een oud-bewoonster van Los Cachorros. Zij heeft kans gezien zich te ontwikkelen van 

straatkind tot pedagogisch medewerker. Een betere begeleider voor de kinderen kun je je niet 

voorstellen. Voor het team betekent haar komst een verlichting van de werkdruk. Het huis zit met 

regelmaat vol en dat vraagt veel tijd en inzet van het team. Dit is een winsituatie voor iedereen. 
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3. Meer effect van de communicatie door samenhang in de communicatie-

uitingen  

(Uniforme stijl, de communicatiemiddelen vullen elkaar aan en versterken elkaar).  

Door het vertrek van het bestuurslid communicatie en het aantreden van een nieuw bestuurslid 

was het niet mogelijk aan deze doelstelling te werken. Dit zal in 2018 aandacht krijgen.  

 

4. Vernieuwde website met webwinkel 

De website is dankzij Mesman Communicatie en Advies volledig vernieuwd en ziet er weer fris en 

overzichtelijk uit. We hebben besloten geen webwinkel te starten. De te verwachte opbrengsten 

daarvan zijn niet groot en de inspanningen wel. We richten onze energie liever op andere 

activiteiten.  

5. Coördinatie in de organisatie van activiteiten en evenementen  

met als doel een constante bron van inkomsten. 

Helaas is de vacature voor bestuurslid Activiteiten nog niet vervuld. Maar het is fijn om te merken 

dat ook spontaan acties worden aangemeld. We hebben onze financiële doelstelling voor inkomsten 

uit acties behaald, dus zijn we ondanks de vacature tevreden over het resultaat. 

6. Jaarplanning (nieuwsbrieven, fondsenwerving, acties, jaarstukken) 

Het bestuur heeft uit het beleidsplan 2017-2020 een Actieplan 2017 opgesteld en aan de hand 

daarvan gewerkt.  

7.3   Dromen voor de toekomst en doelstellingen 2018   

Uit het beleidsplan 2017-2020 en de ontwikkelingen in 2017 komen de volgende doelstellingen 

voor 2018 voort: 

1. 45 kinderen in de nachtopvang, die gemiddeld 50 nachten blijven. 

2. Een gemiddelde bezetting van 12 kinderen in de permanente opvang. 

3. 250 straatkinderen nemen deel aan de straateducatie en andere activiteiten (sport, 

workshops). 

4. 10 kinderen in het intern onderwijs.    

5. Minimaal drie vrijwilligers en/of stagiaires gedurende het jaar. 

6. Verbetering van de re-integratie van de kinderen door meer werken aan inzicht van ouders in 

het eigen aandeel van de gezinssituatie. 

7. Bij voldoende inkomsten aanstellen van een tweede psycholoog en een tweede straatwerker.  

8. Een begin maken met verwerven van inkomsten uit fondsenwerving in Peru. 

9. Een financieel overtuigend en in de uitvoering hanteerbaar bedrijfsplan voor gebruik van het 

grondstuk. 

10. Meer effect van de communicatie in Nederland door samenhang in de communicatie-uitingen 

(uniforme stijl, de communicatiemiddelen vullen elkaar aan en versterken elkaar).  
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8. Financiën 

8.1 Inleiding 

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een (bescheiden) positief financieel resultaat. In 2016 is het 

bestuur met succes op zoek gegaan naar andere fondsen. Ook in 2017 is geïnvesteerd in 

professionele fondsenwerving. Er is aanzienlijk meer uitgegeven aan fondsenwerving in 2017 ten 

opzichte van 2016 en de daadwerkelijke kosten voor fondsenwerving overstijgen de post op de 

begroting. Deze investering werpt echter zijn vruchten af; zowel in de hoeveelheid inkomsten als in 

de diversiteit in fondsen.  

De gerealiseerde baten van afgelopen jaar zijn lager dan begroot. Aan de lastenkant is er echter 

ook minder uitstroom van gelden dan begroot. Dit is te danken aan de wisselkoers van de 

Peruaanse Sol (PEN) ten opzichte van de Euro die gunstiger is dan begroot, maar ook aan de 

slechts deels gerealiseerde uitbreiding in Peru. Het positieve jaarresultaat stelt Los Cachorros in 

staat de continuïteitsreserve in absolute bedragen te vergroten, maar door de gestegen lasten ten 

opzichte van 2016 daalt de continuïteitsreserve als percentage.  

In 2016 is er besloten om met een meerjarenbegroting te gaan werken. De begroting 2017 is in 

lijn met deze meerjarenbegroting opgesteld. De meerjarenbegroting is opgesteld voor de periode 

2016 – 2020 en 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 t.b.v. 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  2017 2018 2019 2020 

Kosten Peru (+2% per jaar) 
€ 

90.462 

€ 

92.271 

€ 

94.117 

€ 

95.999 

Extra kosten uitbreiding in Peru (+2% per 

jaar) 

€ 

24.241 

€ 

24.725 

€ 

25.220 

€ 

25.724 
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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 

 

 

8.2 Jaarrekening 

Balans 

(In EURO en na resultaatverdeling) 

 

  31-12-17 31-12-16 

ACTIVA ref.   

Materiële vaste activa 1 12.520 14.796 

Vorderingen en overlopende activa 2 213 232 

Liquide middelen 3 149.408 120.515 

Totaal   162.141 135.542 

    

    

PASSIVA 4   

Continuïteitsreserve (excl. Bestemmingsreserve)  98.141 95.542 

Vooruit ontvangen baten  24.000 0 

Bestemmingsreserve uitbreiding staf (cf. 2016)  40.000 40.000 

Totaal   162.141 135.542 
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Staat van baten en lasten 

(In EURO) 

  Werkelijk 

2017 

Begroot 

2017 

Werkelijk 

2016 

BATEN ref.    

Baten uit eigen fondswerving 5 112.875 103.500 145.434 

Baten uit acties van derden 6 4.581 27.000 12.410 

Rentebaten  213 0 232 

Som der baten  117.669 130.500 158.075 

     

LASTEN     

Besteed aan de doelstelling 7 103.482 90.462 92.711 

Extra kosten uitbreiding in Peru (+2% per 

jaar) 

- incl. 24.241 0 

Kosten eigen fondswerving 8 8.387 6.000 730 

Beheer en administratie 9 925 1.250 1.219 

Som der lasten  112.794 121.943 94.660 

     

Onttrekking bestemmingsreserve  0 0 0 

Storting bestemmingsreserve  0 0 40.000 

     

Saldo van baten en lasten (inclusief 

vooruit ontvangen baten) 

 4.875 8.547 23.415 

 

Bestemming saldo 2017: toegevoegd aan de continuïteitsreserve.  
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Toelichting op de jaarrekening 

 

Algemeen 

Stichting Los Cachorros is statutair gevestigd in Utrecht en 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 

waarderingsgrondslag 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 2017: EUR 1,- = 3,90 PEN). 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.  

 

Toelichting op de balans 

 

1.  Materiële vaste activa 

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

Het terrein (EUR 10.667,-) is aangekocht in 2006 en is gewaardeerd tegen de taxatiewaarde van 

2009. De inventaris (EUR 1.853,-) is gewaardeerd tegen historische kostprijs. De koers per eind 

2017 bedroeg EUR 1,- = 3,90 PEN met als gevolg dat de post ‘Materiële vaste activa’ in waarde is 

gedaald ten opzichte van 2016 (toen de koers EUR 1,- = 3,30 PEN bedroeg). 

 

2.  Vorderingen en overlopende activa 

Dit betreffen nog te ontvangen rentebaten (EUR 213,-). 

 

3.  Liquide middelen 31-12-2017 31-12-2016 

ING rekening courant (EUR) 18.421 5.740 

ING Zakelijke spaarrekening 2.513 20.013 

ING Zakelijke Kwartaal spaarrekening 0 1 

ING Zakelijke Bonus spaarrekening 128.474 94.761 

Totaal (EUR) 149.408 120.515 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, behalve de bestemmingsreserve (EUR 40.000) en 

vooruit ontvangen baten (EUR 24.000).  
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4.  Passiva 

De passiva bestaan uit reserves en vooruit ontvangen baten. De vooruit ontvangen baten worden 

hierna toegelicht in paragraaf 5. De mutatie van de reserves in 2017 was als volgt: 

 

Reserves per 31-12-2016 (EUR)      135.542 

Resultaat 2017 4.875 

Waardering materiële vaste activa Peru -2.276 

Continuïteitsreserve per 31-12-2017 (EUR) 138.141 

  

Bestemmingsreserve per 31-12-2017 uitbreiding staf -40.000 

Continuïteitsreserve per 31-12-2017 98.141 

 

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 (Peru) direct in gevaar komt.  

Per 31-12-2017 is de totale continuïteitsreserve van EUR 98.141- circa 95% van de bestedingen 

aan de doelstelling. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar, toen de continuïteitsreserve 103% 

bedroeg. 

 

Bestemmingsreserve 

Er was begin 2017 een bestemmingsreserve van EUR 40.000,- voor uitbreiding van de staf in Peru. 

In 2016 is door het bestuur het beleidsplan 2017-2020 opgesteld met als een van de doelstellingen 

het helpen van meer kinderen dan voorheen. 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.  

 

Half 2017 is de staf in Peru uitgebreid met één extra groepsleider. Overige personeelsuitbreiding 

heeft nog niet plaatsgevonden. Dat gaat in 2018 gebeuren. De stijging van de personeelskosten 

was hierdoor beperkt. Deze stijging in kosten kon door inkomsten in 2017 opgevangen worden. Er 

is daarom in 2017 geen noodzaak geweest de bestemmingsreserve aan te spreken. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 

Baten 

  

 

5. Baten uit eigen fondsenwerving (EUR) 

Werkelijk 

2017 

Begroot 

2017 

Werkelijk 

2016 

Periodieke donaties particulieren          15.873 16.000 14.285 

Eenmalige giften 6.908 6.500 7.020 

Donaties van bedrijven 5.564 3.500 3.093 

Donaties van fondsen 66.750 65.000 98.250 

Ambitie extra fondsenwerving t.b.v. uitbreiding incl. 25.000 0 

Acties 17.780 12.500 22.786 

Bijzondere baten 0 2.000 0 

Totaal (EUR) 112.875 130.500 145.434 

 

De baten uit periodieke donaties van particuliere donateurs was al een paar jaar nagenoeg 

constant. In 2017 hebben we een lichte stijging gezien. Eenmalige giften zijn incidentele bijdragen 

van particulieren, scholen en kerken en zijn moeilijk voorspelbaar. In 2017 kwamen er 28 giften 

binnen, variërend tussen EUR 15,- en EUR 1.200,-. De bedrijven die ons steunen zijn Transfer 

Solutions (EUR 2.564,-), Werner Estrada Beheer (EUR 1.000,-) en Plijnaar Investments (EUR 

2.000,-). Het bedrag dat in 2017 onder “Donaties van fondsen” is vermeld, betreft bijdragen van 

Van Kesteren Foundation (EUR 30.000,-), Stichting Julia (EUR 475,-), De Kootje Fundatiën (EUR 

2.025,-) Stichting Kinderfonds van Dusseldorp (EUR 2.500,-), Landelijke Federatie van 

Doopsgezinde Zusterkringen (EUR 800,-), Stichting True Blue Foundation (€ 2.500) en twee 

donaties van fondsen die anoniem wensen te blijven (EUR 3.450,-), (EUR 25.000,-). De acties 

worden besproken in paragraaf 6.5 van dit jaarverslag. 

 

Vooruit ontvangen baten: 

In 2017 heeft Los Cachorros baten ontvangen welke bestemd zijn voor 2018. Deze betreffen de 

volgende fondsen: W.M. de Hoop stichting (EUR 15.000,-) Hofstee Stichting (EUR 4.000,-), 

UNESCO (EUR 5.000,-). Deze baten zijn niet meegenomen in bovenstaande doortelling.  

 

 

 

6. Baten uit acties van derden (EUR) 

Werkelijk              

2017 

Begroot   

2017 

Werkelijk              

2016 

Belgische donateurs 0 0 4.500 

Stornering Sareta 132 0 0 
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Bijdrage Stichting Buitenveldert 4.449 3.500 7.910 

Totaal (EUR) 4.581 3.500 12.410 

 

 

Er zijn dit jaar geen bruto bedragen gestort door Belgische donateurs via Don Bosco in België 

(welke rechtstreeks naar Los Cachorros in Peru worden overgemaakt). Via deze constructie kunnen 

Belgische donateurs zich van fiscale aftrekbaarheid naar Belgisch recht verzekeren. 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 

2017 

Begroot 

2017 

Totaal 

2016 

       

Lasten (EUR) Los 

Cachorros 

Peru 

Eigen 

fondsen-

werving 

 

    

Subsidies en bijdragen 0 0 0 0 0 0 

Afdrachten 103.482 0 0 103.482 90.462 92.711 

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 

Extra kosten uitbreiding 

Peru 

incl. 0 0 incl. 24.241 0 

Kantoor- en algemene 

kosten 

0 8.387 925 9.312 7.250 1.949 

Afschrijving en rente 0 0 0 0 0 0 

Totaal (EUR) 103.482 8.387 925 112.794 121.953 94.660 

 

 

Ten opzichte van de begroting zijn er meer kosten gemaakt ten gevolge van het schilderen van de 

huisvesting in Peru en zijn enkele huishoudelijke apparaten vervangen. 
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8. Besteed aan de doelstelling Werkelijk             

2017 

Begroot   

2017 

Werkelijk              

2016 

Overgemaakt uit Nederland naar Peru (EUR)                                                             87.075 90.462 72.047 

Overgemaakt uit België naar Peru 0 0 4.500 

Bezoldiging directrice 16.159 0 16.164 

Bankkosten 42 0 0 

Werven vrijwilligers 206 0 0 

Totaal (EUR) 103.482 90.462 92.711 

 

 

9.  Kosten eigen fondsenwerving                            Werkelijk 

2017 

Begroot   

2017 

Werkelijk 

2016 

Totaal (EUR) 8.387 6.000 730 

 

In 2016 is een professioneel fondsenwerver op freelance basis aangetrokken. Deze samenwerking is 

in 2017 voortgezet. 

 

10.  Beheer en administratie 

Werkelijk 

2017 

Begroot   

2017 

Werkelijk 

2016 

CBF (EUR) 0 380 380 

Bankkosten 257 190 189 

Verzekering  186 430 177 

Huur postbus 241 - 224 

Overige kosten 241 250 249 

Totaal (EUR) 925 1.250 1.219 

 

 

Kengetallen 2017 2016 

Bestedingspercentage baten 

(bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten) 
88% 59% 

Bestedingspercentage lasten 

(bestedingen aan de doelstelling in % van de totale lasten) 
92% 98% 

Kosten eigen fondswerving  

(kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit eigen 

fondsenwerving) 

7% 0,5% 
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8.3 Jaarrekening 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 (PEN). 

 

Bestedingen per activiteit (Peru) 2017 2016 

Algemene kosten (PEN) 

 

113.846 140.648 

Straatwerk 41.128 18.646 

Nachtopvang 30.413 23.416 

Permanente opvang 93.920 77.405 

School 14.959 248 

Psychologisch programma 12.135 27.066 

Maatschappelijk werk 18.802 24.765 

Totaal (PEN) 325.203 312.194 
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8.4 Begroting 2018 

De jaarbegroting van Los Cachorros voor 2018 zoals vastgesteld op 24 maart 2018 ziet er als volgt 

uit. 

Baten 
 

  
Periodieke donateurs  €          16.000  

Eenmalige giften  €            6.500  

Bedrijven  €            3.500  

Fondsen  €          55.000  

Acties  €          12.500  

Werven in Peru    €               -          

Bijzondere baten  €            2.000  

Projectsteun groeiambitie educatie en re-integratie  €          25.000  

Uit reserves  €            3.707  

Totaal baten  €       124.207  

  Lasten                                                                               

    

Personele kosten  €          82.195  

Straatwerk  €            1.257  

Nachtopvang  €            4.589  

Permanente opvang  €          10.093  

Educatie  €            4.657  

Medische zorg en persoonlijke verzorging  €            2.358  

Psychologische en sociale zorg  €                820  

Re- integratie en nazorg  €                857  

Algemene kosten Peru  €             9.881  

Kosten Nederland  €             7.500  

    

Totaal lasten   €       124.207  
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Bijlage 1: Jaarrekening 2017 Los Cachorros Peru  

(in Peruaanse Sol) 
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Bijlage 2: 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) 

Brutoloon    9.266 

13de en 14de maand   1.544 

Vliegticket naar Nederland     970 

Vergoeding ziektekosten  4.229 

Vergoeding reiskosten Nederland    150 

Vergoeding onkosten Nederland        0    

 

Totale bezoldiging 2017           16.159 

 

Totale bezoldiging 2016           16.164 

 

 

 

Het brutoloon, m.u.v. het salaris van december 2017, 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 3,6 in 2017 

en 3.53 in 2016. Het salaris van december 2017 en de overige vergoedingen zijn in euro’s 

uitbetaald. 
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Bijlage 3: Verslag kascommissie 

 

 

 

 

 

 

Verslag kascommissie 

 

De kascommissie heeft de boekhouding en de jaarrekening van Stichting Los Cachorros over de 

periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 gecontroleerd. Er zijn geen onrechtmatigheden 

aangetroffen en de jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële positie van de stichting. 

De kascommissie stemt in met de financiële rapportage en stelt 

voor de jaarrekening goed te keuren en het bestuur van Stichting Los Cachorros décharge te 

verlenen over het boekjaar 2017.  

 

 

26 juni 2018,       

 

Fons Verkroost 

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.  

Eindredactie: Max Mesman 

 

Los Cachorros bedankt de volgende organisaties en bedrijven: 

Van Kesteren Foundation 

Hotel Mitland en Plijnaar Investments 

Stichting Huize Buitenveldert 

Transfer Solutions 

Werner Estrada Beheer  

Stichting Buitenveldert 

Prins Clausschool in Linschoten 

ASR verzekeringen  

Lush Cosmetics 

Stichting True Blue Foundation 

Stichting Julia  

Moeke - Kootje Fundatiën  

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp  

Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen 

Stille fondsen 

Tawa Tawa| maatschappelijk projectmanagement &fondsenwerving 

 

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. 
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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 is een door CBF erkend goed doel.  

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

