Save the date: Vriendendag
Nu het einde van het jaar nadert en het nieuwe jaar in zicht is, willen we jullie allemaal
graag uitnodigen voor de jaarlijkse Vriendendag van Los Cachorros. Hij staat gepland op
zaterdag 22 januari 2022 in Hotel Mitland te Utrecht. Het precieze programma volgt nog,
maar we kunnen wel alvast verklappen dat de directrice Alanya er bij zal zijn in Utrecht en
we gaan ook online contact zoeken met de kinderen in Ayacucho. Natuurlijk zullen we wel
moeten aanzien hoe de coronamaatregelen tegen die tijd zijn, dus houd die datum maar
alvast vrij en we laten jullie op tijd weten of en zo ja in welke vorm de Vriendendag door
kan gaan.

Een kijkje in het gezinsvervangend huis
Stefany verblijft sinds kort ook in het gezinsvervangend huis. Ze is een jonge moeder van
17 jaar die op dit moment niet voor haar kindje kan en wil zorgen. Ze is door de rechter uit
Huancayo bij Los Cachorros geplaatst omdat niemand in haar familie voor haar wil
zorgen. Het is voor Stefany niet de eerste keer dat ze is een opvanghuis woont. Als klein
kind heeft ze namelijk ook al in een opvanghuis gewoond. Ze voelt zich niet geliefd, ze wil
graag zelfstandig gaan wonen en ze wil haar studie weer oppakken. Samen met ons
hardwerkende team gaan we haar hier mee helpen en hopelijk zal Stefany zich ook weer
geliefd gaan voelen.

Groene vingers

Daar zijn ze weer... en hoe! De slaplantjes groeien als
kool. Het was even spannend of ze het gingen redden
omdat de geïnstalleerde buizen de plantjes en het water
niet goed tegen konden houden. Gelukkig hebben we die
kunnen verstevigen... en het resultaat mag er zijn!
De kinderen zijn ontzettend enthousiast over de slatuin.
Ze leren veel over het produceren van groentes, welke
slasoorten geschikt zijn en welke minder en natuurlijk
leren ze via de verkoop van de sla over de economie.
Vanwege het grote succes wordt er nu nagedacht over
uitbreiding van de moestuin met andere groenten. Wordt
vervolgd!

Hulptroepen gezocht!
Wij zoeken nog steeds een aantal nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten voor het
prachtige vrijwilligerswerk van Los Cachorros. Wil jij deel uit maken van ons ambitieuze
en energieke vrijwilligersteam? Bekijk dan nu de openstaande vacatures op onze
website: https://loscachorros.nl/vrijwilligers/

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

