Wat een succes!

Los Cachorros richt zich onder andere op
nazorg en laat de kinderen niet zomaar los.
Laatst kregen Alanya en haar team wel heel
bijzonder bezoek. De nu 25 jarige Roy kwam
een paar weken geleden een kopje koffie
drinken bij Los Cachorros. Het is inmiddels een
tijdje terug dat hij bij Los Cachorros heeft
verbleven. Het is dan ook fijn om te horen dat
het goed met hem gaat. Hij werkt zelfs samen
met zijn vader in een garage. Roy staat sterk in
zijn schoenen en daar zijn wij trots op!

Uit huis
Ruth is samen met haar oudere zus gaan wonen en dat gaat uitstekend. Het enige
probleem is dat het eten niet altijd op tijd klaar staat :) Daarom gaat de maatschappelijk
werker nu een schema maken wie wanneer kookt. Zo blijven we ze op afstand toch nog
een beetje ondersteunen. Ruth zou eerst nog een aantal dagen in de week terugkomen
naar Los Cachorros, maar omdat ze het zo naar haar zin heeft met haar zus, wil ze daar
nu permanent blijven wonen. Mocht ze toch nog hulp nodig hebben, staat de deur
natuurlijk altijd open!

Afscheid en Welkom
Het bestuur in Nederland heeft een nieuwe
samenstelling! Helaas hebben wij afscheid
moeten nemen van onze voormalige
secretaris Samira, penningmeester
Monique en voorzitter Lenny. Zij hebben
Los Cachorros lange tijd met veel liefde
ondersteund. Daar zijn we ze heel
dankbaar voor! Na het 6-jarige
voorzitterschap van Lenny is zij samen
met haar man op reis geweest naar Peru.
Onderdeel van de reis was een bezoek
aan Ayacucho waar ze afscheid nam van
Los Cachorros en van Alanya.
Gelukkig is het team ook weer aangesterkt
met nieuwe, frisse hoofden. Esther is onze
nieuwe secretaris, Bram onze coördinator
vrijwilligers en George onze nieuwe
penningmeester. Samen met voorzitter
Oscar, bestuurslid fondsenwerving Hans
en bestuurslid communicatie Marko gaan
zij Alanya ondersteunen vanuit Nederland.

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.

